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La Helen Keller va néixer en un 
poblet d’Alabama el 1880 i quan 
tenia un any i mig, a causa 

d’unes febres, es va quedar cega i 
sorda. Amb els anys, va aprendre a 
veure i sentir amb les mans: “És en el 
tacte on es troben tot l’amor i la in-
tel·ligència”. Toquem-nos! El seu lli-
bre El món on visc, publicat per Vi-
ena Edicions i traduït per Dolors 
Udina, és un poètic i vivencial elogi 
del tacte, i també de l’olfacte i el gust. 

L’edició original en anglès data del 
1908, però podria haver estat escri-
ta perfectament avui. Potser perquè 
l’important per a la Helen eren les 
coses essencials: sentir el vent, el sol 
i la pluja, penetrar en l’ànima de les 
persones, tocar i imaginar la bellesa, 
somniar, pensar per si mateixa, con-
nectar-se amb la natura... “És més di-
fícil ensenyar un ignorant a pensar 
que ensenyar un cec intel·ligent a 
veure la magnificència del Niàgara. 
He passejat amb gent que té els ulls 
plens de llum, però que no veu res al 
bosc, al mar o al cel”. “Moltes perso-
nes que tenen una oïda perfecta són 
emocionalment sordes”. 

La primera aproximació tàctil a la 
gent acostuma a ser donar-los la mà. 
Per a la Helen era una manera de co-
lar-se en la intimitat dels altres: “La 
mà no només és tan fàcil de reconèi-
xer com la cara, sinó que revela els 
seus secrets amb més franquesa i in-
consciència. La gent controla l’ex-
pressió de la cara, però la mà no es-
tà sotmesa a aquest control. Es rela-
xa i es torna lànguida quan l’esperit 
està baix i abatut, els músculs es ten-

sen quan l’esperit està excitat o el cor 
content, i les qualitats permanents 
hi són sempre presents”. 

Per a un sordcec, les olors són fo-
namentals. “L’olfacte –ens diu la 
Helen– és un mag poderós que ens 
transporta a milers de quilòmetres 
de distància i a tots els anys que hem 
viscut”, per exemple “als divertits 
jocs infantils de l’hort dels presse-
guers” sempre que menges un prés-
sec. “El sentit de l’olfacte m’ha fet 
saber que s’acostava una tempesta 
hores abans que n’hi hagués cap se-
nyal visible”. De fet, diu que l’olfac-
te li produeix “una idea més afina-
da que el tacte o el gust”. Un exem-
ple preciós: “Una vegada, fa temps, 
en una estació de tren plena de gent, 
una senyora va passar precipitada-
ment pel meu costat i em va fer un 
petó. Ni tan sols li vaig tocar el ves-
tit. Però el seu petó exhalava una 
aroma que em va permetre fer-me’n 
una idea. Fa molts anys, d’aquest pe-
tó. Tanmateix, tinc l’olor encara 
fresca a la memòria”. 

El fet d’esprémer a fons el tacte, 
l’olfacte i el gust no vol dir que la He-
len no enyori la visió i l’oïda. “L’in-
fortuni de la ceguesa és immens, ir-
reparable, però no ens impedeix de 
participar en les coses que compten: 
el servei, l’amistat, l’humor, la ima-
ginació, la saviesa”. Acabem amb 
uns versos seus, plens de sensualitat: 
“No han jugat els meus dits amb la 
sorra / a la platja inundada de sol? / 
No ha sentit el meu cos nu cantar 
l’aigua / mentre la mar l’embolica-
va / amb la música onejant?”✒
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Pronoms febles dins 
les oracions de relatiu

En una conversa relaxada po-
dem parlar d’un poble (1) “que 
hi viu molta gent”, (2) “on hi viu 

molta gent” o (3) “on viu molta gent”. 
Són tres formes vives, que es diuen i 
se senten, però que la norma valora 
de manera substancialment  diferent. 
A (1) tenim l’anomenat relatiu po-
pular: una estratègia de la llengua 
col·loquial en què que es limita a fer 
de nexe i la funció pronominal la fa hi. 
La norma només considera que (1) és 
adequat en registres informals.  

