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Cervantes, Verne and Astronomy 

Summary: The preseizce oj'astro~zorizical (and scienrific, irz general) cotzcepts pi-eserits in lite- 
rary vvorks are n ~ z  excellerzt i~znterinl to annlyze, fronz un Izistorical perspective, tlze dificult 
relationship between scierzce and literature. Ira clnssicnl vvol-ks as Do11 Quijote, of spnizish 
writer Miguel de Ceivaiztes nizcl sonle rzovels of the Voynges Extmordi~zaires, of,fi-eizck wri- 
ter Jules Verne, i?zaiay nstrorzoi~zicnl elei~zents can be fo~lizd. Ata íiccurate senrch arzcl ar?alysis 
of tlzese nstrono~izical conterzts nllovi)s us to up~7roaclz to tlze a.strorzo~~zical krzowlecige and 
tlzeir nssir~zilatiorl on tlze par-t of the a~tthors nrzd tlze cotztenzpomry societie.~ at tlzeii. respec- 
tive epoclzs: tlze Golcierz Age aizd tlze second par-t of tlze XIX centuly. 
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1. Introducció 

Ni Cervantes (Alcalá de Henares, 1547 - Madrid, 1616) ni Verne (Nantes, 1828 - 
Amiens, 1905) eren cientifics. En les seves obres, pero, van introduir molts eleinents relacio- 
nats ainb I'astronomia. Una anhlisi d'aquestes obres, doncs, eiis dóna una visió dels coiieixe- 
ments astroli6inics que persones llegides com ells tenien a les seves epoques respectives. 

Cervantes, igual que altres escriptors del Siglo de Oro, con1 Lope de Vega, utilitza 
sempre en les seves obres (Quijote, Persiles) l'aiitic model ptolemaic. Malgrat que al 1543 
ja s'havia donat a conkixcr el model heliockntric de Copernic i al 1597 es va impartir el pri- 
mer curs d'astronomia copernicana a la Universitat de Salamanca, aquestes noves idees 
costarien de ser assumides pels escriptors. 

Verne, que té unes quantes obres relacionades directament amb l'astronoinia (De ln 
Terre h la L~itze, Hectoi- Sei-i~ackrc, La Clzas.se au Météore, etc.), pren, com a referencia per a 
les seves explicacions astron6miques, obres i articles de la rica tradició de divulgació astro- 
nomica francesa. En el cas d'Hector Servadac (1876), per exemple, seinbla haver-se inspi- 
rat en les obres de Francois Arago (el clissic, L'Astronoriaie Pol~ulaire, de Camille Flamma- 



rioii cricarit iio eit;tv;i piihlic:it -1870-) i altrei sobre I'habitabilitnt dela planetes, con1 [,a 
!Jlilt(ilitt; ílc\ hft111(11~\ H~i/)~tC,\ ( l802), ile Flilr~i~iiüriori. 

A corititii~ncicí uiialitzeiii el coritingiit ristroribrnic d'iiyuestes obres literhries tot ter- 
curit lo rel,iciti entre cli  coiieixeriients nitrtrnOrriic\ de l'cpoca eii quk van ser escritei i c l i  del\ 
se114 aiitor\. 

SI heni ter c;p, de les expliciicioiii de tlori Qurjote, I'nstrologia ii una cikncia bisica 
per ohteriir el tito1 tle c;iv;iller iirid~irit (Mureiio, Joié, 2005ü). Diu el prottig~inista 8): «La 
c~l~/)lllll~rílr cititllititt~ iititr 1-il~tic~rir yiic iJtlc i t lnn tJtt ~í totlii\ o 1or.i ttin'.\ c.ietic*in.\ rltd tni~ti(lo>>. 
(Jiii In protessa ha de \nhcr tic Ileii; Iiíi de ser tehleg; nietge: «p~ir(i cotioct7r / c i ~  y~rI)ii\ [.,.] 
(liit1 tit>titgti ti111 (111 \111iíir 111% I i l~r~iI~~\ ,  l/iitl tio 1111 LICJ (iriil~ir el c(lbcr11rro o~~i¿liititt 11 í~ i ik i  trl- 
yiit,lts hu\l.tittr/~, 1 j l~ i la t i  $11 111s ( * ~ ~ I Y ~ w ;  i ostri)lcg: « ~ L ~ I Y I  cot~oi~t'~[)Or / ~ I S  c~irc>i/tl~ ar~iti1ir.r horcis 
\on /~~r\ír~lrr\ llt~ 111 tioc.Iit1, y tw cjilt; I I L I I  ttl tJti 11116 clirtili (1td tttliti~k) se Ii¿illiln. 1 ha clc siiher 

riinteirl;itiq~ics: <.,,orclu~~ 11 í~l(lír pílro \ c J  111 ofrt~ccrrí tericr tzeci~\i(l~rd ilclltr.r». Totn iiria visiti 
iitilit;irrstu tl'iicliiestei d i~c ip l ine~ .  A I'Cpocn de Cervurites, el Siglo de Oro, no hi tia separa- 
citi entre I'n\truli~gia (erite\,i corii prediccicí del destí bosatl~i eii In posició deis nitres, tanibC 
;iiioriieii;icla ri\t,r~loqilr jlr¿llci¿irici) i I'introrioniin (nbcervnciri~is nstroni)iiiic]ucs i predicció del 
tcriipi o ilrtroloqiii tiutur¿il). 

I,ei aI.lusioiii explicitei ii I'aitiologiri que ripareixen :i El It~,qe~tzio.\o Hi(l(i1go tlott 
Qililort~ ole ki hliuictici (priniern part, 1605; segonii purt. 1 b 15) són de caiicter astronbniic 
ciic;ira que s'rngloheii iernpre sot:i iiqiiest nurii. L3 parriula ast,r)lo,qiol apiireix tres vegudes, 
en tot:li, ii tot;i I'ohru: al prbleg i al cap. 12 de 1;i part 1, i al cap. 8 de la part 11. Les niateixes 
cliic ii\ttci/o~t): cap. 37 (pnrt 1). i cap. 18 i 25 (part 11). 

i\l c;ip. 17 de la part 1, Cerviintes eitableix la diferencia eritre nstronoiiiiri i astrologia 
en referir-ic u iin difiint, Cirisó\toriio, estudiarit tle Slilamancn, inolt savi i riiult Ilegit: nVc- 
(*i(itt qilr \ahí(i lii cic~tii-iii ( i ~  k1.r t~.\tr~>ll(i~ v de 10  yii~' /~(1~liti, ~illli en el cielo, el ,501 y la lutio, 
j~orll~r~+ ~ u u i t ~ ~ ~ i t ~ ~ i ~ r i t c  !lo\ í/t~(.í(i e/ crii i/e/ .\o/ y rhl 111 /ilti~i». «Eclipse se //iimri, (l~nigo. qiicl 
no cris, rl r\cirrtJi*cr\ea L ~ J  ilo.\ lilt~iitiiiri~.\ tn~iyore~»,  corregeix doti Quijote. «A.\ittie.\tno ~ ~ ( I L J -  
viti(r11tr iicitirlo Iiirhíri (le 5r.r 111 iiiío ilbriririlrnte o L;.\tll». «E.\t(;ril, i/iier¿i.\ rlec-it; ~irtiigo),, 
eitiitiiiL. [...] (&\ir r,itlni,rri .\tJ 11i1ttii~ i i~ i~~) log iu» ,  COIIC~OLI. 

