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Àfrica és una ficció.
És la invenció
d’una mirada alie-
na i la seva litera-

tura no existeix. Així s’ex-
pressa Kossí Effoui, togolès
d’origen i autor de La fabri-
que des cérémonies. Aquesta
opinió la comparteixen no
pocs autors africans i àrabo-
africans. L’afinitat, no gens
corrent entre els germans
del continent, és deguda al
fastigueig. La mirada dels
que manen els fica tots en un
mateix sac. I ni s’immuta.
Per a aquesta visió còmoda
en la seva autocomplaença,
Àfrica és una mena de tòpic
global. En definitiva, resulta
ser el producte pur de molts
interessos que desemboquen
en una lamentable inèrcia a
l’hora de definir la seva plu-
ralitat complexa. És menys
penós per a l’ètica de l’apro-
ximació imaginar una Àfrica
global (o un Islam assassí glo-
bal) contra un Occident (de
les llibertats) global. S’ha fa-

bricat una mirada globalit-
zadora per a l’Àfrica, la seva
gent, la seva estètica, la seva
visió del món. I no sembla
pròxima la fi d’aquesta si-
nècdoque militant que em-
pobreix una realitat plena de
matisos. No es parla de poe-
sia europea, ni de novel·la oc-
cidental o pintura del món
lliure. I si això passa, s’ano-
mena els seus actors, que
són individus com tu i com
jo, les seves característiques
més rellevants i els corrents
als quals podrien pertànyer.

No hi ha dues persones
idèntiques, com no existei-
xen dos creadors iguals. No
obstant això, Àfrica en
aquest axioma només té dret
a la generalitat. La literatura
africana –o el seu art, en ge-
neral– respon a un esquema
de creació col·lectiva. No pot
ser una altra cosa. Àfrica,
així ho han decretat els ar-
quitectes de les sinècdoques
exclusives, és una tribu. L’art
africà i les seves manifestaci-

ons es perceben com una ne-
bulosa. Els seus contorns no
s’acaben mai d’observar. No
crec que sigui una percepció
marcada per intencions mal-
sanes, però sí per certa desí-
dia intel·lectual.

La veritat d’Àfrica, igual
que la del seu art, és una
altra. Pel que fa als espais lin-
güístics, culturals, comuni-
taris i ètnics, almenys exis-
teixen diverses Àfriques.
Però tampoc convé amagar
que Àfrica, gràcies a l’elegàn-
cia del colonialisme, està
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Continuem resu-
mint a grans trets
(i amb grans llacu-
nes inevitables) el

llibre últim de Lluís V. Ara-
cil, Do latim às línguas na-
cionais: Introdução à His-
tória Social das Línguas
Europeias (2004). La co-
neixença del llatí (clau
d’accés a la cultura) es va
anar escampant i ampliant
fins a mitjan segle XVIII:
l’educació el tenia com a ve-
hicle gairebé únic. Però els
vulgars pressionen, ara ja
amb molta literatura prò-
pia i moltes traduccions del
llatí. Fins el gran pedagog
txec Comenius (S. XVII)
demana un cert reparti-
ment entre el llatí i els vul-
gars en l’educació. En les
llengües vulgars ara ja es
pot expressat tot, sí, però
no pas a tothom; si s’esfon-
dra el llatí, hi ha aquesta
gran “amenaça”: que falta-
rà la llengua universal en
què es ventilen les qüesti-
ons comunes.

Paradoxalment, el pro-
cés esdevé irreversible amb
la generalització de l’educa-
ció, el gran triomf de l’hu-
manisme: a mitjan segle
XIX fan el batxillerat tots
els europeus educats. I des
d’aquest punt de vista cab-
dal, la societat té tres
rangs: els doctes (els eru-
dits, els savis, els que saben
i usen el llatí), els educats
(tots els personatges de la
vida pública: reis, minis-
tres, generals, etc.) i els ig-
norants (la resta). Al batxi-
llerat i en moltes universi-
tats s’imposen les llengües
nacionals, que han de
substituir el llatí. Per
aquesta època els concep-
tes de llengua nacional, li-
teratura nacional i educa-
ció nacional vénen a coin-
cidir, precisament perquè
la primera és l’instrument
de les altres. ¿I quines són
les llengües nacionals?
Doncs aquelles que tenien
una literatura que es co-
mença a anomenar nacio-
nal; les que substitueixen el
llatí al batxillerat i a les uni-
versitats; aquelles en què es
tradueix el més important
que hi havia en llatí; les que
són “evidents” per a l’opinió
pública (concepte que apa-
reix ara): italià, francès, ale-
many, anglès, castellà, polo-
nès, danès, neerlandès, por-
tuguès, suec, hongarès. I
estan a la cua de ser-ho el
rus i el grec.

