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DISSABTE, 7 DE NOVEMBRE DEL 2015 ara   

La Rywka tenia 14 anys quan l’oc-
tubre del 1943 va començar un 
dietari. Vivia en condicions la-

mentables al gueto de Lodz, la ciutat 
on hi havia la segona comunitat jue-
va més gran de Polònia, formada 
abans de la invasió alemanya per gai-
rebé un quart de milió de persones. 
Quan la Rywka va començar a escriu-
re, els seus pares ja havien mort, ell 
fruit d’una pallissa i ella d’esgota-
ment. Dos germans petits, l’Abramek 
i la Tamarcia, havien sigut deportats 
a un camp de concentració i ella s’ha-
via quedat a càrrec d’una altra germa-
na, la Cipka, a casa d’uns oncles, amb 
unes cosines geloses. “No només són 
uns temps horribles i tràgics, sinó 
que, a més, no tinc un refugi que pu-
gui anomenar casa meva”. 

El diari de la Rywka (Empúries), 
escrit originàriament en polonès i 
traduït per Josefina Caball de l’anglès 
al català, és un intent desesperat 
d’una adolescent de fugir de la inhu-
manitat que l’envolta, de buscar un 
bri d’esperança, d’entendre qui és i 
què li està passant: “Inacabada... llu-
nyana, potser, i abstracta... Dins meu 
hi passa alguna cosa, i no sé què és”. 
Aclaparada pel dolor, desorientada, 
físicament esgotada, és com si la Ry-
wka es proposés salvar-se a través de 
l’escriptura. “Necessito escriure, pe-
rò dissortadament a l’escola no hi ha 
tinta, per això descarto moltes coses”, 
anota el 29 d’octubre. Uns dies des-
prés: “Estic molt trista (no ho demos-
tro, però la tristor em desfà per dins), 
desitjo alguna cosa millor i trobo a fal-
tar l’Abramek i la Tamarcia”. 

A mesura que passen els dies i ar-
riba el fred, les condicions de vida al 
gueto empitjoren. “És un infern ter-
rible”. El menjar escasseja. Ella va 
emmalaltint. Al desembre confessa el 
seu cansament de viure: “Sé que ara 
que vull morir no moriré. Moriré 
quan voldré viure, quan tindré un ob-
jectiu a la vida”. El seu dietari i una so-
la amiga, la Surcia, són les úniques 
taules de salvament que té. I la fe. 
“Quan s’acabarà aquest sofriment in-
terminable? Em tornaré boja... Ne-
cessito força... Senyor! Força!”, escriu 
el 15 de gener. Uns dies després, en-
mig de la desolació, la gana i el fred 
–“Fred! Tremolo només de pronun-
ciar aquesta paraula”–, ja no li queda 
ni l’autoengany dels somnis: “Sóc 
conscient que intento trobar una mi-
ca de consol en els records i en el do-
lor... De vegades vull dormir i oblidar-
ho tot, o vull que la nit sigui llarga. Uf, 
quin caos!... No puc somiar com abans 
perquè tot ja ha estat somiat”. Hi ha 
dies que no pot escriure “per culpa de 

les llàgrimes” i d’altres en què s’es-
panta perquè “semblem més animals 
que humans”. I tanmateix no es vol 
deixar aclaparar per la tristesa: “Sé 
que no en sortirà res de bo. Estic en 
contra del mal... vull la bondat! La vull 
de debò!” Deprimida, enfebrada, no 
deixa mai de lluitar fins al final. 

El seu dietari, recollit la primave-
ra del 1945 per una metge soviètica de 
les restes dels forns crematoris 
d’Auschwitz, ha restat inèdit més de 
seixanta anys. Escrit a mà en un qua-
dern escolar, consta de 112 pàgines. 
S’acaba abruptament el 12 d’abril del 
1944. Juntament amb 67.000 jueus 
més, dels quals ben pocs van sobre-
viure, la Rywka va ser enviada a 
Auschwitz aquell agost, i d’allí a Ber-
gen-Belsen. Estava molt dèbil, però 
va veure l’alliberament i la van portar 
a un hospital del Bàltic. Mai s’ha tro-
bat el registre que certifiqui la seva 
mort. El destí de la Rywka segueix 
sent un misteri. El seu colpidor tes-
timoni, a la fi recuperat, perdurarà.✒

¿I si fos viva la Rywka, 
la nena escriptora del 
gueto de Lotz?
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Vivible i invivible, 
bevible i imbevible 

És (in)visible el que (no) es pot 
veure, i (im)menjable el que 
(no) es pot menjar. En català 

el sufix -ble és molt productiu i per-
met formar adjectius partint d’una 
arrel verbal (de vegades en forma 
culta). Al diccionari n’hi ha més de 
mil, entre els quals visible, invisible, 
menjable i immenjable. Però, com 
sol passar quan un sufix (o prefix) 
és tan productiu, és impossible i 
poc pràctic que un diccionari entri 
totes les paraules que potencialment 
pot originar.   