Exiiteixeri tainbi relkrSncies piintuals a coriceptes nstronbrnics diversoi. A 1'~iveritiir:i 
del v,iixell enciiritnt (pnrt 11, ciip. 29) don Quijote explica ii Sancho ~ i r i  estralolnri nietode iliie 
tan iervir el\ que s'eiiiharyiien per saber i i  tinn travessat o no la liriia equirioccial («olac 
rlit'rilt~ y c-trrttr 1 0 ,  do\ contrr~/)iic~,\to.\ 11o1o.s rti igiloll cli.st~mcirr»): nScil)rri.\ Sliticho, y11r lo\ 
t3\[uitiolt1\ lo\ c/ritl \r ettihtrrcrin n i  Cddic p(ir(i ir ( 1  111.5 Inl l i~l~ Orii~ntcilc.r, rlna ¿le /n.\ .reiín- 
Ir1\ q i i ~  tit7rie~i j)íirll t'fltetrc!t1r que 1ii111 [)(i.stio/o 111 1Nic~1 eq~lir~~ciozl qiie te Iie diclio c.\ qiie ii 

tntlo\ lo\ qilt1 ~' i i t i  t'tl tll t t < ~ ~ ~ í o  .\e /C.\ trtrteru'ti los piojos, ~ i r i  rluc les queclt. tiit~~qllr~o, tzi etz toiio 
el híljol Ir litillar(íti, \ i  le/>tJsari cti oro: y tr.\i, puerit>.s, Soticho, pusear iiriir tnario por 1111 ir~ii.\lo, 
\ \i topuns~ ~ 0 \ 1 1  ~'ivii, .\nliirrrtrio\ rfestci il~iil(i: y .si no, ,t)cucirio IiirDcrrios>~. 

S,itictio li respoii qiie no tii ha neceisitat de fer oquesta experiencia ates clue iimb els 
ieui  prcqii5 ii11s veu qiie no slh:in iillunyat riiasiii de 111 costa: «\?oto a tcil yiie rio tios ttioi7c- 
ttio\ tii utiriruriot trl ~)ii.\o ilt? 111111 hortui,qn». Don Quijote el recriiiiina anib tot un reguitzell de 
terriics :iit1~ori2~niics títils en riavegacií,: «Htr:, Síinc.ho, lu cii-~~rigiiilci(jtt qilr re he (lic-lin, y no 
ta cairrtl\ ~ l t )  otrci: qciil tli tio si~hcs rliit; cosa sean colttros, líneas, pamlelo.~, : o L ~ ~ L ~ c ~ s ,  rlíticli~, 
po/o\, \ol\ti(.io\. rqilitiocios, pliirictn~, .sigrio.s, pilritos, tnediok~.~, (111 qiie se cottzpotle /u (~.@m 
c.i~lt~\ti~ v ttlt.re'\trlJ: i/iltl .\i to¿iir\ e.\ta\ í*o\tr\ .\illiirlrn.\, o j)(~rte> lielI~i.s, ivi~rci.\ C / ( I I Y I I I I C ~ ~ ~ C  y116 
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de pamlelos hemos cortado, qué de signos visto y qué de inzúgines henzos dejado atlds y 
vamos dejando alzom». 

Poc abans, en el mateix capítol, don Quijote demostra tenir, si inés no de paraula, 
coneixements astronbmics prhctics: «Pero ya habernos de haber snliclo y canzimn'o, por lo 
r~zenos setecientas o oclzocierztas leguas; y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tonzar la 
altura del polo, yo te dijem las que hemos caminadon. Fa refcrkncia a un metode senzill per 
determinar la disthncia recorreguda mesurant l'altura angular de l'estrella polar sobre l'ho- 
ritzó (que correspon, amb bona aproxi~nació, a la latitud geogrhfica del lloc). 

Malgrat que aquests inefables viatgers passen moltes nits al ras, no hi ha cap al.lusió, 
en tota l'obra, a constel.lacions ni a estrelles que el seu autor, Cervantes, devia conkixer bé 
pels seus anys de mariner. Només esrnenta las siete cabrillas (part 11, cap. 49), nom populai- 
del cúmul obert de les Plkiades. Ho fa Sancho en descriure el fabulós viatge pels cels amb el 
cavall Clavileño: «ine vi tan j~l~zto cil cielo, que no he~bi~l cle mí n él pnlnzo y medio, y por lo 
que puedo jtira~; señora nzíc~, que es nzuy grc~ncle adenzás. Y s~icedin' que íbanzos por parte 
donde están las siete cabrillas, y en Dios y en nzi dninza que como yo en mi niñez fiii en 17zi 
tierra cabrerizo, que así coino las vi, jrne dio utza gana (le erztretenerine colz ellos L L I ~  rato ... ! 
Y si no le ruin1~liem nze p c ~ ~ c e  que reventara. Vengo, pues, y tonzo, y jqué hcigo? Sin decir 
nach a nadie, ni a nzi señor tampoco, bonita y pasitninente me apeé de Claviletio, y rize entre- 
tuve con las cabrillas, que son cor~zo alhelíes y corno tlnas,flows, casi tres cuartos de horcl, 
y Clavileño no se nzovió cle LLII  l~igar; ni pasd aclelnnte». 

Hi ha tarnbé una referencia a la constel~lació de lYbssa Major (part 1, cap. 20), 
emprada com a rellotge nocturn. En aquest cas 6s Sancho, el «rústic illetrat~, qui dóna mos- 
tres del seu coneixement prhctic dels cels en explicar coin ho fa el], i els pastors, per saber 
l'hora nocturna «y ya que del tocla no quiera vuestirl nzercecl desistir de acometer este fecho, 
dildtelo, a lo menos, hasti1 la nzañana; que, a lo que a mí rne muestra la ciencia qzie al~rendí 
c~ianclo e m  pustul; no debe de haber desde aquí al alba tres Izoins, porque la boca de la 
bocilza estú encinzn de la cabeza, y h ~ c e  la inedia noche en la línea del brnro izqc~ier.do». La 
bocina és I'Ossa Major, el moviment apareni de la qual al voltant de l'estel polar es pot uti- 
litzar per calcular les hores de la ilit. Existia un instrument medieval: el rzocturlabi, que faci- 
litava aquesta tasca. 

3. Cervantes i el model geocentric de Ptolemeu 

En el cap. 29 de la part 11 menciona «los trescieiztos seserzta grados que contiene el 
globo, del agua y cle la tierra, seglín el cómpttto de Ptolonzeo, que fue el mayor- cosm6g1.ajo 
que se sabe». «Por Dios -diu Sancho-, que vuesa 17zerced nze trae por testigo (le lo gire dice 
Ü una gentil peisonn, p~lto y gafo, con la afiadidura de 1neÓ11, o /neo, o IZO sé C O I ~ O . »  ES tracta 
d'un jocós galimaties on Ptolonzeo és nzeo; cóinl~tito és puto i cosnzógrafo és gafo. Cervantes, 
per boca de don Quijote, exposa aquí la seva admiració pel gran astrbnom de l'antiguitat 
Ptolemeu (s. rr dC). Malgrat que l'any 1543 s'havia donat a conkixer el model l~eliockntric 
de Copkrnic (1473-1543), molt criticat per I'Església, amb el Sol com a centre de l'univers, 
imperava encara la concepció geocentrica de l'univers amb la Tersa al centre, contenint terra 
i aigua i rodejada d'aire i foc; i donant voltes, les esferes conckntriques de  la Lluna, el Sol, 
els planetes i els estels. El imodel de Ptolemeu explicava el cornportainent, aparentment anb- 
mal, dels planetes (Mxt,  Júpiter i Saturn) ainb un sistema geomktric d'epicicles i deferents. 
Cervanies, de la mateixa manera que un altre gran literat contemporani i rival seu, Lope de 
Vega (1562-1635) (Halsiead, 1939 - Font, 1992), va utilitzar sempre, en les seves obres, el 
midel geocentric ptoleinaic. 



