
En dir hlstoria de rescnptura no em refereixo pas a la literatura,posem

per cas.Vuli dir,essencialment,una forma de cornunicacio. EI fet de deixar

alguna cosa escrita vol dir nomes deixar un senyal que un altre

lnterpretara. (0 jo matei...".)
Posem un exemple : tu i jo,que hem de trobar-nos en un lIoc determinat i

hi anirem per un camf que jo conec i tu no gaire;ens posem d'acord : jo

assenyatare el camf posant de tant en tant, a la vora de la ruta,unes

pedretes que,en veure-Ies tuconeixeras que vas per la bona via.

Aquelles pedres no son altre que una forma d'escriptura, son un

missatge, com ho pod ria ser qualsevot paper escrit que hi deixesslm

posat i entenguem de primer que la relacio entre I'emissor i el receptor

es el missatge,ja sigui escrit amb tinta 0 per qualsevol element

corpori,retall de roba, bastonets, petxines,etc. I per descomptat,-ja hi

arribarem-el text escrit.

De vegades trobem als carreus dels castells 0 de les esqtesies velles,

uns senyals,fletxes, triangles, ratlles paraUe.les,estrelietes,incises en la
r '-,.

pedra : son els senyals personals,la signatura, dels picapedrers que els

- van construir . Han arribat fins als nostres dies perque eren senyals fets

sobre una superffcie solida. D'altres signes escrits son tan volanls que es

desfan de seguida ,com per exemple,els senyals de fum que els indis

americans feien 0 fan per comunicar-se d'una muntanya a una altra:

aquests signes son com una escriptura.pero no la'n podem considerar

perque s'esborra de seguida. Per poder,doncs,parlar d'escriptura,el signe

ha de quedar, i nornes el lIargufssim pas del temps 0 una desqracia ffsica

podra esborrar-Io. Si en unapuerra.mcendl.exploslo.etc es destrueix una

biblioteca.es comprensible que el material alii dipositat desaparegui,i sort

encara st d'aquells llibres n'hi ha en d'altres indrets: en el cas, de

manuscrits,la oestrucclo seria irreparable.



.;:.� .,'

He lIegit amb cura les' noticies donades pel butlleti de l'assoclaclo de

lIibreters de Catalurtya
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Quan parlem d'escriptura, tots pensem en un paper i en unes ratlles a

sobre. Fonamentalment, penjsern I'escriptura com unes paraules, fetes a

ma 0 amb algun procediment d'impresslo, damunt una superficie que en

les nostres cultures ha estat des del segle XII el paper, i abans el pergamL
EI pergamf era pell de vaca, si era del ventre de la vedella se'n deia vitel, i

va constituir el gran suport entre els primers segles de I'era cristiana, fins a

la vinguda del paper.

Es clar que, quan anem a veure un monument, una sepultura, 0

contemplem una lapida de carrer,podem adonar-nos que tambe es pot
escriure damunt pedra, damunt fusta, os, metalls, plastics ... Si la inscripcio
es egfpcia, posem per cas, 0 india, els senyals no els reconeixem, perque
es idioma diferent, pero no negarem que allo es escriptura. I si mirem

homes i dones de cultures primitives, i veiem que segons les ocasions es

pinten cara i cos amb ratlles, punts, rodones, gosarem dir que alto no es

escriptura ? Son signes posats damunt una superffcie, i que tenen un

significat.
De mica en mica anem distingint elements de I'escriptura . a) el suport, la

materia sobre la qual escrivim; b) els signes 0 paraules c) el qui ha escrit +
el qui IIegeix. De tots aquests elements un es totalment passiu, es el suport.
EI suport no alterara alto que he escrit. Eis altres elements son mes crftics,
o sigui el text i les persones que I'envien i el reben . La mtencio del que
escriu pot ser una, la del qui IIegeix una altra, el text pot tenir mala

mtencio.etc. Ara,d'entrada I cal que tant el que escriu com ell que IIegeix
entenguin el text, el que se'n diu missatge . Ara podem declarar que en tota

\

comunicaclo hiha un emissor,un receptor i un missatge. Jo escric (emissor)I
FELICITATS (missatqe) i tu ho IIegeixes ( receptor). Contestes (emissor)
GRACIES (missatge) i jo ho rebo i IIegeixo (receptor)Cal advertir que es pot
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confondre cornurucaclo amb escriptura. L'escriptura es comunicacto, pero
les dU'a.s

tarnbe ho es eillenguatge parlat. lei dels signes, com columnes de fum

dels indis americans 0 les frases escrites damunt l'arena, Aquestes,
certament, son escriptura, perc no queden, les esborra I'aigua; com el fum

-si deiern que el fum escriu res - no duren, i I'escriptura ha de durar en el

temps, un temps raonable. Amb el pas dels segles, dels anys, els

documents escrits perden claredat, per la tinta, 0 pel paper. Avui ens

trobem amb la necessitat de recopiar, filmar 0 processar intormaticament

molts documents, lIibres, etc, perque el pas del temps, els agents qufmics
del temps, fan rnalbe els textos.Aixo que dic es greu, perque precisament
els textos foren escrits en el seu moment per tal que duressin, per tal que
els lIegissin les persones de generacions enlla: EI Nou Testament fou escrit

poe despres de la Crucifixio, fa dos mil anys.1 en fa tres mil que a I'-Orient

mitja s'escrivia, i si pensem no en lIetres, sino en signes, en fa quinze mil

que persones com les que vivien a la Cova de la Font Major inscrivien

coses ales pedres, a I'argila, als ossos ...
De vegades el codi de signes costa d'entendre. Hi ha idiomes 0 grups de

signes primitius que avui encara no son compresos. LlengOes que van estar

vives aqul, com la lIengua dels fbers, tot just si es cornenca a desxifrar. I es

de doldre, perque aquella gent tenien una cultura, i ens la transmetien,a la

seva manera.

