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Jesús Tusón és professor de lingüística a la Universitat de Barcelona

Reflexions sobre el llenguatge humà
A S S A I G

J O R D I S E D Ó

Jesús Tusón,
Patrimoni natural.

Empúries. Barcelona, 2004.

J
esús Tusón ens posa
novament a les mans
un llibre a través del
qual ens mostra la se-
va estupefacció davant

del meravellós fenomen que
constitueix el fet lingüístic
per a la humanitat. La seva és
una admiració franca, senti-
da; no pas per aquesta o per
aquella altra llengua, sinó per
la mateixa capacitat humana
de parlar, pel fet que gràcies a
aquesta capacitat siguem ca-
paços de comunicar-nos i de
fer-ho amb una precisió més
que notable.

El llibre, com moltes de les
obres de Tusón, és en si ma-
teix, fonamentalment, una
profunda i intel·ligent refle-
xió sobre el llenguatge humà,
però no es pot negar que el to
amb què està escrit el fa, al-
hora, un veritable cant d’ad-
miració pel fenomen lingüís-
tic. Malgrat que algunes de
les idees que conté ja havien
estat exposades per l’autor en
obres anteriors, fonamental-
ment a Mal de llengües, Com és
que ens entenem si és que ens en-
tenem? i, sobretot, a Una imatge
no val més que mil paraules, no
deixa de ser un plaer extra-
ordinari deixar lliscar la vista
per les ratlles d’un llibre que
vessa una sensibilitat i una
estimació per la llengua que

no són corrents; però no pas
per una llengua concreta, si-
nó per totes les llengües que
existeixen al món, ja que to-
tes acompleixen la mateixa
missió, la comunicació entre
els seus usuaris, amb el ma-
teix grau d’eficiència; des de
les que són milionàries en
parlants, fins a les que estan a
punt de desaparèixer; des de
les que tenen perfectament
codificada l’escriptura fins a
les que són d’ús exclusiva-
ment oral; des de les que són
oficials, fins a les que són
perseguides, perquè totes,
sense excepció, contenen en
si mateixes la capacitat d’em-
motllar-se perfectament i
tantes vegades com calgui a

les necessitats dels seus par-
lants per molt que evolucioni
la societat que les parla.

En el llibre també hi ha al-
tres idees destacables, com
ara la classificació que fa
l’autor entre el monolingüe
militant i el monolingüe natural
(i amable), o bé la caracteritza-
ció de totes les llengües com a
“estructures, pràctiques i pa-
cífiques”, absolutament in-
nocents de la utilització que
se’n faci, igual que els seus
parlants en tant que simples
parlants, fins i tot encara que
aquesta utilització condueixi
a l’ofegament culpable d’al-
tres llengües.

Tusón afirma que el llen-
guatge és un fenomen innat

en l’ésser humà, que quan
neix ja porta inscrita en el
codi genètic la capacitat de
parlar. Per això, un nen pot
arribar a compondre estruc-
tures gramaticals complexís-
simes quan encara no sap
pràcticament posar-se la cu-
llera a la boca. L’autor com-
para aquesta capacitat amb
les arrels d’un arbre, que
convergeixen en un tronc co-
mú, sòlid i gruixut, que al fi-
nal es ramifica fins a formar
un brancam divers, pràctica-
ment infinit, que correspon-
dria a totes i cadascuna de les
llengües i varietats que exis-
teixen al món.

A propòsit d’aquesta diver-
sitat, no s’està de sortir també

al pas dels que desitjarien que
aquest panorama estigués
molt més simplificat, reduït,
de fet, a la mínima expressió,
la d’una llengua: un Estat; i
ho fa posant damunt la taula
unes xifres demolidores (e-
xisteixen aproximadament
6.000 llengües per a només
uns 250 Estats), l’eloqüència
de les quals mou a creure que
la uniformitat no és ni possi-
ble ni desitjables perquè la
diversitat de les llengües
existents representa fidel-
ment la diversitat de les per-
sones que les fan servir i, lò-
gicament, cadascuna de les
seves i probablement exclusi-
ves visions de la realitat.

UNA IDEA REMARCABLE
Finalment, una idea que
sembla especialment remar-
cable és que, a propòsit de
certes actituds massa radicals
o exclusivistes, l’autor afirma
que ningú no es pot sentir
ben bé a casa seva, perquè en
algun moment de la història
la nostra comunitat (llegiu-hi
qualsevol comunitat) també s’ha
mogut cap a l’indret on és
assentada ara, de tal manera
que ningú no pot sentir la
seva terra com a seva d’una
manera immutable i utilitzar
això com a eina de poder.

Patrimoni natural és, en de-
finitiva, un llibre amable,
conciliador i extraordinària-
ment agradable de llegir i que
no pot faltar en els prestatges
de qualsevol persona que tin-
gui un cert interès per la hu-
manitat, per la seva natura-
lesa i per la diversitat dels
seus membres.

