GENIS DE LA CIÈNCIA

HOLA!
Deixeu que em presenti: soc el llibre que acabeu d’obrir i us vull donar
la benvinguda. Abans de començar aquesta història, vull advertir-vos
que, gràcies al senyor que veieu a la pàgina del costat, avui tothom
pot fer el que acabeu de fer amb mi. El què? Doncs una cosa tan
senzilla com obrir un llibre!
Encara que us sembli que som aquí des de sempre, hi va haver un
temps en què els llibres no existíem, almenys no tal com ens coneixeu
avui. Durant segles, els pocs que hi havia eren exemplars únics, o bé
trigaven anys a copiar-se, a mà i lletra per lletra. Va ser així fins que es
va inventar una enginyosa màquina per reproduir textos d’una manera més ràpida i senzilla. Aquesta és la història d’aquesta màquina sorprenent, la impremta, i la del seu inventor, Johannes Gutenberg. Bé...
i també la meva, o la de tots els llibres, que vindríem a ser els seus fills!
Els llibres som viatgers del temps i de l’espai, i també de la ment!
Som capaços de transportar els pensaments, les idees i les fantasies
que contenen les nostres pàgines a diferents llocs, a través de
diverses èpoques i d’uns caps a uns altres. Si enteneu el que això
suposa, entendreu també la importància d’aquesta història. Esteu a
punt? Doncs passeu pàgina, que comencem!
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La nostra història comença a la riba d’un riu majestuós, el Rin, a Magúncia, una bonica ciutat de l’Alemanya actual. Cap a l’any 1400,
que és aproximadament quan va néixer Johannes Gutenberg, a Magúncia ja fabricaven i bevien, com encara ho fan avui, una cervesa
deliciosa que dona fama a la regió. Tot i això, aleshores aquella regió
no formava part d’Alemanya —que encara no existia com a país—,
sinó del que s’anomenava, potser amb aires de grandesa, el Sacre
Imperi Romanogermànic. Allò era un trencaclosques de pobles europeus —avantpassats dels alemanys i d’altres països actuals—
que sempre s’estaven esbatussant.

