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Un país el fan les persones. És 
una obvietat menys evident 
del que sembla. Sovint la his-

tòria s’ha explicat a través de xifres, 
guerres, ideologies, religions, intri-
gues de poder i institucions. Les 
grans panoràmiques, més enllà de 
reis i polítics, han tendit a oblidar els 
noms propis, els assoliments perso-
nals. Però rere cada fet i cada idea 
sempre hi batega una vida singular, 
un individu. La idea que en realitat hi 
ha grans tendències i que les dones 
i els homes acabem responent 
a l’aire dels temps és reduccio-
nista: és veritat que tots som 
fills d’una època, però també 
ho és que el progrés, la dialèc-
tica entre continuïtat i canvi, 
respon a la suma de decisions 
personals, i sovint a l’impuls 
d’individus concrets. Però als 
llibres d’història (i als mitjans 
de comunicació) hi acostuma 
a faltar el factor personal, que 
paradoxalment tant d’interès 
té per al públic: les notes ne-
crològiques dels diaris, per 
exemple, són molt llegides. També 
les bones biografies, aquelles que fu-
gen del to erudit o enciclopèdic i bus-
quen ficar-se en la pell del personat-
ge, en les seves passions i contradic-
cions i, a través seu, explicar una èpo-
ca, un lloc. 

Per sort, el gènere biogràfic, mas-
sa menystingut durant temps, tapat 
per tendències historiogràfiques 
com l’econòmica (marxista o no), la 
política o la de les mentalitats, ha re-
cobrat empenta les darreres dècades. 

En altres tradicions culturals i acadè-
miques més sòlides, com l’anglosa-
xona o la francesa, mai ha caigut del 
tot en desús. Aquí, on l’havien culti-
vat Vicens Vives i Soldevila, està ex-
perimentant una revifalla, fruit de la 
qual és l’interessantíssim volum di-
rigit per Borja de Riquer Vides cata-
lanes que han fet història (Edicions 
62), on en gairebé 1.000 pàgines es 
recull la síntesi vital de 120 personat-
ges des dels temps romans fins a l’ac-
tualitat. És, com la defineix Josep Ra-

moneda al pròleg, la “història encar-
nada”, feta carn i ossos, amb noms i 
cognoms. A part de Riquer (època 
contemporània), han assessorat 
l’obra Isabel Rodà (antiguitat), Josep 
M. Salrach (Edat Mitjana), Joaquim 
Albareda (època moderna) i Mita Ca-
sacuberta (lletres). En total, hi han 
participat 112 especialistes. 

Què en sabríem dels reis medie-
vals sense Bernat Desclot? Com se-
ria la identitat valenciana sense Au-
siàs March i Joanot Martorell? Com 

haurien passat l’exili els derrotats del 
1714 sense l’ajut de Ramon Vilana 
Perlas, un dels polítics catalans amb 
més influència internacional de tots 
els temps, figura clau a la cort de 
l’emperador austríac Carles VI? 
Com hauria evolucionat l’educació a 
Catalunya sense Baldiri Reixac (el 
1749 ja defensava l’ús del català a 
l’ensenyament, l’educació de les no-
ies i l’abolició del càstig físic) o Rosa 
Sensat (renovadora ja al segle XX)? 
Qui hauria dominat l’alta burgesia 

sense els Güell i els López? Què 
ens hauríem perdut sense nis-
sagues com les dels Vayreda, Pi 
i Sunyer o Rubió? La llista de 
singularitats podria ser molt 
llarga i farcida de literats, cien-
tífics, polítics, músics, artistes, 
esportistes... De dones, tot i 
l’esforç, només n’hi ha 24, en-
tre les quals la comtessa Duo-
da, que al primer terç del segle 
IX va escriure un manual per 
educar el seu fill Guillem. 

D’aquesta obra es desprèn la 
necessitat d’impulsar un pro-

jecte de confecció de biografies de la 
història de Catalunya en què haurien 
de participar el món acadèmic, l’edi-
torial, el periodístic i l’institucional. 
Tenim els personatges (els d’aquest 
llibre i uns quants més, per exemple 
Ildefons Cerdà, d’obra i vida apassi-
onants) i els experts. Només falta li-
deratge intel·lectual i nas comercial. 
El públic segur que ho agrairia. I el pa-
ís també. Perquè un país també es 
construeix així, recordant les perso-
nes que l’han fet.!

Com es construeix 
un país?

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Recuperem significats 
de rebot, de retruc i de retop

Quan alguna cosa es produeix 
com a conseqüència d’una al-
tra –normalment sense bus-

car-la ni preveure-la–, en català dis-
posem de tres locucions per expres-
sar-ho: de rebot, de retop i de retruc. 
El DIEC2 avala aquesta sinonímia 
fent-les equivaler a l’adverbi indirec-
tament: “Això perjudicarà el meu so-
ci i de rebot / de retop / de retruc a 
mi”. El castellà només té de rebote, 
i seria una llàstima que això fes 
caure en desús –com sol passar en 
aquests casos– de retop i de retruc.  

