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L’assaig d’Irene Vallejo sobre la 
invenció del llibre en el món 
antic s’ha guanyat, de ple 

dret, els favors del públic internacio-
nal. S’inscriu en la nòmina d’aquells 
textos en què, com les obres de Yuval 
Noah Harari, l’erudició històrica va 
de bracet d’una escriptura que vol se-
duir el lector. Ho fa amb un gran re-
lat puntejat de curiositats, descober-
tes, heroïsmes i idees. I amb una vi-
sió del món que renova el vell i ines-
gotable humanisme, és a dir, que com 
van fer els savis del Renaixement pri-
mer i els il·lustrats després, ens par-
la de l’afany de l’individu per enten-
dre el món i entendre els altres, sen-
se amagar el revers de la moneda: el 
perill d’extraviar-se en el costat obs-
cur de la pròpia condició. 

Vallejo, formada a Saragossa i Flo-
rència, ha bastit El infinito en un jun-
co (Siruela en castellà i Columna en 
català, en traducció de Núria Parés 
Sellarès) com un viatge literari als orí-
gens de l’escriptura, des de la Meso-
potàmia sumèria de fa més de 5.000 
anys fins a la Roma imperial, saltant 
de la tauleta de fang al rotlle de papir, 
i del pergamí de pell (inventat a Pèr-
gam, esclar) als fulls de paper, final-
ment relligats i plegats. Amb incur-
sions en el present i en la literatura de 
tots els temps, és una història apas-
sionant i bella sobre el sorgiment i 
consolidació dels llibres, amb la gran 
biblioteca de l’Alexandria ptolemai-
ca com a mític far. L’autora ens diu, en 
essència, que els llibres, amb la seva 
capacitat de conservar i expandir el 
do de la paraula, sempre ens han brin-

dat i ens seguiran brindant la possibi-
litat de ser més humans, de ser més 
lliures, de viure més vides. Els llibres 
ho contenen tot, el millor i el pitjor. 
Només depèn de nosaltres què triem. 

En plena crisi del llibre tal com 
l’hem conegut des de la impremta, la 
de Vallejo és, malgrat aquest present 
ambigu, una reivindicació més opti-
mista que nostàlgica. És un cant espe-
rançat a la lletra manuscrita i impre-
sa, i per extensió també a la digital, la 
lletra de llum. Ens mostra com el lli-
bre va ser un invent tan genial com la 
roda o la cullera, una troballa col·lec-
tiva útil (inicialment amb fins econò-
mics) que no ha parat d’adaptar-se a 
l’evolució tecnològica i a la sofistica-
ció cultural, donant pas, amb la Grè-
cia hel·lenística, a la filosofia i la lite-
ratura. Al contrari que Sòcrates, a qui 
feia por que l’escriptura anés en de-
triment de la llengua oral i de la me-
mòria individual, Vallejo pensa que 
no ens han d’espantar els canvis: allí 
on hi hagi llenguatge hi haurà perso-

nes amb capacitat de pensar i d’esti-
mar. I, per si de cas, predica amb 
l’exemple, convertint la seva obra en 
un joc de carícies cap a totes les vides 
que han creat i salvat històries, teo-
ries, pensament i bellesa escrita. 

A través de fabricants de papir, 
d’escribes, llibreteres, bibliotecaris, 
col·leccionistes, mestres, drama-
turgs, pensadors, viatgers, polítics i 
poetes, les pàgines d’aquesta obra són 
una fabulosa aventura no exempta de 
destrucció i de censures, de vanitats 
i lluites de poder. És molt poc el que 
s’ha salvat dels orígens dels llibres. I, 
tanmateix, és un llegat fabulós, un fil 
vermell de lletres que des del passat 
mil·lenari ens projecta al futur. Un 
tresor que, com Vallejo s’encarrega 
de remarcar, està travessat per la cu-
ra d’humilitat de saber que formem 
part de l’infinit humà, una evidència 
(mai no ho sabrem tot, mai no en sa-
brem prou) que només pot anar de 
bracet de la tolerància i de la insaci-
able set de coneixement.✒

5.000 anys de 
llibres i una sola 
humanitat 

WIKIPEDIA

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Límits en l’ús de ‘res’ 
precedint el verb

La GIEC ens diu (pàg. 1304) que 
els quantificadors negatius 
(res, ningú, mai, enlloc, gens, 

cap) “solen aparèixer en posició 
postverbal, però també és possible 
que s’anteposin al verb”, i llavors 
deixa clar que en aquest segon cas 
l’adverbi no és opcional. El que no 
deixa clar és quins són els límits 
d’aquesta anteposició –si són o no 
els mateixos que en castellà–. Jo 
diria que no i que un greu problema 
d’interferència fa que en l’ús públic 
de la llengua es facin anteposicions 
que són aberrants en català per a qui 
conservi un mínim d’intuïció.  