Iiins i tot, el riiuteix cion Quijote qiie\tioiin el píiswig itiligic pels cel5 de Soricho i el 
ericiintre ariih les cubre\ (l>liriacIcs) uriih iirgiinrents cont~inderit\ biisats en el itiodel 

IJtoleiiieii ipurt 11, cap. 30): «C'orrio torliis il.\trr.\ i.o.\il\ y t>.\o\ tole.\ .\irceso.\ i - i ~ r l  fili~rrl lkll 
tziitirrcl/, rio e.\ ttrrlc*ho iliir Stltic/lo di,qfi 1 0  11140 (¡IL.P. Dc' 11tí .M: d c ~ ~ i r  qllc tli t t lc  de,\ci~hril)gr 
~i1tt1 ni por l~iijo, tti t ~ l  i * i ~ / i ~ ,  tti / t i  ticrrti, t l i  1(1 ttliit; tti / l i s  ur~~tr(is. ljiett tt.\ ileriii~d clii~~ ,\eilti 
(lircJ pfl\ii/)(i por 111 rt1,qilitt ffol (~irct, ui(tz (littJ ( ( I C Y I / J ( [  ( l  lli dejljii(~go, p r ~ o  e/ i icJ  p(/.t(;.ic>tt~o\ (/(> 
rilli 1 1 1 ~  11) pil~ylo c*rtJiat; piliJ\ t*\~iitiilo 10 rqqi1;tz ilt>l /i~t~,yo ~ ~ t l t r ~  P¡ cit~lo elt1 111 li~tui y 1 ~ 1  tíltirti<l 
rc:qiritz tlt~l rrinl, tio ~~oclícitt~o\ llt1,qttr al c.ic.10 11otldc ~.\triri l r i ~  ~ i c t e  c.c~l>rilkir (1111~ Scittcllo clicbp, 
sitz írl~r(~\(wrto\: v / ) i t ~ , \  tio ttos (~.siir(ittio\, o ,Srittl~/to ttlietztij, o Slti(./to .\ricJt%~>). L 3  ;I ilir, iio 
potlien hitver iirribiit fir~r rnér eril1;i tle lii Lltini~. ori esta I'esfera dels estels, jíi qiie per fer-ho 
tiaiirien d'hiiver trii\p;i+\iit 111 /ori;i clel foc. 1 con1 que rio presenten iiiclicis d'tinver-se recre- 
riiiit, iloncs l'csplicuciti de Snnclio o é\ iiiia nieiitiilu o 6s un scinini. 

(Iiieda p;tlesn I'aclscripcici tle Cervntite\ a I'nrcnic i stiperat riiodel de Ptoletneii al qiial 
e\ riiiintiridrli fidel dlirarit totn la seva vida, com es pot coiiiprcivar tttnihé en la \eva ú1tiiti;i 
riovcl.lu. LAor tr(tt)t~/o\ ( k ~  t'f~r\ilil.\ y Sr:qi,rttilitltlii ( l h 17). 

[,e\ teories tieliocitritriq~it.!, coperiiicones vari ser introdu'irles n Espnnya per 1'nstri)- 
noiii i tehleg Iliego de Zúfiigii (1536-1597). iiii tlels priniers, en ncceptiir, n E~iropa. que 1;i 

Terru iio era el centre de 1'~iiiiverb. El 1584 etlith Lin text on recollin iiqiiesta teoriii (Martiiie~, 
1999; Ailchia, 2004). El 1504 iriip:irti u Iii IJriivcrsitat de Snlariiarica el primer curs conegiit 
d'astroiioriiia coperriic;ina. L.'ns\iiliilaciti ~i'aquestea idees intiovadores eritre els liternth u 
ser riiolt posterior (Foiit, 1992)- Malgritt In ritpida iiriposicicí del iriodcl de Copt=rriic en el nititi 
cieritific (cilri cit;it ii Snlnrtinirc~) i tGciiic (eri Iii navegació, per exeriiple, en perrnetre cilculs 
iii6s precisos) i I'arrnconnnieiit, per ohwlet, eicl riioclel ptolemaic, hitiirien de pas\ns cent nriys 
perqiik ailiiest rtiodel fos n\siiiiilat eri 13 litenitiira espanyola. Caldrin esperar firis ;i un iititor 
coi11 f3ultar;ir Cirücián ( 160 1 - 1658) per trohar kirin cliini tlefen\ii del iriorlel helioc?ntric (El 
C'ritit.citt, 105 1 ). 

C'oiicixedor cie Iit rea1it;it cieritífic;~ i tccrioli~gicii de la 5evn epoca, Jules Vcrne va plus- 
iiini coni pcics la fe en la cittiicio i l'optiriiisrrie i coiitianfa eri el girnere 1.iiirnh en el progréj 
(eleixaiit de banda ~ i i i  ceit pe\$irriisnie cliie va cnrncterit/ar els scus darrers iinys), en cotiso- 
rir'iriciu unih le\ expect:itive\ generades per 1;) ciknciu i la tecnologin del seglc srx (Dekiss, 
700 1 ). 

D'acorcl arrib le\ directriiis estahlertes pel seu editor, Pierre Hetrel ( 1814-1886), les 
riovel.le\ de Veriie tenieri unii doble iritenci0 (Niivrirro, 2005ii): contribuir ;i la foriiiació riior:il 
dels jove\ i proporcioiinr uriü iii\triicciii (per joves i gnins) per tal de: «re\umir tots els 
cuneixement5 geogrufics, geoli~gics. tísics i astronhniic,s elaborats per la cikiicin rnoderria i 
refer, tle la niniiera qiie 11 és propia, la tiist0ria de l'Uiiivers». L'nstrononiin, pcr Verrie (coin 
tariibt! per doti Quijote), 64 uiia lea disciplines cieritífiilties que tot ciutada hii cle conkixer per 
teiiir una honn toriiiacici. 

Jurista de formoció, cls seua coneixerrients científics i tkcnics provenien rle la lectura 
de revi<te\, 1Iihres i enciclopedies així con1 de converses amb científics i engiiiyers del seu 
entorii. Mitlgrat no teiiir una forrnnció científica, estava beti al corrent del5 invents i trob:rlles 
tecnicocient i tq  del seu teriips. El 1895, en tina entrevista concetlida a In revista nriglesri 
Tlio Strilrirl Mtr~tcine, el riinteix Verne declarava (Navarro, 2005a): 
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~L'exactitud de les meves descripcions és deguda al fet que des de fa molt de temps 
tinc el costum de prendre moltes notes de llibres, diaris i revistes científiques de tot 
tipus. Aquestes notes, ordenades per materies, m'han subministrat un arsenal d'un 
valor incalculable per a mi. Estic abonat a una vintena de diaris. Sóc lector assidu de 
publicacions científiques i naturalment estic al corrent de tots els descobriments o 
invents que es produeixen en tots els dominis de la ciencia, astronoinia, fisiologia, 
meteorologia, física o química.» 

