
El manuscrit Voynich, catalogat actualment com a l’ítem “Beinecke MS

408” de la Biblioteca Beinecke de llibres rars i manuscrits de la Universitat

de Yale, porta sent un dels grans misteris de la història de la humanitat

des que va sortir a la llum el 1969.

La llengua d’aquest manuscrit és per ara indesxifrable. Hi ha diferents

teories, i totes sense cap sortida exitosa aparent.

Alguns afirmen que el manuscrit és un frau. Altres defensen teories sobre

una llengua xifrada: el xifrat podria respondre a un codi Vigenère, és a dir,

un xifrat polialfabètic; o podria ser un xifrat amb un llibre de codis que en

donaria la solució i que en aquest cas estaria perdut; fins i tot s’ha

proposat un xifrat visual. Però, perquè es xifraria un llibre de caràcter

enciclopèdic que recull coneixements?

Ens trobem qui defensa que es tracta en realitat d’una llengua asiàtica, o

bé americana, o romànica, o germànica, o hebrea o fins i tot políglota. Per

una altra part, ens trobem qui defensa que està escrit en una llengua

natural desconeguda.

En el meu treball, abans de centrar-me en aquest manuscrit, passo per

diferents temes relacionats amb la paleografia i amb l’evolució de

l’escriptura, del llibre i del nostre alfabet, junt amb els conceptes bàsics de

cal·ligrafia que són els que m’han permès fer un posterior estudi exhaustiu

sobre cada lletra d’aquest alfabet tan estrany, denominat Alfabet Europeu

de Voynich o EVA. L’haver fet aquest estudi ha sigut un primer pas per

poder plantejar les meves pròpies hipòtesis sobre tots els misteris que

proposa el manuscrit.

La part pràctica de transcripció, que era impossible de fer amb el

manuscrit, l’he feta amb dos textos medievals en llengua castellana.

Finalment, he recreat dues pàgines d’un herbari medieval basant-me en

les il·lustracions del manuscrit Voynich.

Actualment el manuscrit està sent reproduït en forma de facsímil en una

editorial de Burgos. Potser algun dia arribarem a saber quina informació

amaga entre les seves pàgines.
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