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Veu i paraula

No és estrany que aquest partit que aca-
ba d’entrar al Parlament d’Andalusia 
hagi triat el nom llatí de vox, i no el de 

verbum. Aquest darrer, com en català bíblic, 
equival a paraula, i, una mica més enllà, com en 
el cas del logos grec o la paraula sermo llatina, 
també equivalia a enraonament i discurs. Per 
contra, la paraula vox és més aviat l’equivalent 
de la nostra paraula veu. 

La paraula, i la seva proliferació en forma de 
discurs i de llenguatge, és un afer seriós. Heideg-
ger va arribar a escriure, sense equivocar-se 
gens, que l’home viu en el llenguatge i que el 
llenguatge és la casa dels homes, és a dir, del gè-
nere humà. No podem tenir coneixement de res 
si no el verbalitzem –encara que sigui per din-
tre–, i no podem argumentar res davant un al-
tre si no fem servir la paraula, el verb, verbum. 

A diferència d’això, els llatins feien servir 
més aviat la paraula vox per designar, igual que 
veu, la qualitat fònica del que es diu. Així, vox vi-
rilis era la veu tirant a greu dels homes; i vox 
femines era la veu tirant a més aguda de les do-
nes. Parlar voce magna era parlar en veu alta; 
i parlar amb vox sonora, per honorar la música, 
no volia dir parlar fort sinó, bellament, parlar 
amb una veu neta, musical. 

Vet aquí la distinció: la gent que argumenta 
pausadament fa servir un llenguatge pensat, en-
cara que ho hagi de fer amb la veu, que és el mit-
jà difusor que li correspon. Per contra, hi ha gent 
–n’hi ha cada vegada més– que no argumenta 
res, o argumenta ximpleries de gran calibre, i ho 
fa posant en moviment només la veu però no 
la paraula ni el logos, el discurs o l’enraonament. 

Fan bé de dir-se vox. Perquè la veu pot tor-
nar-se cridanera i engalipar el primer que pas-
sa –vegeu, per exemple, els venedors ambu-
lants d’altres èpoques, que només amb una veu 
bona i millor xerrameca venien crecepelo als vi-
anants–; mentre que la paraula, el discurs en-
raonat, sempre admetrà la rèplica i el matís, la 
contraparaula. 

A Vox no hi ha matisos. Serà una veu potent, 
i només en funció de la seva potència sumarà es-
cons als Parlaments: tan malament escoltem els 
altres que sovint no ens fixem en què diuen, si-
nó solament en la veuassa amb què ho diuen. És 
un dels estris infal·libles, en els nostres dies, dels 
xerraires i els mistificadors. Haurem de mirar 
que no ens sedueixin, com passava amb la veu 
misteriosa però buida de sentit de les sirenes, 
que eren, de fet, uns ocellots esgarrifosos.!
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És aquí entre 
nosaltres

La marea nazi es va 
convertir en norma 
entre intel·lectuals 
“Sovint es creu que la commoció 
dels jueus alemanys el 1933 s’expli-
ca pel fet que Hitler va prendre el 
poder. Però pel que fa a mi, i a la gent 
de la meva generació, puc dir que es 
tracta d’un malentès curiós. Per sa-
ber que els nazis eren els nostres 
enemics, Déu meu, per això no ne-
cessitàvem que Hitler aconseguís el 
poder! Des de feia almenys quatre 
anys, era completament evident per 
a tots els qui no fossin estúpids. I 
també sabíem que una part gran del 
poble alemany estava amb ells. Res 
d’això podia sorprendre’ns, com-
mocionar-nos, el 1933”. 

Són paraules de Hannah Arendt 
durant una entrevista que va conce-
dir el 1964. La politòloga alemanya 
d’origen jueu afegia: “El veritable 
problema personal no va ser el que 
van fer els nostres enemics, sinó el 
que van fer els nostres amics. Aque-
lla marea de la uniformització, que 
en bona mesura era voluntària, o 
que, en tot cas, no estava encara so-
ta la pressió del terror: va ser com 
si al voltant de nosaltres s’obrís un 
espai buit. Jo vivia en un medi in-
tel·lectual, però coneixia també al-
tra gent. I vaig poder comprovar que 
la uniformització es convertia en la 
regla entre els intel·lectuals, i no en 
altres medis. Mai ho he oblidat. [...] 
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La meva opinió era que el que havia 
passat tenia a veure amb aquesta 
professió, amb la intel·lectualitat”. 

La llavor brota quan 
adoptem una actitud 
de superioritat moral 
 
Tots portem dins el germen del fa-
natisme. Val més que ho tinguem 
present si volem impedir que el fa-
nàtic creixi. Com va observar Han-
nah Arendt, que siguis un intel·lec-
tual no garanteix que posis en pràc-
tica el pensament crític. “El fanatis-
me és més vell que l’islam, que el 
cristianisme, que el judaisme –afir-
ma l’escriptor israelià Amos Oz–. 
Més vell que qualsevol estat, govern 
o sistema polític. Més vell que qual-
sevol ideologia o credo del món. Per 
desgràcia, el fanatisme és un com-
ponent sempre present a la natura-
lesa humana, un gen del mal”. 

Ningú és immune al fanatisme. 
La vacuna no existeix i l’únic que 
podem fer és ser-ne conscients. “La 
llavors del fanatisme sempre brota 
en adoptar una actitud de superio-
ritat moral que impedeix arribar a 
un acord”, apunta Oz en una confe-
rència publicada a Contra el fanatis-
mo (Siruela). El fanàtic és intole-
rant, l’essència del fanatisme rau en 
el desig d’obligar els altres a canvi-
ar. Potser el que més ens immunit-
za contra aquest mal és el sentit de 
l’humor i, doncs, la capacitat de riu-

re’ns de nosaltres mateixos. Hu-
mor, no pas sarcasme. De sarcasme 
en van sobrats, alguns fanàtics. 

Negar l’evidència 
no ens ajudarà gens 
a combatre-la 
 
“Si pogués comprimir el sentit de 
l’humor en càpsules i després per-
suadir poblacions senceres perquè 
se les empassessin, immunitzant ai-
xí el món contra el fanatisme, pot-
ser accediria al Nobel de medicina 
abans que al de literatura –especu-
la Amos Oz–. Però, compte. La ma-
teixa idea de fer que els altres s’em-
passin les meves píldores pel seu bé 
està lleugerament contaminada de 
fanatisme. El fanatisme és més con-
tagiós que qualsevol virus. Es pot 
contraure el fanatisme fins i tot en 
intentar vèncer-lo o combatre’l”. 

Els plantejaments fanàtics, els 
discursos ultres, tenen avui molt su-
port a Europa. Que el feixisme està 
ressorgint és una (trista) evidència. 
“Negar aquest fet o donar un altre 
nom al bacil no ens hi farà més resis-
tents, sinó tot el contrari –adverteix 
el neerlandès Rob Riemen en el lli-
bre Per combatre aquesta època (Ar-
càdia)–. Si el volem combatre ade-
quadament, en primer lloc haurem 
de reconèixer que torna a estar ac-
tiu dins la nostra societat i haurem 
de dir-li pel seu nom”. És aquí en-
tre nosaltres, i se’n diu feixisme.!
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El fanatisme és més vell que l’anar a peu, és un 
germen que tots portem dins i que sempre torna