Moltes de les seves obres inclouen referencies astronbmiques encara que, en aquesta anilisi, 
ens centrarem només en aquelles on l'astronomia té un paper important en la trama 
(Sadaune, 2004). Es poden citar les següents (Beriiat; Zvi Har'El's): 

De la Terre & la Lurze (1865) 
Autour de la Lune (1870) 
Les Aventures de trois Russes et des trois Arzglais darzs 1 'Afrique A~tstrale ( i 872) 
Le Pays des Fo~1rntre.s ( 1  873) 
Le Tour du Monde en Quatre-itirigt Jours ( 1  873) 
Hector Servadnc (1 877) 
Les Cinq Cerzts Millions cle la Béguin (1879) 
Le Rayon-Vert (1 882) 
Sclns Dessus Dessolis (1 889) 
La Chasse au Météore (1908) 

En la Iínia del treball realitzal per l'astronom de I'Observatori de Pans Jacques 
Crovisier (Crovisier, 2004), fem, a continuació, una anhlisi del contingut astronhrnic d'a- 
questes i d'altres obres vernianes. 

4.1. Viatges d'allb més extraordinaris 

Les celebres novel.les De la Terre ¿I la L~ine (1865) i Autour cle In Lune (1 870), són les 
primeres hist6ries astronbmiques de la seva obra. Seguint la llarga tradició de viatges, més o 
menys inversemblants, fora del nostre planeta, Verne explica amb tot detall un viatge tnpulat 
a la Lluna. Una aventura Callida, ja que els astronautes no aconsegueixen trepitjar-la. 
D'entrada, els problemes associats al llancament s6n insalvables: un gegantí carió (el 
CohrnzBintE) proporciona, en noinés fraccions de segoi-i, la velocitat d'escapament de la nau- 
bala. La tripulació, sotmesa a enormes acceleracions, no podria sobreviure (Moreno, José, 
199913). Deixant aixb de banda, Verne descriu, amb encert, altres fenotnens físics presents en 
els viatges espacials. Tant el lloc del llancament a prop de l'equador terrestre (Florida) corn 
l'aterratge en I'oceh Pacífic han estat habituals en les missions tripulades de la NASA abans 
del transbordador espacial. L'explicació d'aspectes relatius a les condicions de vida dins la 
nau, apunten problemes als q~ials els primers vols espacials van haver de fer front: ta regene- 
ració de l'aire, el control de la pressió parcial d'oxigen, l'aliinentació a bord (vins francesas i 
gallines!), la il.luminació per gas, les condicions de baixa gravetat, etc. 

Les descripcions del nostre satel-lit natural semblen ingenues pero són fruit del desco- 
neixement sobre la Lluna existent a I'kpoca (Horts, 2005). Malgrat els avenqos en tkcniques 
astronbmiques i d'observaci6, la fotografia per a usos astsonhmics estava poc desenvolupada. 
Les observacions telescbpiques es feien a u11 nu. En el temps de Verne, la segona meitat del 
segle XIX, es desconeix, per exemple, quina és la font que permet que el Sol brilli; no s'ha des- 
cobert encara Plutó (1930) i el concepte de galhxia no existeix. A l'kpoca no estava clar ni la 



forma de la Lluna ni que hi devia haver a la cara oculta. A la novel.la, en esclatar un objecte 
brillant (un bolid) s'il.lumina aquesta banda de la Lluna (que sigui la cara oculta no vol dir 
que estigui a les fosques!) i, meravellats, els astronautes, Barbicane i companyia, tenen temps 
suficient per veure selves i fins i tot un volcii actiu. Els volcans de Verne no estaven a la Lluna, 
coin hern tingut ocasió de comprovai. més tard, sinó al salel.lit de Júpiter 10. 

Quan orbiten a prop del pol lunar, per sobre del crhter Tycho, observen runes artifi- 
c i a l ~ ,  en consonancia amb el debat obert, en aquel1 temps, sobre l'habitabilitat d e  la Lluna i 
d'altres móns extraterrestres. Sense pretendre predir com seria el f~itur, Verne presenta, en 
aquesta obra, un cathleg, si més no imaginatiu, que va preparar els seus lectors per la carrera 
espacial que molts anys després va conduir l'hoine a la Lluna (i més enlla). Versemblanca 
científica i il-lusió fabuladora troben aquí l'equilibri. 

D'entre els Viatges extrnordinaris, el més esbojarrat de tots és el descrit a Hector 
Servadcic (1877), on s'utilitza com a medi de locomoció ... un cometa! Aixb perinet a Verne 
realitzar un periple pel Sistema Solar i presentar-ne una magistral descripció, en particular 
dels cometes. Els protagonistes s'acosten a Venus, capturen un asteroide, van fins a Júpiter i 
freguen, encara que de lluny, Saturn. Un programa que res té a envejar als de les sondes 
Voyriger, llancades cent anys després, el 1977, per la NASA. 

En la novelsla es barregen fets científics rigorosos, procedents dels coneixements 
astronomics de l'kpoca extrets de les millors fonts del moment, amb idees extravagants. 
Tant és així que al final de la historia el protagonista exclama: «Suposem que tot ha estat 
un somni», amb la qual cosa ve a excusar totes les alteracions i infraccioils científiques 
comeses. El mateix editor Hetzel avisa, de bon principi, en un peu de plana de I'edició ori- 
ginal (cap. 1): «L'extrema fantasia s'alia amb la ciencia sense alterar-la. Es la historia 
d'una hipotesi i de les consequencies que haurien tingut lloc si pog~iés, per impossible, 
realitzar-se». 

Malgrat tot, la novel.la conté moltes errades científiques injustificades: algunes són 
imputables a les limitacions del coneixement astronomic del Sistema Solar, prbpies de 
I'kpoca, mentre d'altres, com soslé Crovisier, s'haurien pogut evitar si Verne hagués tingut 
l'ajut d'un assessor científic (com farh posteriorinent a Sans Dessiis Dessous). El seu cosí 
Hcnri Garcet, col~laborador liabit~ial, havia inort anys abans. 

Hector Servndnc fou escrita entre 1874 i 1876. Verne coneixia LJAstro1zor7zie Popu- 
laire (1854-1857) d'Arago i encara que l'obra clhssica de divulgació astronomica de Flam- 
marion no apareixeria fins el 1879, després dc la publicació de la novelela, s'hauria inspirat 
en altres obres d'aquest gran divulgador frances (La Pluralité des Moncles Habités, 1862, i 
Les Mondes lt~zaginnires ef les Mondes Réels, 1865). 

El segle xrx va ser fertil en la visita a la Terra de cometes espectaculars: el 1832, el 
cometa 3DlBiela passh, un mes abans que la Terra, per un punt de la seva brbita; el 1861, 
el cometa Tebbutt (C11861 J1) es trobi a O,] 3 UA (unitats astronbiniques) de disthncia ofe- 
rint una visió espectacular; el 1862, un altre cometa remarcable, el 1091Swifi-Tuttle, creuh 
l'brbita terrestre un mes abans, acostant-se només a 0,0015 UA de la Terra (menys de dues 
vegades la distancia initjana Terra-Lluna). El 1866, I'astr6non1 italih Schiaparelli va establir 
la relació entre el corneta Swift-Ttittle i les pluges d'estels de les Perseides. Verne devia 
estar al corrent del resso que devien despertar aquests esdeveniinents astronbmics tant entre 
la comunitat científica com entre la ciutadania. En el capítol «didictic» cori-esponenl a 
aq~iesta novel.1~1 (cap. 3), que acostuma a incloure en les seves obres, parla del cas del 
cometa Biela. 