Tota escriptura es un text, per curt que sigui, de vegades es un missatge de

propaganda polftica , maulets. 0 amorosa: Julia.. t'estimo. 0 comercial,
PepsLetc. 0 pot ser la Bfblia 0 una col.leccio de premsa. Ara, el text sempre
te una intenclo. Recordo sOvCnt que vaig visitar uns antics calabossos,als
baixos d'un Ajuntament, on al lIarg dels anys els presos, ales parets,
havien escrit, a la seva manera, dibuixant,infatigablement, claus, claus per
obrir. Voleu mes intencio, escrita sense paraules ?



Aleshores,podem definir encara rnes be I'escri ptura com els senyals que"""

els essers humans deixen damunt superficies durables per tal que puguin
ser interpretats de manera immediata 0 en el futuro

De veqades el text fa referencia a una declaracio personal. "Jo he passat
per aqul", per exemple, frase a utilitat de qui vindra al darrere, pot ben be

no ser escrita amb paraules, sino amb un signe,posem per cas, sobre

pedra, una ratlla doble, una creu, una estrella, 0 un nom. Tots hem vist

inscripcions de noms propis ales parets, com a record del pas d'aquelles
-

persones 0 d'aquelles parelles. Pen), com he dit ara mateix, no cal

emprar paraules, amb signes ja val. Ais murs de les esqtesles antigues 0

dels castells, els paletes 0 picapedrers deixaven la maroa personal als
carreu. i no era pas el nom, sino una contrasenya. La sola contrasenya ja
indicava que hi havia un emissor, un ·.;missatge, i un receptor, per tant
un codi preestablert. Uns i altres estaven d'acord que + volia dir un

treballador,i que = un altre de diferent. Aixo els ajudava a comptar les
pedres tallades 0 posades per cobrar.

AI lIarg de les civilitzacions hi ha hagut moltes formes d'escriptura.
Nosaltres a escola hem apres a escriure fent servir uns siqnes
anomenats lIetres, pero hi ha cultures que ignoren les lIetres, no les

necessiten,i fan servir dibuixos,de vegades sencers, de vegades
fragmentats, per indicar les idees. Son les escriptures tdeoqranques, que
se serveixen d'ideoqrarnes. Representen les idees, no pas paraules. I

que es un ideograma ?' Depen de cada cultura i del codi establert.

Pensem, per exemple, que els mots pare i mare corresponen a idees

molt clares, de sempre existents. Pero d'e.<la mateixa manera que encara
,�'

que la idea sigui igual a tot el m6.J.J.�es paraules de les lIengOes parlades
seran diferents, tarnbe ho seran els signes ideoqratics 0 ideogrames que



aran servir els pobles que empren ideogrames,com son per

exernple els xinesos,encara que avui dia els caracters han variat de forma

extraordinaria, fins al punt que aquesta escriptura, antiga de milers d'anys I
esdeve molt sintetitzada. AI cornencament.la idea de muntanya era

representada per aquest signe.� Fins un nen compren que aixo es la

representacio d'una muntanya. Tanmateix, avui,muntanya es escrit aixf.�
Eis egipcis tenien una escriptura tambe ideografica, anomenada

jerogiifica, qu representava tarnbe els objectes, modificats, i tenia una

pila de signes. Aigua /VV\. Sol 0 Victoria [].
La forma ideoqrarnafica, doncs, es de Jes primeres que es coneixen;

Podem afegir als exemples dels egipcis i dels xinesos, el dels pobles de

les illes oceaniques del Pacific, el dels indis nordamericans i d'altres que
,
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farien lIarga la Ilista.

Mes tard apareixen les formes d'escriptura sil.labica, en que les

cultures pretenen acostar la lIengua parlada a la lIengua escrita. Es a dir,
en la lIengua antiga de I'lndia s'escrivien sempre siLlabes, com si

nosaltres,en comptes de cas a (primer les lIetres, despres les siLlabes)
tinquessim un sistema d'escriure directament ca i despres sa en bloc .

..- -

Aixi, suposant la mateixa paraula, casa, en sansqt\t -I� lIengua antiga i

sagrada dels indis- s'escriuria amb dos signes, no amb quatre::q que
vol dir ca j Cf que vol dir sa. Una paraula com mapa no valdria arnb 'c'

les quatre tletres, sino amb dos signes : un per ma --q i un per pa. ,q
Que passara.doncs, a Xina,avui ? que en comptes d'aprendre a

I'escola vint-i-quatre lIetres han d'aprendre de tres mil a cine mil signes. I

altre tant,potser amb menys siqnes, perc amb gran barreja de sons que

mGd.,Lfiquen ets.apresos, passa amb els estudiants de I'antiga lIengua de

l'lndia. D'una 0 altra form,,,'�:fa gent Ii toea aprendre de lI.egir el seu codi,


