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El llibre es titula Peste & Cóle-
ra, l’autor és Patrick Deville 
(Saint-Brevin-les-Pins,  

1957) i amb aquesta obra ha gua-
nyat diversos premis a França. 
Aquí l’ha publicat Anagrama en 
traducció al castellà de José M. 
Fajardo. És una obra especial: una 
biografia desendreçada del bacte-
riòleg d’origen suís Alexandre 
Yersin (1863-1943), deixeble 
avantatjat i heterodox de Pasteur, 
el pare de la revolució bacteriana. 
“Si passés un dia sense treballar, 
em sentiria com si hagués comès 
un robatori”, deia Pasteur. Yersin 
li va agafar la paraula però la va 
dotar d’un contingut extra de lli-
bertat i creativitat: no va parar de 
viatjar, d’encuriosir-se per tot, 
d’aplicar el mètode científic a les 
activitats més diverses en un ra-
có de món. Era un autèntic tasta-
olletes. Un gran observador i, al-
hora, home d’acció. Va arribar a 
inventar i elaborar un líquid negre 
concentrat i gasós que va batejar 
com a Cola-Canela, una mena de 
coca-cola avant la lettre. 

Descobridor, de jove, del bacil 
de la pesta bubònica i de la toxina 
diftèrica, aviat es va cansar de 
l’encotillament de l’Institut Pas-
teur i va marxar a l’aventura cap 
a la Indoxina, l’actual Vietnam, 
que a finals del segle XIX estava 
sota domini francès. Es va acabar 
establint a Nha Trang, 1.300 qui-
lòmetres al sud de Hanoi, una zo-
na avui coneguda per les seves pa-
radisíaques platges. Allí s’acaba-
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ria convertint tant en pioner de 
l’agricultura de l’arbre del cautxú 
–importat del Brasil– com de l’ar-
bre de la quinina, dues activitats, 
sobretot la primera, que li van re-
portar força diners. 

Aficionat als cotxes i a l’aviació 
–de fet, a qualsevol innovació tec-
nològica–, va viure la convulsa pri-
mera meitat del segle XX europeu 
a distància, fent la seva: experi-

mentant en medicina, horticultu-
ra, física, mecànica, astronomia, 
fotografia... Frugal, s’alimentava 
de verdura i ous, quasi no tastava 
la carn, i només bevia aigua. La po-
lítica i el sexe li van interessar poc 
o gens. Amant de la soledat, va ser 
un home més racional que passi-
onal, pacífic, apòstol laic del pro-
grés tecnicocientífic, un personat-
ge pràcticament oblidat a Europa 
i enyorat al Vietnam. Un petit ge-
ni de carn i ossos en la vida i l’àni-
ma del qual ha penetrat Patrick 
Deville, que l’ha convertit en algu-
na cosa més que una entrada enci-
clopèdica. Paga la pena acompa-
nyar Yersin i Deville en aquest 
particular viatge.✒
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¿Hi ha un greu error 
a “Això no l’hi donis”? (1)

Un lector molt ben format 
lingüísticament ens retreu 
educadament “dos greus 

errors” en titulars de l’ARA: hem 
publicat les formes l’hi i els hi on 
calia escriure li ho i els ho. Ell sap 
–ho sap tothom que estudia català– 
que quan pronominalitzem alhora 
un OI de 3a persona i un OD neutre 
(com ara això o tota una oració) la 
solució estrictament normativa és 
li ho per a l’OI singular i els ho per 
al plural. “No diguis als nens que 
vinc” equival a “No els ho diguis” 
i no pas a “No els hi diguis”, tot i que 
això és el que diem la gran majoria 
de parlants. 

Som davant un dels grans cavalls 
de batalla de l’actual normativa. 
El quadre de combinacions de 
pronoms febles fabrià, un sistema 
híbrid i complex, és un dels punts 

de la gramàtica més difícils d’assi-
milar, i també més mal assimilats. 
Potser per això qui ha fet l’esforç 
d’interioritzar-lo hi acaba tenint 
l’adhesió que crea un ritu iniciàtic. 

Ara bé, ¿és imprescindible que 
torturem els alumnes més joves 
fent que se l’aprenguin?, ¿ens crea 
algun problema admetre també 
com a correcte el sistema que la 
majoria de catalans no interferits 
fem servir? M’he passat la vida 
corregint i puc assegurar que dir 
i escriure els hi allà on la norma 
obliga a distingir entre els, els hi, 
els ho, els el, els la, els els i els les 
no ens en crea cap, de problema. 
Ni parlant –ja fa uns segles que 
parlem així– ni tampoc escrivint. 

El valencià té, certament, un al-
tre sistema, i algú defensa el fabrià 
perquè s’hi acosta, però la norma 
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[ 1 ] Wonder 
RR.J. PALACIO 
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ja dicta que ells escriguin li’l, li la, 
li’ls i li les allà on a nosaltres ens 
fa escriure l’hi, la hi, els hi i les hi, 
i havent-hi ja una diferència subs-
tancial el preu d’acostar-nos-hi en 
altres formes a costa de contradir 
el que diem resulta, crec, excessiu.  

No parlo de proscriure el quadre 
fabrià sinó d’avançar (sobretot a 
les escoles) en el que ja es comença 
a fer: considerar-lo adequat per 
als registres més formals i passar 
a admetre per als altres el sistema 
intuïtiu més general, que hauria de 
ser potser l’únic que s’ensenyés en 
els nivells més bàsics.  

La frase del títol no hauria de ser 
un greu error sinó només poc ade-
quada en els registres més formals. 
Quins ho són? En cap cas, tot el que 
s’escriu. M’aturo aquí i continuo 
dissabte que ve.✒
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