I, ja posats a no perdre res, ex-
plorem (i recuperem) significats 
dels tres verbs dels quals provenen: 
rebotar, retrucar i retopar. La pri-
mera sorpresa és que rebotar –ex-
cepte en el sentit que té en bàsquet– 
es considera forma secundària de 
rebotre, que jo només tinc viu en el 

sentit de llançar un cosa enrabiat: 
“Vaig rebotre el telèfon contra la 
taula”. Per a mi –i crec que per a una 
gran majoria– la pilota no rebot (ni 
tampoc bot) sinó que rebota (i bota). 
El DIEC, en canvi, recull i prioritza 
les primeres formes. I fent-ho con-
tradiu la Neoloteca del Termcat, 
que només entra –amb aquest sen-
tit– rebotar. 

Retrucar té el significat bàsic de 
donar cops repetits, però també un 
sentit més lúdic en l’argot del billar 
(“anar a xocar, una bola, contra la 

mateixa bola que l’ha impel·lit, 
després d’haver-se’n separat”) i en 
un joc de cartes. De fet, truc –a més 
de ser un cop (prové del so que fan 
dues coses quan piquen entre elles) 
i un recurs enginyós (com els trucs 
dels mags)– és també el nom d’una 
bola de fusta, o vori, per jugar a bi-
llar o a bitlles.   

De retopar l’únic sentit que recull 
el DIEC és “un cos que ve de topar 
amb una cosa, topar amb una altra”, 
però jo tinc viu “No em retopis!” o 
“Sempre em retopa”, en què retopar 
vol dir replicar contradient. Ho diu 
la meva mare, que és de Cassà de la 
Selva, i ho recull el DCVB com a ús 
de l’Empordà. I, per acabar, caldria 
recuperar l’expressió “No té retop”, 
que vol dir que és irrebatible, i pot 
ser un bon equivalent de “No tiene 
vuelta de hoja”.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

QUAN ELS NOSTRES 
ARGUMENTS NO TENEN 
RETOP RESULTA  
IRRITANT TOPAR AMB 
GENT QUE ENS RETOPA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La casa de foc 
FFRANCESC SERÉS 
Proa 
591 pàgines i 20,90 !            1/6 
 
[ 2 ] La ciutat de vapor 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Columna 
224 pàgines i 17,90 !            2/5 
 
[ 3 ] Tirant lo Blanc 
JOANOT MARTORELL 
Proa 
976 pàgines i 24,90 !            3/7 
 
[ 4 ] Les tenebres i l’alba 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 
1.128 pàgines i 24,90 !       5/14 
 
[ 5 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ /  Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !         6/84

[ 1 ] El fill del xofer 
JORDI AMAT 
Edicions 62 
262 pàgines i 18,50 !             1/6 
 
[ 2 ] Vides catalanes que 
han fet història 
BORJA DE RIQUER / Edicions 62 
912 pàgines i 28 !                  3/4 
 
[ 3 ] El llibre de La Marató 
DIVERSOS AUTORS 
Rosa dels Vents 
160 pàgines i 12 !                   2/5 
 
[ 4 ] No diguis res 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Edicions del Periscopi 
576 pàgines i 22,90 !         4/16 
 
[ 5 ] En marxa cuina! 
MARC RIBAS 
Cossetània 
160 pàgines i 12 !                 -/35

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La ciudad de vapor 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Planeta 
224 pàgines i 17,90 !             1/5 
 
[ 2 ] Aquitania 
EVA G. SÁENZ DE URTURI  
Planeta 
414 pàgines i 21,90 !            2/8 
 
[ 3 ] Un océano  
para llegar a ti 
SANDRA BARNEDA /  Planeta 
572 pàgines i 21,90 !            3/8 
 
[ 4 ] Las tinieblas y el alba 
KEN FOLLETT  
Plaza & Janés 
928 pàgines i 24,90 !         5/14 
 
[ 5 ] Rey blanco 
JUAN GÓMEZ JURADO 
Ediciones B 
524 pàgines i 20,90 !           4/7

[ 1 ] La buena cocina 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
704 pàgines i 24,95 !           5/6 
 
[ 2 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         2/54 
 
[ 3 ] El hijo del chófer 
JORDI AMAT 
Tusquets 
252 pàgines i 18,50 !              1/6 
 
[ 4] Yo, el Rey 
PILAR EYRE 
La Esfera de los Libros 
504 pàgines i 23,90 !            4/6 
 
[ 5 ] Dime qué comes y te 
diré qué bacterias tienes 
BLANCA GARCÍA-OREA /  Grijalbo 
272 pàgines i 18,90 !           7/11