La llengua nacional és la
llengua pròpiament dita
(encara avui als programes

“nostres” anomenada sim-
plement Lengua); la llen-
gua comuna, per oposició a
la pròpia; la que ocupa el
rang del mig, la que substi-
tueix el llatí. La resta són
dialectes o llengües popu-
lars, que naturalment es
perseguien per obligar els
nens a parlar... abans llatí...
i ara la llengua nacional.
Aquí, un parell de reflexi-
ons incòmodes (i doncs,
pertinents). Primera: l’es-
ment constant als nostres
estatuts d’autonomia de les
llengües pròpies no és sinó
un reconeixement de l’evi-
dència que la llengua comu-
na, la important, la substi-
tuta de la funció del llatí, és
el castellà... Segona: el ma-
teix any (1883) que es
funda la primera universi-
tat en txec (per als fills de
la gent important), a la
nostra Colònia Güell es
funda l’escola catalana
(per als fills dels treballa-
dors); i «de aquellos polvos
vienen estos lodos»: “falo
com seriedade, mesmo
com indignação justifica-
da”. La clau de volta “é a
pura identidade ou identifi-
cação”: per als notables
txecs el txec és la seva llen-
gua, sense més, i la promo-
cionen; per als notables re-
gionalistes, el català i etc.
són llengües de ningú o
d’algú altre (obrers, poble),
no d’ells (ells no són el
poble): “un cas interessan-
tíssim de desidentifi-
cação”. Amb el concepte de
llengua del poble, anoten
els curadors, les “autoritats
competents” arriben amb
gran eficàcia a “normalit-
zar”... la llengua castellana.
A mitjan XVIII la paraula
nació esdevé sinònima de
la societat quan aquesta és
concebuda d’una certa ma-
nera (quan hi entren les
nocions quantitatives d’es-
tadística i població). En
economia tenim: renda na-
cional, economia nacional.
Abans el concepte era plu-
ral, nacions; però s’hi pro-
dueix una mutació: el con-
cepte esdevé autàrquic i
prescindeix de la diversitat
que li és consubstancial o
hi manté una relació con-
flictiva. És una estimbada
categorial: la nació és el
món (o allò que s’oposa al
món). I en aquest context
nació i llengua nacional
apareixen com a conceptes
íntimament units, com a
autèntics “models norma-
tius”. També aquí els regio-
nalistes actuals es fan un
bon embolic.

minvada per Estats de ficció,
que es venen com a catalitza-
dors de modernitat i negoci-
en el seu poder amb les forces
obscurantistes d’una tradició
que interpreten i manipulen
en funció del dia i els capricis
del gran cap de torn.

Aquests Estats imposen
una consciència de grup es-
tancada. Menyspreen el sen-
tit evolutiu de la història.
S’afalaguen en la seva farsa.
Ballen el ball macabre de
l’exclusió i la marginalitat
sobre el cos fragmentat de la
dignitat.

Àfrica la salven les seves
dones i els seus homes. Els
escriptors estan a l’avant-
guarda dels que reclamen el
dret al jo. Reivindiquen una
individualitat segrestada en
un muntatge sociològic obs-
cur que alimenta la perver-
sitat vampírica de règims
obsolets. Com diria André
Breton, el jo africà, plural i
complex, contradictori i viu,
“és bell”.

Des d’Àfrica

Larbi El Harti

No hihadues
persones
idèntiques, com
no existeixendos
creadors iguals