La  idea original d'aprofitar l'acostament d'un cometa que, fregant la Terra, s'empor- 
taria una porció del nostre planeta així com a alguns dels seus habitants, se li devia ocóirer 
extrapolant aquests esdeveniments reals. En una entrevista apareguda en el diari Le Figaro 
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(26-2-1873), explica: «Fa deu anys, un cometa de nucli dur va passar per la trajectbria de la 
Terra, justament un mes abans que ella. Irnaginem que la Tema s'hagués retardat un mes... 
Vet aquí, evidentrnent, la idea d'un ]libre». Una idea queja li devia ballar pel cap, perquk a 
Autour de ln Lciize (1 870) un dels protagonistes, Michel Ardan, imagina (cap. 5): «No sabein 
que la Terra ha travessat la cua d'un cometa en 1861? Suposern un cometa que tiiigui una 
atracció superior a la solar. L'brbita terrestre es desplaqara cap a l'astre errant, i la Terra, 
convertida en el seu satkl.lit, sera arrossegada a una distancia tal que els raigs solars no tin- 
dran cap efecte sobre la seva superfície~. 

El cometa damunt del qual els herois de la novebla fan un fanthstic viatge pel Sistema 
Solar té característiques incompatibles. D'ei~trada, el norn del corneta, batejat per l'astronom 
de la historia Palmyrin Rosettel amb el nom de Callin, no segueix les normes de la Unió 
Astronbinica Internacional (codificació begons nom del descobridor, data, periodicitat) 
(Moreno, José, 2005b). 1, a més, aquest nom ja estava «agafat» per un asteroide: 148 Gallia, 
descobert el 1875. 

La seva mida, 740 km, és massa gran. S'acostaria més a un asteroide, i dels grans. La 
seva densitat, 10 glcm", també esta fosa de lloc: resulta massa elevada per un objecte del 
Sistema Solar. Els nuclis cornetaris tenen unes cliinensions d'unes dcsenes de quilbmetres. 
Es clar que aixb només s'ha pogut saber, de primera m&, amb I'encontre, el 1986, de les mis- 
sions espacials amb un cometa com el Halley. La seva con~posició química és de telur d'or 
(AuTe,), segons estableix Palmyrin per I'aspecte i la densitat, pero no en base a una anhlisi 
química. Aixb contrasta amb el rnetode d'anhlisi espectroscbpica emprat per determinar la 
coinposició (d'or!) de I'asteroide de la nove1.h Ln Clzasse au Mktéore (1908). Aixb és inés 
creible, encara que la composició real d'aquests astres sigui, generalment, rnés vulgar: ferro 
i níquel. Són contradiccions amb el nostre coneixement actual del món coinetasi pero jiisli- 
ficables: el 1877, poques coses se sabien en ferrn sobre la seva naturalesa física. 

L'brbita descrita del cometa és també incorrecta. Abans del xoc amb la Terra, és para- 
bblica. Després de l'encontre, Palmyrin determina una brbita el.líptica d'un període de dos 
anys. No obstant aixb, perquk Gallia, després del seu periple planetari que el porta fins a 
Júpitei; pugui retornar al lloc de partida i clipositar sans i estalvis els protagonistes, hauria de 
tenir un període de sis anys o més, segons estableix la 3Ylei de Kepler. En el seu descarrec 
podem dir que Verne presenta la mecanica celeste, la  part de I'astronomia que s'oc~ipa del 
moviment dels astres, com a molt precisa, ja que grgcies a ella Palmyrin poi efectuar c5ilculs 
acurats de I'brbita del cometa (sense tenir en compte el  fet, desconegut llavors, de les pertor- 
bacions no gravitacionals causades per I'efectc dc I'ejecció dels gasos prodfits per la siibli- 
mació del gel de la superfície coinetaria). A l'epoca, la mecanica celeste havia assolit una 
precisió sorprenent (tenint en compte els mitjans de chlcul disporiibles). Un dels seus recents 
kxits (1846) fou el descobriment de Neptú per Le Venier i, indepetidentinent, per Adams, a 
partir de les pertorbacions de l'brbita d'Urh. 

En el transcurs del viatge, els protagonistes pateixen variacions de temperatura en 
funció de la distancia al Sol. Verne fixa una temperatura mínima de  -60°C: «el Iímit assignat 
a la temperatura en els espais siderals~ (cap. 16). Fa referencia a la teoria de Fourier sobre 
la temperatura del globus terrestre i els espais planetaris (1827) on es basa cn les temperatu- 
res dels hiverns polars tei-restres. A Autour cle la L~iile, Verne menciona també la tenzpem- 
turn de l'espai. Li dóna un valor de -160°C fent-se resso d'altres estirnacions: «Cent qua- 

l.  La figura caricaturesca d'aq~iest persoriatge seiubla ser I'antecedeiit de I'inefable professor Touriiesol cnat  
per Hérgé. 



ranta graus centígrads sota zero! M. Pouillet tenia raó front Fourier» (cap. 14). Tot i que la 
mesura la fan directainent ainb un termbinetre d'alcohol! L'espai és molt més fred del que 
Verne i Fourier imaginaven: uns -270°C (3 K, la temperatura de fons de la radiació cbsmica). 
En el Sistema Solar, la radiació solar «suavitza» aquesta fredor. Malgrat tot, els viatgers 
cometaris haurien patit de valent: 52°C a la disthncia de Venus del Sol i -151°C a Júpiter. La 
teoria de la radiació del cos negre estava encara per arribar. 

4.2. EI penllós ofici d'astrbnom 

Les Aventures de trois Russes et des trois Anglnis chns L'Afriq~le Aiistmle (1 872) té 
com a protagonistes sis astrbnoms que tenen per rnissió mesurar una porció del meridih 
terrestre. La ciencia de base és geodesia rnés que astronomia, perb cal recordar que, histb- 
ricament, tasques d'aquest tipus han estat assignades sempre als a ~ t r b n o m s . ~  La rivalitat 
professional entre els rnembres de les dues expedicions, anglesa i russa, encapc;alades per 
Everest, de I'Observatori de  Cambridge, i Strux, de 1'Observatori de Poulkovo, reprodueix 
les tensions diplomitiques de l'kpoca entre aquestes potencies. 

Per dur a terine la seva tasca, fa11 servir el conegut metode de triangulació que apa- 
reix exposat en detall en L'Astrorzanzie Populnire (volum 3,  1856) d9Arago. Verne repren 
aquí el tema de  les grans expedicions científiques astronbmiques de Cassini, Lacaille, 
Maupertuis, La Condarnine, Méchain, Delambre, Arago, etc., que tenien tant d e  treball cien- 
tífic com d'aventura. El metode que es descriu a la novel-la segueix pas a pas el protocol 
emprat per a la mesura del meridih de Dunkerque a Barcelona efectuat per Delambre i 
Mécl.iain3 i estks fins a Mallorca per Biot i Arago. 