Ha de ser, doncs, el sentit comú i 
no una visió reduccionista del dic-
cionari el que ha de decidir si l’ús 
d’un adjectiu acabat en -ble és ade-
quat en un determinat context. Per 
exemple, si menjable és correcte 
també ho ha de ser bevible, encara 
que bevible no sigui al DIEC2 (que 

sí que recull imbevible). I el mateix 
passa amb batible, per molt que als 
diccionaris només hi hagi imbatible. 

Els lexicògrafs, amb bon criteri, 
no recullen el que no avala un ús 
prou ampli, però això no vol dir que 
els usuaris de la llengua no hi puguin 
recórrer quan ho necessiten. 

Tanmateix, una escassa cultura 
lexicogràfica i la inseguretat que es 
deriva d’una precària normalització 
fan que molts catalans quedin para-
litzats quan no troben una paraula al 
diccionari o el corrector automàtic 

la subratlla. Passa, per exemple, amb 
vivible i invivible. ¿Podem dir que, 
segons què passi a París, el planeta 
serà invivible d’aquí uns segles? 

Fixem-nos que aquí (in)vivible no 
vol dir “que (no) es pot viure” sinó 
“on (no) es pot viure”. ¿Suposa això 
un problema? Diria que no. Encara 
que la gran majoria d’adjectius aca-
bats en -ble parteixin d’un verb tran-
sitiu i “allò que es pot” sigui el seu 
complement directe, també n’hi ha 
que regeixen un complement pre-
posicional, que pot ser un locatiu: 
disponible (de què es pot disposar), 
accessible (a què es pot accedir). 

Així doncs, la Terra pot arribar a 
ser unlivable (anglès), invivable 
(francès) i també invivible. I, si bé no 
és imprescindible, sembla raonable 
que vivible, invivible o bevible entrin 
algun dia al DIEC2.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Wonder 
RR.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €               4/162 
 
[ 2 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

464 pàgines i 19,50 €         2/22 
 
[ 3 ] La maledicció dels... 
RAFEL NADAL 
Columna 

404 pàgines i 20,50 €             1/9 
 
[ 4 ] Diamant blau 
CARE SANTOS 
Columna 

432 pàgines i 20 €                      -/1 
 
[ 5 ] El que no et mata... 
DAVID LAGERCRANTZ 
Columna 

656 pàgines i 22,50 €         3/10

[ 1 ] Una Constitució... 
SANTIAGO VIDAL / M. LLANSANA 
Pagès Editors 

196 pàgines i 17 €                    1/8 
 
[ 2 ] Córrer per ser lliure 
NÚRIA PICAS 
Columna 

250 pàgines i 18 €                  3/9  
  
[ 3 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

126 pàgines i 12,90 €         6/40 
 
[ 4 ] El viatge de Companys 
E. VILA / A. TORTAJADA 
Rosa dels Vents 

256 pàgines i 16,90 €            2/8 
 
[ 5 ] Destrossa aquest diari 
KERI SMITH 
Columna 

224 pàgines i 9,95 €           9/53 

RRànquing setmanal  
Dades facilitades per Librired

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El secreto de la... 
EEDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 

320 pàgines i 18,50 €              -/1 
 
[ 2 ] El regreso del Catón 
MATILDE ASENSI 
Planeta 

608 pàgines i 20,90 €            1/5 
 
[ 3 ]  La chica del tren  
PAULA HAWKINS 
Planeta 

400 pàgines i 19,50 €         2/23 
 
[ 4 ] El cartel 
DON WINSLOW 
RBA-La Magrana 

704 pàgines i 20,50 €           6/5 
 
[ 5 ] Lo que no te mata... 
DAVID LAGERCRANTZ 
Destino 

650 pàgines i 22,50 €         4/11

[ 1 ] Fuera de control 
DANIEL ESTULIN 
Planeta 

334 pàgines i 20 €                 2/4 
 
[ 2 ] La digestión es la... 
GIULIA ENDERS 
Urano 

320 pàgines i 15 €                7/32 
 
[ 3 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         4/124 
 
[ 4] Las cuentas y los... 
JOSEP BORRELL / JOAN LLORACH 
Libros de la Catarata 

144 pàgines i 15 €                   3/9 
 
[ 5 ] Los intocables 
F. MARTÍNEZ / J. OLIVERES 
Debate 

250 pàgines i 18,90 €             -/3


