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La història es repeteix? Sí i no. La 
llei més segura de la història és 
que tot canvia permanentment 

i, alhora, la segona llei és que hi ha 
grans continuïtats que fan possible 
establir sorprenents paral·lelismes. 
¿La pandèmia del coronavirus és un 
fenomen nou? Doncs altra vegada sí 
i no. Sí perquè el món s’ha fet petit a 
causa dels avenços tecnològics (in-
ternet i vols barats) i per això el vi-
rus s’ha escampat tan de presa. I no 
perquè d’epidèmies mundials n’hi ha 
hagut unes quantes al llarg dels se-
gles. L’historiador José Enrique 
Ruiz-Domènec en repassa les princi-
pals al llibre L’endemà de les grans 
epidèmies (Rosa dels Vents), un re-
corregut de la pesta bubònica al co-
ronavirus, centrat tant en l’extensió 
i les formes de cada episodi com en la 
manera com la societat va reaccio-
nar-hi i al capdavall se’n va sortir. 

La seva tesi és que després de ca-
dascun d’aquests desastres sanitaris 
s’ha produït un avenç civilitzador. 
Potser l’autor força una mica els rao-
naments, però no deixa de ser lògic 
que de daltabaixos així en surti una 
societat canviada, un nou impuls. 
Quines són, en tot cas, les grans epi-
dèmies de la història? La primera co-
neguda va començar el 542 dC a la 
Constantinoble dels temps de Jus-
tinià i la seva esposa Teodora i va fer 
caure l’Imperi Bizantí o Imperi Ro-
mà d’Orient: aquella pesta bubòni-
ca es va allargar durant dos segles, va 
fer abandonar terres de conreu i va 
despoblar ciutats senceres. Es calcu-
la que van morir 25 milions de perso-
nes. En temps de l’Imperi Romà n’hi 
havia hagut d’altres, però aquesta va 
ser molt més atroç. De fet, es va es-
tendre per tot el Mediterrani i va ar-
ribar a les Illes Britàniques, on va ser 
especialment letal a Irlanda. A Bi-
zanci va paralitzar l’administració i 
va generar debats bizantins (mai més 
ben dit) sobre què calia fer. Ja alesho-
res les discussions anaven sobre si fer 
èmfasi en la llibertat de comerç o en 
la seguretat sanitària. La fi d’aquell 
imperi va portar dues noves civilitza-
cions: l’islam i l’Europa medieval. 

La segona gran pandèmia, la pes-
ta negra, propagada pel mateix bac-

teri que la bubònica (Yersinia pes-
tis), va produir-se a Euràsia entre el 
1347 i el 1353, i va arribar fins a No-
ruega i Islàndia. Rates i puces la van 
escampar. Els pèssims sistemes 
d’eliminació de residus van ser claus 
per a l’extensió de la malaltia. Com-
parada amb la de Justinià va durar 
poc, però de nou el resultat va ser 
una catàstrofe demogràfica: milions 
de morts; es parla d’un terç de la po-
blació europea (uns 20 milions). A 
Barcelona va arribar el maig de 
1348. Se’n va donar la culpa als ju-
eus, es va parlar de càstig diví... però 
també hi va haver veus que se sor-
tien d’aquest univers de culpabili-
tat, com el Decameró de Bocaccio, i 
que van donar peu a l’humanisme i 
el Renaixement. I atenció: “L’any 

1377, des de Ragusa, avui Dubrov-
nik, va arribar la proposta innova-
dora d’imposar un període de tren-
ta dies d’aïllament a tots els viatgers 
que arribaven a la ciutat. La propos-
ta es va estendre aviat a Venècia, 
Pàdua, Milà, Marsella, Gènova...”, i 
es va acabar ampliant a quaranta di-
es i batejant en italià com a quaran-
tena. I així fins avui. 

L’espiral de contagis a Amèrica de 
malalties portades pels espanyols és 
la tercera gran pandèmia. Diferents 
autors han parlat d’homogenocè o 
d’imperialisme biològic. Entre el 
1492 i la dissolució de l’Imperi Aste-
ca el 1521, la població indígena va 
quedar molt disminuïda (s’estima 
que van morir 50 milions de perso-
nes) per la grip (la primera a arribar), 
el xarampió (desembarca el 1495), el 
tifus, la febre groga (arriba amb el 
tercer viatge d’un Colom negligent a 
l’hora de posar en quarantena els 
mariners malalts) i la verola (1518, 
a Cuba). La caiguda de Tenochtitlán, 
la capital asteca, va ser a causa de la 
verola i no de l’èpica militar d’Her-
nán Cortés. “El que realment va im-
pedir la recuperació de la població 
indígena no van ser les epidèmies, si-
nó la gestió que se’n va fer, basada en 
el principi que la conquesta era un 
dret diví” i en el culte a la política au-
toritària, diu l’autor. Fins al 1550 no 
es van fer hospitals. La resposta a la 
pesta va ser, segons Ruiz-Domènec, 
el mestissatge. Home... 

Al segle XVII van venir noves pla-
gues. Entre el 1628 i el 1665 Europa 
va ser assolada pel tifus, la verola i 
la pesta, que es van unir als estralls 
de la Guerra dels Trenta Anys i el 
fred de l’anomenada Petita Edat de 
Gel. A la Llombardia el 1630 hi va ha-
ver un milió de morts, el 63% del 
cens. A Barcelona el 1651 els morts 
van ser 20.000 sobre un total de 
44.000. La ciència, la Il·lustració i 
l’esperit revolucionari de canvi va 
ser la resposta als segles següents. I 
bé, l’última gran pandèmia abans del 
coronavirus va ser la grip espanyo-
la (un nom equívoc, ja que venia dels 
EUA) del 1918. El covid-19 tancaria 
en realitat el segle XX i iniciaria una 
nova etapa. Com hi respondrem? !
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La difícil partició gràfica 
de la paraula ‘diagnòstic’

Les particions sil·làbiques en 
llengua oral no plantegen 
greus problemes al parlant. 