Jesús Tusón, que té darrere
seu una extensa obra d’una
qualitat innegable, va néixer
a València fa 65 anys i exer-
ceix com a professor de lin-
güística a la Universitat de
Barcelona en fa 30.
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Vidal Vidal, últim guanyador d’El Lector de l’Odissea

La vida és complicada
N A R R A T I V A
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Vidal Vidal, Com és que el cel no
cau? Premi El Lector de

l’Odissea. Proa.

Barcelona, 2004.

“A
mb la nostra
esquifida exis-
tència de for-
migues, trufa-
da d’il·lusions

vanes, de falses esperances i de
decepcions continuades, d’en-
veges sense sentit, de paraules
grandiloqüents que acaben dis-
oltes en la boira o escombrades
pel vent... Amb els nostres
sentiments insignificants, si bé
al final els sentiments són l’ú-
nica cosa que aconsegueix sal-
var-nos i ens justifica i ens ele-
va per damunt de tanta mi-
gradesa i tanta vulgaritat”.
Aquesta reflexió és en el relat
inicial de Com és que el cel no
cau?, de Vidal Vidal (Arbeca,
1958), i bé la podríem consi-
derar una mena de síntesi de
les dues cares de la moneda de
la vida tal com ens la retrata
l’autor en el seu recull de nar-
racions. Vidal Vidal, d’una
banda, fa una descripció mi-
nuciosa de trossos de la vida de
cada dia, i fa servir un llen-

guatge penetrant i concís. Una
prosa retallada, eixuta i precisa
que s’arrapa com una segona
pell al que se’ns descriu: als
fets, als sentiments i, sobretot,
a l’escenari. No és gens gratuï-
ta la citació inicial de l’escrip-
tor nord-americà John Chee-
ver: “Es podria dir que l’esce-
nari és l’essència de l’argu-
ment”. Amb un cert to hiper-
realista, com si assistíssim a un
relat cinematogràfic, l’autor
s’aplica a disseccionar l’entorn
vital dels personatges, de ma-
nera que els conflictes senti-
mentals s’emmirallen en un
contorn abúlic, de boires ina-
cabables, d’atapeïdes ciutats
desertes; com si el medi tediós
fos un reflex exacte del regust
aspre de la rutina quotidiana.

TENDRESA FRÀGIL I HUMANA
Però, d’altra banda, com insi-
nuàvem més amunt, l’autor
lleidatà també aconsegueix fer
aflorar en alguns dels seus re-
lats l’emoció d’una tendresa
fràgil i humana. El que es ti-

tula Pere de Coma és el que més
ens mostra, segons el parer
d’aquest cronista, aquell punt
feliç en què el narrador acon-
segueix mostrar-nos el gust
agredolç de la vida de cada dia.
La seva protagonista, l’Àngels,
abandona la masia solitària de
la seva família per anar-se’n a
un barri del casc antic de Llei-
da. Un espai bigarrat, la ciutat
animada i sorollosa, mestissa

de races, de colors, d’immi-
grants que exhibeixen polseres
d’un or improbable. L’Àngels
hi va per no sentir-se tan sola,
tot i que se n’hi continua sen-
tint, “perquè la soledat cadas-
cú la porta dintre seu”. Llavors,
la necessitat de posar un nom
fals a la bústia de casa seva
obrirà nous horitzons a la seva
vida solitària. I l’Àngels aboca-
rà la seva imaginació i la seva

sensibilitat a crear-se un com-
pany de vida ideal del qual
s’enamora. Perquè és fàcil esti-
mar un somni.

Les narracions de Com és que
el cel no cau? ens mostren un
autor conscient de les virtuts i
els límits del realisme. En
aquest sentit, l’autor parla
d’allò que coneix de la manera
adequada, i les seves històries
són detallistes i concretes, com
si adrecés de tant en tant un
zoom a objectes concrets (i
significatius), però alhora els
relats acaben amb un final
obert. Potser, al meu parer,
només hi ha un conte –L’àguila
cega– en què la narració s’afei-
xuga innecessàriament, tot i
que la metàfora que il·lustra les
vicissituds de la vida del nar-
rador –precisament, la visió
d’una àguila cega– és brillant i
esfereïdora.

Si bé, en alguns aspectes, les
narracions de Vidal Vidal po-
den resultar massa aspres o
amargues, també cal dir que
l’autor hi dibuixa amb encert i
complicitat l’home de cada dia.
Per descomptat, no es tracta ni
d’un heroi (èpic) ni d’un anti-
heroi (marginal), sinó de l’ho-
me o de la dona que du una
vida corrent i que, una mica
com tothom, va fent (i, de ve-
gades, anar fent ja és fer molt).