La variant (2), en canvi, és rebut-
jada per la norma més estricta, que 
entén que aquí on només pot fer de 
pronom i fa redundant i innecessa-
ri l’hi. Alguns autors, com Ruaix, hi 
veuen un híbrid en què el relatiu po-
pular ha contaminat el que trobem 
a (3): el que és normatiu i adequat en 
tots els registres. 

El cert és, però, que “on hi viu” és 
ben viu i genuí (no respon a cap inter-
ferència) i que resulta una mica des-
pòtic titllar de defecte una forma 
molt estesa en llengua oral genuïna.  

A més, contribueix a estendre 
l’equivocada idea que una oració de 
relatiu no pot contenir mai un pro-
nom feble, i pot fer que alguns, po-
sats a corregir-se el que dirien intu-
ïtivament, eliminin pronoms, com 
els que poso entre parèntesis en les 
següent frases, que la norma veu ne-
cessaris o aconsellables (ja ho expli-

caré en un altre tast): (4) “Aquest 
cas, del qual (en) desconec els inicis, 
no acabarà bé”, (5) “D’aquests lli-
bres, dels quals només (n’)he llegit 
tres, ja no se’n parla”, (6) “Ho diu en 
Joan, a qui no (li) agrada dir menti-
des”, (7) “Rivera és un hàbil orador a 
qui (li) falta missatge” o (8) “Tria el 
pis on (hi) toca més el sol”. 

Un últim motiu per no ser tan 
caps quadrats en aquest tema (en va 
parlar Solà i hi insistia fa poc Neus 
Nogué) és que el pronom feble pot 
passar a ser aconsellable per una 
qüestió tan relativa i complexa com 
la distància que el separa del relatiu. 
I així l’hi ens fa molta més falta a 
(9) “Hi ha ciutats on, si hi passes una 
bona temporada i hi fas una bona 
colla d’amics, et/t’hi sents com a ca-
sa” que no pas a (10) “Hi ha ciutats 
on et/t’hi sents com a casa”.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La filla del capità Groc 
VVÍCTOR M. AMELA 
Planeta 

400 pàgines i 21,50 €            2/5 
 
[ 2 ] Tot això ho faig... 
EMPAR MOLINER 
Proa 

208 pàgines i 19 €                  3/7 
 
[ 3 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

400 pàgines i 14 €             4/184 
 
[ 4 ] L’aniversari 
IMMA MONSÓ 
Columna 

300 pàgines i 20 €                  -/3 
 
[ 5 ] Els dies sense glòria 
SÍLVIA ALCÀNTARA 

Edicions de 1984 
382 pàgines i 20 €                   -/5

[ 1 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €          1/23 
 
[ 2 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

126 pàgines i 12,90 €          3/62 
 
[ 3 ] Generació Tomàtic 
ANDRÉS PALOMINO 
Fanbooks 

224 pàgines i 16,95 €            2/2 
 
[ 4 ] Els últims 100 metres 
QUIM TORRA 
Angle 

144 pàgines i 16 €                    -/2 
 
[ 5 ] Educar millor 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

192 pàgines i 12 €                 9/17

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Historia de un canalla 
JJULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 

880 pàgines i 22,90 €           2/9 
 
[ 2 ] 13 Rue del Percebe 
FRANCISCO IBÁÑEZ 
Ediciones B 

352 pàgines i 30 €                  1/5 
 
[ 3 ] Los besos en el pan 
ALMUDENA GRANDES 
Tusquets 

320 pàgines i 19 €               7/22 
 
[ 4 ] Cinco esquinas 
MARIO VARGAS LLOSA 
Alfaguara 

272 pàgines i 20,90 €           4/5 
 
[ 5 ] La legión perdida 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Planeta 

1.200 pàgines i 22,90 €        6/6

[ 1 ] El libro de las... 
ELSA PUNSET 
Destino 

352 pàgines i 18,90 €            2/4 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €         1/30 
 
[ 3 ] Dulceida 
AIDA DOMÈNECH 
Timun Mas 

240 pàgines i 19,95 €            3/2 
 
[ 4] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         7/146 
 
[ 5 ] Maravillosamente... 
WALTER RINO 
Planeta 

272 pàgines i 17,50 €            6/5