A inés del llibre d'Arago, Verne fa referencia explícita a unes llicons de  geodesia 
(Lecons rzo~ivelles de Cosrizographie, 1854), de Paul Henri Garcet, cosí seu i professor de 
matemhtiques del lj~cée Napoleón, de les quals a la nove1.h n'arriba a reproduir un paragraf 
sencer (cap. 8). Verne insisteix en els avantatges tecnics que l'ús del cercle repetidor de 
Borda (emprat ja per Delambre i conegut $es de 1787) té per a la mesura d'angles en perme- 
tre reduir els errors de mesura (cap. 7): «Es inútil afegir que aquest admirable instr~~ment [el 
cercle repetidor de  Borda], consti-iit amb una precisió extrema, perinetia als observadors dis- 
minuir tant coln ells volien eis errors d'observació. 1, en efecte, pel inetode de  la repetició, 
aquests errors, quan les repeticions són nornbroses, tendeixen a compensar-se i a anul.lar-se 
mútuament~.  

Encara que, més endavant (cap. 13), exagera forca en associar a un angle mesurat una 
precisió de la mil.lesima de segon d'arc: «Es veu que aquesta mesura fou obtinguda fins a 
les niil~l&simes de  segon, 6s a dir, amb una exactitud, per així dir-ho, absoluta». Per Arago, 
la precisió d'aqiiest instrurnent és d'una epetita fracció de segon [d7arc]». 

Verne es mostra un ferm defensor del sistema mktric. Malgrat aixb, en  les seves 
novel.les hi conviuen mesures «antigues» (llegües, peus, lliures ...) amb les «noves» (metre, 
quilbmetre ...). Encara que aquest sistema universal fou instaurat per la Revolució francesa 

2. NornCs cal apuntar, con1 a exeinple, la Catedra d'Astronomia i Geadhia exisient a la Universitat de 
Barcelona fins als anys 1980. 

3. Una recrea56 d'aquesta epopeiri astronbrnica es troba a La r~iesllm del ~ i z ó i ~  (Lrr iiieridiéti~ie. Ln iiiearre d11 

rizoah, 2000). de Denis Guedj. Els astrbnoms Pierre MCchain i Jean-Baptiste Delambre s6n designats per 
I'Asserriblea Nacional francesa per n~esurar el meridii entre les ciutats de Dunkerqiie i Barcelona, amb vistes a obte- 
nir. <«per a tots els temps. pe ra  tots els Iiornesv, una mesura universal: el metre. 
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no s'introduí legalment a Franqa fins al 1837 i es comencii a aplicar en l'ensenyament, de 
manera efectiva, el 1840. Fins i tot les obres astronbmiques populars d'Arago (1854-1857) i 
de Flammarion (1879) expressen les distancies normalment en llegües. 

En aquesta novel.la, Verne adapta les unitats de mesura segons el context: les tempe- 
satures les expressa en graus Fahrenheit quan són mesurades pels protagonistes anglesos i 
proporciona, sisternkicainent, la conversió a graus Celsius (equivocant-se, de vegades). El 
mateix succeeix per l'origen de longituds geogrilfiques: Greenwich (l'adopció internacional 
del meridih de  Greenwich tingué lloc el 1884) O París, segons la nacionalitat del personatge. 

A Le Pnys des Foumres (1873) es descriu l'observació (fallida) de l'eclipsi solar 
total del 18 de  julio1 de 1860 al nord de Canadi. El protagonista 6s tambC un astrbnorn, 
Thomas Black, de 1'Observatori de Greenwich. En aquest cas, pero, l'astronomia no és el 
centre de l'acció sinó un elemenl secundari. L'heroi principal és el tinent Jasper Hobson que 
dirigcix una expedició geogrifica amb f'inalitats empresarials: I'establiinent d'una factoria 
per a l'explotació del comer$ de les pells. L'astrbnorn s'uneix a l'expedició per observar 
l'eclipsi (el «seu» eclipsi) a una latitud geogrifica superior als 70'. 

Segons Arago, aquest eclipsi total havia de permetre resoldre I'origen (solar o lunar) 
de la corona solar. Perb, per que calia observai--lo a grans latituds? Black ho explica (cap. 
23): «Rai-ament els eclipsis s'observen en regions tan properes al pol, on el Sol, a poca altura 
per sobre de I'horitzó, presenta, aparentrneiit, u11 disc considerable. El mateix que passa amb 
la Lluna, que I'oculta, i és possible que, en aquestes condicioiis, l'estudi de la corona llumi- 
nosa i les seves protuberkncies pugui ser més complet!». 

Una explicació poc encertada ates que l'aparenca rnés gran del disc lunar o solar quan 
l'astre es troba a prop de l'horitzó no és rnés que una il.lusió ?)plica. 1, a més, és possible 
observar, igualment, eclipsis totals a prop de l'horitzó a latituds més moderades. Segons el 
mapa de la visibilitat de l'eclipsi, la zona de visibilitat de la totalitat no incloia el lloc pre- 
sumptament escollit en la novel.1a: el cap Bathurst. La regió més al nord abastada per la tota- 
litat fou la latitud 60". Verne s'havia documentat malament i, en conseqükncia, havia enviat 
el seu personatge a un lloc poc idoni per a l'observació. 

Aquest eclipsi de 1860 fou molt estudiat, especialinent des d'Espanya, on es van des- 
placar astrbnoms de la talla de Le Verrier i Foucault. Va permetre eliminar la hipbtesi de l'ori- 
gen lunar de la corona solar (difusió de la llum solar per una eventual atinosfera lunar) i 
observar l'ejecciá de materia corona1 (Eddy, 1974). 

De la coneguda Le Tour du Moizcle en Quntre-vingt Jo~lrs (1873) només cal citar coin 
a ele~nent astronomic o cosrnogriific, cabdal en la histbria, el guany d'un dia que obté tot 
viatger que faci una volta al globus terrestre anant cap a l'est sigui quin sigui el teinps emprat 
en el viatge (Verne, 1873): «En altres termes, rnentre Philéas Fogg, anant cap a l'est, va veure 
el sol passar 80 vegades pel meridih, els seus col~legues que van romandre a Londres no el 
van veure pilssar més que 79 vegades». Grhcies a la notorietat i difusió que va tenir aquesta 
novelala (la més venuda ainb un tiratge de 108.000 exemplars en vida de l'autor), Verne va 
ser convidat a impartir una conferencia a la Société de Géographie de Pai-ís: «Les Meridiens 
et le Calendrier» (1873). El text d'aquesta conferkncia (Verne, 1873) és I'única obra cientí- 
fica de I'escriptoc 

Aquesta idea esta inspirada en el relat d'Edgar Allan Poe Tlzrlee S~~izdnys ili n Week 
( 1  850), com el  inateix Veme reconeix en el seu assaig sobre aquest autor: E&nr Poe et ses 
oecivres ( 1  864). 



-1.3, 1 .;t ttopcriu del c;iri6 

i*\ I'hor,i de re;ilit/or iiiiu tusco iiiciiiiiiireiitol, coiii :ir;i riioditicar I'eix ile rotnciti de 
Icir;i (,'+i,i\ »(,\,ii\ /.)r~\\ou\. IX8()) o iiiterit,ir uiiihilnr tot il'iiri cop iiriii ciiitni ericrriiga ([.t.\ 
C'lttc,  ( 'r~trt\ hllllrotr! tlt* 114 Rl;tqiini, 1870 ). Vernc es ilecaiitn per I'ús de grtiris cliiionc i riotii, 
eaplt)siiis. I 64 (lile se seiitin tiisciri:it pei I'artillcra pesocla. En algiin cii5. per exeriiplc a /)C. 

I I 1  It*t.rp ri 1(1 I,rintv ( 1 MIS). lii hit. eii el foiis. unti ciíiic:i soterr:idu ii In passiií riortl-;iriicriciin,i 
per I'urtilleri,~ i les :irirte\ c f-lorts, 2005). 