Per contra, les particions gràfiques 
de mots a final de ratlla creen força 
dubtes. I els dubtes més importants 
es donen, precisament, quan el pla 
fonològic i el gràfic no coincideixen. 
Passa amb paraules tan habituals 
com ara nosaltres i vosaltres, que se 
sil·labegen no-sal-tres i vo-sal-tres 
però que, gràficament, es parteixen 
nos-al-tres i vos-al-tres. La raó és 
que preval el caràcter etimològic de 
mot compost (vos + altres) sobre el 
criteri fonològic.  

En aquest punt de l’ortografia, la 
RAE i l’IEC divergeixen. Mentre 
que la RAE admet tant nos-o-tros 
com no-so-tros (l’intuïtiu sil·labeig 
sempre serveix com a criteri gràfic), 
l’IEC (Ortografia catalana, p. 100) 

apel·la a un criteri bastant subjectiu: 
“Se separen els prefixos o els radi-
cals que componen un mot quan 
resulten evidents”. I resulten evi-
dents, segons l’IEC, bes-avi, cis-alpí, 
in-oblidable, cel-obert o nos-altres, 
entre d’altres. 

El problema és que la sensació 
d’evidència varia de persona a per-
sona. I no tenim gaires fonts per es-
vair dubtes. Una eina en línia és el 
Diccionari de divisió sil·làbica (DDS) 
desenvolupat per la UPF. Al DDS hi 
trobem cel-o-bert i nos-al-tres però 

també ag-nòs-tic i di-ag-nòs-tic (i el 
mateix trobem al GDLC). En canvi, 
el Diccionari ortogràfic de Jordi 
Bruguera –en paper– divergeix en 
les dues últimes formes: a-gnòs-tic i 
dia-gnòs-tic. 

En català tenim els prefixos dia- 
i a- i el mot gnòstic, però sembla que 
agnòstic i diagnòstic ja els prenem 
com a mots compostos del grec clàs-
sic. ¿És evident que són compostos? 
Només per a algú ben format en 
clàssiques. En tot cas, posar la fron-
tera en el que és o no evident és mas-
sa subjectiu per fer-ne una norma. 
El criteri de la RAE –sempre donar 
per bona la partició per sil·labeig– fa 
més objectiva i intuïtiva la correc-
ció, i també menys elitista. També la 
fa dual, però potser val més un cert 
grau de dualitat que convertir la 
correcció en una feina d’erudits.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

“QUAN RESULTI 
EVIDENT” ÉS UN 
CRITERI MASSA 
SUBJECTIU PER 
FER-NE UNA NORMA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Dolça introducció  
al caos 
MMARTA ORRIOLS /  Periscopi 
250 pàgines i 17,50 !             1/4 
 
[ 2 ] Ànima de tramuntana 
NÚRIA ESPONELLÀ 
Columna 
496 pàgines i 21,50 !            6/5 
 
[ 3 ] Paraula de jueu 
MARTÍ GIRONELL 
Columna 
432 pàgines i 21,50 !            7/9 
 
[ 4 ] Escac al destí 
LLUÍS LLACH 
Univers 
296 pàgines i 24,95 !         5/33 
 
[ 5 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !          3/77

[ 1 ] Tornarem a vèncer 
ORIOL JUNQUERAS / MARTA ROVIRA 
Ara Llibres 
70 pàgines i 10,90 !              4/8 
 
[ 2 ] La lluita a l’exili 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
384 pàgines i 21,90 !             1/7 
 
[ 3 ] No diguis res 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Periscopi 
576 pàgines i 22,90 !           2/8 
 
[ 4 ] Ubuntu 
RAÜL ROMEVA 
Angle 
176 pàgines i 16,90 !              -/3 
 
[ 5 ] M’explico 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
680 pàgines i 21,90 !         3/14

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Línea de fuego 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
740 pàgines i 22,90 !            1/3 
 
[ 2 ] Las tinieblas y el alba 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 
928 pàgines i 24,90 !           2/6 
 
[ 3 ] La buena suerte 
ROSA MONTERO  
Alfaguara 
670 pàgines i 22,90 !           8/9 
 
[ 4 ] Como polvo  
en el viento 
LEONARDO PADURA /  Tusquets 
670 pàgines i 22,90 !           3/9 
 
[ 5 ] Las barbas del profeta 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
200 pàgines i 18 !                   -/2

[ 1 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         1/46 
 
[ 2 ] Dime qué comes y te 
diré qué bacterias... 
BLANCA GARCÍA OREA /  Grijalbo 
272 pàgines i 18,90 !            4/3 
 
[ 3 ] Vida contada por un 
sapiens a un neandertal 
J.J., MILLÁS / J. ARSUAGA / Alfaguara 
368 pàgines i 20,90 !           6/5 
 
[ 4] Capitalismo (1679-
2065) 
SANTIAGO NIÑO-BECERRA / Ariel 
368 pàgines i 20,90 !           2/4 
 
[ 5 ] Emocionarte. La doble 
vida de los cuadros 
CARLOS DEL AMOR /  Espasa 
232 pàgines i 19,90 !              -/1