En efecte, tant se val que ens tro-
bem un “Això res té a veure” com un 
“Això res no té a veure”. Diria que 
totes dues frases són calcs flagrants 
i inadmissibles del castellà. “Però 
això ho escriu algú?”, em podeu dir. 

Doncs ara mateix el cercador de 
Google detecta 18.200 “res té a 
veure” i 72.600 “res no té a veure”. 
I la segona construcció la trobo en 
textos publicats per mitjans i edito-
rials. Deuen pensar que posant-hi 
el no (fent l’anomenada doble ne-
gació i allunyant-se una mica del 
“nada tiene que ver”) la frase passa 
a ser normativa i genuïna. Doncs no, 
l’única frase genuïna, en aquest cas, 
és “Això no té res a veure”. 

La cosa no acaba aquí. Professi-
onals de la llengua amb un molt bon 

català et poden deixar anar: “L’inde-
pendentisme no pot estabilitzar, 
com si res no hagués passat, un Es-
tat que incrementa la repressió”. 
Una orella afinada hi sent un calc de 
“como si nada hubiera pasado” i té 
clar que en català sempre s’ha dit –i 
s’ha de dir– “com si no hagués pas-
sat res”. Fixem-nos que això que 
passa amb res no passa amb mai. Sí 
que diem “com si mai (no) hagués 
passat” al costat de “com si no ha-
gués passat mai”. I també “com si 
ningú (no) l’hagués vist” al costat 
de “com si no l’hagués vist ningú”. 
El mot res, per alguna raó, és dife-
rent, i el fet que les gramàtiques i els 
llibres d’estil no ho remarquin està 
fent que la seva assimilació a nada 
sigui un llençol més que perdem en 
aquesta inaturable bugada que ens 
dilueix en el castellà.✒
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“AIXÒ RES NO TÉ A 
VEURE” I “COM SI RES 
NO HAGUÉS PASSAT” 
SÓN CALCS FLAGRANTS 
DEL CASTELLÀ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Tàndem 
MMARIA BARBAL 
Destino 
180 pàgines i 18,90 €             1/3 
 
[ 2 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ /  Anagrama 
192 pàgines i 16,90 €          2/93 
 
[ 3 ] Dilluns ens estimaran 
NAJAT EL HACHMI 
Edicions 62 
270 pàgines i 20,90 €           6/2  
 
[ 4 ] Llum de febrer 
ELIZABETH STROUT 
Edicions de 1984 
164 pàgines i 18 €                   5/3  
 
[ 5 ] Boulder 
EVA BALTASAR 
Club Editor 
160 pàgines i 16,90 €          3/51 

[ 1 ] Paraules d’Arcadi 
ARCADI OLIVERES 
Angle Editorial 
200 pàgines i 17 €                   1/3 
 
[ 2 ] El fill del xofer 
JORDI AMAT  
Edicions 62 
262 pàgines i 18,50 €          2/15 
 
[ 3 ] Les estructures  
elementals de la narrativa 
A. SÁNCHEZ PIÑOL / La Campana 
200 pàgines i 19,90 €           4/4 
 
[ 4 ] Cartes a l’Anna Murià 
MERCÈ RODOREDA 
Club Editor 
120 pàgines i 16,95 €            3/4 
 
[ 5 ] La casa dels avis 
VICENÇ VILLATORO 
Proa 
672 pàgines i 21 €                   5/5

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Gema 
MILENA BUSQUETS 
Anagrama 
152 pàgines i 16,90 €              2/2 
 
[ 2 ] El duque y yo 
JULIA QUINN 
Titania 
320 pàgines i 14,25 €               -/6 
 
[ 3 ] Los privilegios  
del ángel 
DOLORES REDONDO / Destino 
304 pàgines i 12,30 €            6/6 
 
[ 4 ] El huerto de Emerson 
LUIS LANDERO 
Tusquets 
240 pàgines i 19 €                  4/3 
 
[ 5 ] Las guerreras Maxwell, 
6. Un corazón entre tú y yo 
MEGAN MAXWELL / Planeta 
608 pàgines i 18 €                   1/2

[ 1 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 €         1/63  
 
[ 2 ] Dime qué comes y te 
diré qué bacterias tienes 
BLANCA GARCÍA OREA / Grijalbo 
272 pàgines i 18,90 €         3/20 
 
[ 3 ] El hijo del chófer 
JORDI AMAT 
Tusquets 
192 pàgines i 18,50 €            2/15 
 
[ 4] Barretinas y estrellas 
ALBERT SOLER 
Península 
252 pàgines i 17,90 €            4/6  
 
[ 5 ] Viral 
JUAN FUEY 
Ediciones B 
432 pàgines i 20,90 €           5/6