í'ittrl C I ~ t t t r  :Cl~lliori\ clrs 111 Hi;,q~lln í 1x7.)) éc la pririiern riovel.la ori Veriie nios- 
ti.:, cluruiiient tliie el poiler tecrioli)gic pot generar corrupci(í i que el coneiueiiierit cieiitific 
iitilit/;it per iiidii idiis \ense escrúpols corid~ieix :iI tiinl. Descriii I'erifrontnirieiit entre dos 
personatges urií;igonic\. ['es Lin costiit, I'iticalista doctor S:irrasiri, frlincks. De I'altre, el 
r i iu l t ;~ i , I  protc\sor Schiilt/e, prussia. IJii reflex de la ri\:ilit:it de I'Cpocii entre Prú<sin i 
f:rsiyn. Meiitre el [inriicr erlificii uriu cviiitat pncífieii i uthpica, el wgon cuiistrueix una ciii- 
tjt-f,ihricn tiecliciiti;~ ;t la proiliiccici tl'aritie\. El coiiflicte no mira ti ines: el treriiend obús 
Ileripni per Sctiirlt/c per eshorrnr el seu rival del niapn surt a iinn velocitat tan gi.:iri (10 
Liiil\. iiiics 2 0  vepulles 1;i velocit:it típica siibitiiiiistr:icia pels canoris tle I'kpc~ca) ... tliie 110 

fii hlaiic i ,ic;ih;i cii Orbitii! lis converteiu així en el prinier \¿itkl.lit artificial de la 'krr:i: 
~,Ejst;tv,i 1lcstiii;it it periire's per l'espui!.,: <*Un projcctil. aiiiinat d'urin velocitnt iiiicial ... 
Idel deii rtiil 11ietrt.s per segon. rio pot "cniire". El seii iiiovinierit de lranslucicí, cuiiibiriiit 
,uiib el de I'atrucciíi terrestre, el coriverteix eri iiri in0bil destintit a circular seiiipre al vol- 
t,irit del rio\trt' pl;irietu>> (ciip. 13). 

No obstuiit iiixi,, rcsiilta iiiipossible posar en ixhita iin obús Ilerigat des de terrri ornh 
la \elocrtut aiiierit per iin caricí. El projectil deicriu una tnijectbrin el.liptica, iiiiii corba tan- 
cad;t que ptissa per iin piirit tlc la siiperficie terrestre: el Iloc ori cicabíi pcr irrrpactnr. El Ilon- 
yiiiricnt horitzont:il prirporcioiitiriii, en íeoriíi, iinti brhitit el.líptica tringent a la superficie ter- 
restre. Pero :iquert clis 6s irrealit/iihle pcr les mateixes iireguliwitats del geoiile terrestre i pel 
kregoriieiit íiiiih l'atriiosferii. Foii Newton qiii vi1 introduir ncliiest problema tebric del cniió, en 
tina edici0 iie 1759 dels Prirrcipiri (1687), per explic~ir per cliie la Lluna no tlueia dariiunt 1:i 
resra. Vol tlir iiixh cliie, (le4 de la Terrri, rio es poderi sitii:lr \at5l.litr; en 0rhit:i8? No. En el cas 
rc,il del Iltiriyiiiiieiit d'iiii cuet, I'crriperitn eliira iiri cert tenipa, e5 controla I'orientaci6 de lo nnu 
i I'entnicin eri Mi ta  ttt Iloc qiian ha asstrlit una certn altitiid. La po<adn en hrbitu d'iin sut&l.lit 
rnitl:iiiqnrit L ~ I I  ~ o e t  e$tu ii I'ordre tlel tli;t. 

A Stm\ Dt~\.riir Uf~\,\oi~.\ ( 1  889). els artiller\ del f:irnós Gun-Club de Baltimore (anib 
experiencia en I'envianient de la naii-bala  tripulad:^ a la Lluna) pretenen motlificar el propi 
eix de rut:ició de la Tersa. L'ohjectiii 6s piirairicnt ecoribmic: explotas les iiiines tl'liiilln 
sitiiude5 sot.i les iiigüer del niar. Pretenen aprofitar el retrocés del Collitnhicid, el nionunieri- 
tiil can6 iristal.lut, ;itliiest cop, eri liria lona eqiiatoritil: la inuntanya del Kilirilatijnro. Un 
error en el+ citlciil< (111 pkrdun cl'un huiiiil rero) coniporta el fracas del projecte: I'eix terre<- 
tre noiiiPs es t1esplac;a trec ttiicrbrtietres. Furicn Falta, con1 awenynla el inateix Verne, cle 
I'ortlre d'iiti triliti tle caiions corri el Collimhintl per dur a ternie la titanicíi nccici (Jojé, 
Moreno. 1004; Moreno. Jos6, IL)99n). Amb tragiyiies coriseqütincies. tot s'ha de dir, per ii 

I n  hiiriianitot. 
Al final de I'ohra tii ha tot un dossier cieritílic on es presenteri, detiillnclctrrieiit, tots el< 

ciiIc~i14 rpie doiien iiiport n 121 itlcn: <cCh:ipitre \upplétnentaire doiit peu de persoriiies pren- 
dront coniiai\ssnce.b. Ec tracta d'uri fet únic eii les obres de Verne. Vint-i-tliiatre planes 
co~~vcriier~triie~it eliriiiriiiiles en I n  niajosin de reediciona en circulació de la novel.la. Lti sevii 
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paternitat coi-respon a I'enginyer de mines fraric&s Albert Badoureau que rebé una compen- 
sació economica per la seva col.laboració. A la novel.la apareix encarnat corn a Alcide 
Pierdeux. Sera qui desvetllari l'errada comesa per J. T. Maston: «Es cert qiie el problema de 
la modificació de l'eix terrestre esti correctament plantejat i hauria d'haver estat exactameilt 
resolt. Pero aquest oblit de tres zeros ha produit un error de clntz~ zeros en el resultat final» 
(cap. 20). 

Malgrat aquesta assessoria directa pel que fa als aspectes tecnics, hi Ila alguna errada 
important. Al final de la novel.1~1 (cap. 20) es comenta que el projectil Ilencat, amb un explo- 
siu fictici (la rneli-melnnita) molt més potent que la pólvora, es converteix eri un petit pla- 
neta, retiiigut per I'atracció solar. Aquí I'assessor Badoureau comet una errada ja que en el 
capítol suplementari cliu: «... descriu una cbnica al voltant del Sol, com un nou planeta». 
Quaii, en realitat, atesa la velocitat amb que és llencal (projectil de 180.000 tones llencat a 
2.800 knds), descriuria una brbita hiperbblica i abandonaria, sense rernei, el Sistema Solar 
(la velocitat d'escapament del Sistema Solar 6s de 42 kinls). 

Una altra errada, excusable en aquest cas pel desconeixeinent de l'epoca de l'estruc- 
tura interna de la Terra, és no considerar que la Terra pugui deformar-se i que no es contein- 
pli l'aparició d'un terratrSmo1 important. Un efecte col.lateral seriós que a De la Teue N /a 
Lurze, amb una eiiergia involucrada menor (uns 10" J en comparació amb els 10'' J), sí que 
es té en compte: «La detonació del Cohrnbiacl fou acoiiipanyada d'un veritable terratremol. 
La Florida va sentir sacsejar les seves entranyesn (cap. 26). 

Senibla tainbé que Badoureau oblida l'efecte de la rotació de la Terra, ja que u11 obils 
llancat lioritzontalment des del Kilimanjaro cap al s ~ i d  no pot, deslirés de fer uiia volta a la 
Terra, impactar arnb eI flanc nord de la rnuiitanya. 

4.4. Meteors i raigs verds 

A Le Rajlorz-Ver1 (1882), Verne centra i'atenció dels lectors, per primer cop, sobre un 
fenoinen, d:origen atmosfkric i encara no del tot ben explicat, associat amb el disc solar: el 
ruig verzl. Es un relat romintic. La jove Helena Campbell deniana als seus antagbnics pre- 
tendents: el sec i brutal Aristobulus Ursiclos i l'hurnanista Olivier Sinclaii; veure el raig verd, 
I'últini raig de llurri de la posta del sol, abans de prendre uiia decisió. 

Una Iiistbria menor que té el nlerit d'haver desferinat tota una alIau d'observacions, 
articles (escrits per fainosos científics com lord Kelvin), teories i llibres sobre el tema; tal era 
el poder nlediatic d'atracció cap a la cikiicia que les novel.les veriiiailes tenien. Resulta nota- 
ble, com apunta Crovisier (2004), que aquest esdevenitnent astronomicometeorolbgic fos 
prhcticainent igtiorat abaiis dc la publicació de la novel.la. Es desconeix quina degué ser la 
font d'informació de Verne en relació amb el fenomen. A l'obra, fa referencia a u n  article 
inventat del diari Morrzirzg Post (cap. 3) .  

En altres novel.les, coin Les Irvies Noires (1877) i Na~rfiugés c/u Jurzabra~.~ (1908), 
tainbé hi ha mencioiis del fenomen en escciies de sortides i postes de Sol. En caiivi, a Plzare 
c l ~ i  Bout clu Mollde (1905), o11 descriu una escena similar, el raig verd no apareix per enlloc. 
Al final del darrer capítol de la segona novel.la citada, es llegeix: <<Castre radiant acabava de 
prendre contacte amb I'lioritzó. Ampliat per la refracció, fou, ben aviat, reduit a una semies- 
fera. Els darrers feixos il.lumiiiaren el cel fins que no quedh més que un rivet arden1 que es 
perdia sota les aigiies. 1 llavors escap3 aquest raig d'un verd ll~imiiiós, el color completnen- 
tari del vermell desaparegut». Per a I'explicació del fenomen, Verne es decanta per la teoria 
(actualiiient refusada) del color coniplementari (O'Connell, 1960; Young, 2005). 



La Clzasse nu Météore (1908) és una nove1.h postunla apareguda tres anys després de 
la mort de Vernea4 Dos astr0noms amateurs es disputen la paternitat del descobriment d'un 
asteroide (no és, per tant, un meteor) completament d'or. Mentre, un científic boig, Zéphyrin 
Xirdal (personatge afegit per Michel Verne), construeix una miquina basada en el principi 
d'equivalkncia materia-energia" amb la finalitat de controlar l'brbita de l'objecte i la seva cai- 
guda sobre la Terra. 

Per acabar, citem altres obres no estrictament astronbmiques pero amb alguna refe- 
rencia. A ~ ' f l e  Mystérieuse ( 1  875), trobem la següent descripció, aparentrnent errbnia, del 
cel de l'hemisferi sud: «la Creu del Sud resplendia llavors en el Po1 Sud del mÓn» (cap. 3). 
Aquesta afirmació podria induir a pensar en la constel.lació de la Creu del Sud corn una 
estrella brillant, equivalent, en l'heinisferi austral, a l'estrella Polar. No obstant aixb, més 
endavaiit Verne deixa les coses en el seu lloc: «Aquesta constel~lació no esta situada tant a 
prop del Po1 antkrtic corn l'estrella Polar ho esta del Po1 &tic» (cap. 13). Aquesta confusió 
també apareix a Viizgt Mille Liecles sous les mers ( 1  870): «En el zenit brillava l'adinirable 
Creu del Sud, l'estrella polar de les regions anthrtiques* (cap. 15). 

La  nove1.h Étoile cl~c S~ld ( 1  884), malgrat el seu títol, no té res a veure aiiib l'astro- 
nomia corn es podria pensar d'entrada: narra les aventures al voltant d'un fabulós diamant 
d'aquesl nom. 

Conclusions 

L'aniilisi del contingut científic d'obres literhries cliissiclues és una manera alternativa 
(o, si més no, no gaire explotada) d'aproximar-se als coneixe~nents científics d'uila epoca a 
través dels seus autors. 

Com a resum dels aspectes tractats, podem concloure: 

- Tant per don Quijote-Cervantes corn per Verne, I'astronomia és una de les discipli- 
nes científiques que cal coneixer per teiiir una bona formació. Per un, són coneixements 
psiictics que l'ofici de cavaller andant requereix. Per l'altre, són la base d'una formació inte- 
gral de tot ciutadii (una idea que no estaria malament que acabés per arrelar en la nostra 
societat moderna). 

- Cervantes, i d'altres escriptors del Siglo de Oro, coin Lope de Vega, utilitza sempre 
en les seves obres (Quijote, Persiles) l'arcaic model ptolemaic. Malgrat que al 1543 ja s'ha- 
via doiiat a conkixer el inodel heliocentric de Copernic i al 1597 s'havia impartit el primer 
curs d'astronoinia copernicana a la Universitat de Salamanca, aquestes noves idees irigarien 
uns cent anys a ser assumides pels escriptors (Gracian, El Criticón, 1651). 

- Verne pren com a referencia per a les seves explicacions astronbrniques i trames de 
les seves novel-les obres í articles de la rica tradició de divulgació astronomica francesa: 
L'Asrm~zonzie Pup~~laire, dlArago, i obres de Flammarion, entre d'altres. 

4. El text vri ser profundament retoca1 (ainb I'afegit de capitols i personatges) pel seu fill, Michel Verne. Ha 
estat recentment editat per la Société Jules Vernc ;i partir del iiianuscrit originai. 1 s'ha fet també I'edició catalana 
(Ln coctr tiel nietroi-, Pagks editors, 2005). 

5. El 1905, Einstein havia piiblicat, en LIII dels seus revolucionaris ~reballs, la coneguda fórmula que fonamen- 
tava aquesta equivall?ncia entre 1:) inassa i l'energia: E = mc2. Els esriicliosos de I'obrn verniaria 110 han ncoiisegiiit 
encara aclarir com Micliel Veriie va arribar a aquesta idea, el profuiid significat físic de la qual es difondria molt 
leiitnment entre el públic. 
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- Les errades científiques que es poden trobar obeeixen, normalment, al desconeixe- 
ment propi de l'epoca (per exemple, sobre els cometes a Hector Servarlac). D'altres, en 
canvi, són fruit de la manca d'assessorament i de creences incorrectes (metode de propulsió 
a De la Terre 6 la Lirne; projectil en brbita a Les Cinq Cerzts Milliolzs de la Bégltnz), docu- 
mentació en-bnia (visibilitat de l'eclipsi total a Le Pays des Fourl-iires), o d'errades deis 
mateixos col~laboradors (efectes de la modificació de I'eix de rotació de la Terra a Sans 
D e s s ~ ~ s  Desso~rs). 

En qualsevol cas, totes les ei~ades i incorreccions científiques tsobades no treuen cap valoi; 
ni un, a aquestes grans obres de la literatura universal. Permeten la confluencia entre cien- 
cies i lletres, englobant-t'ho tot sota el nom de cultura. 
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