
AVUI
DIMECRES, 28 DE DESEMBRE DEL 20058 Opinió

Marcel Fité ha
publicat l’assaig
‘Els enigmes
de lallengua’

Només el 5% dels
tres o quatre mi-
lers de llengües
distintes que en-

cara es conserven al món
tenen més d’un milió d’usu-
aris. El 50% no arriben ni a
deu mil parlants i el 25% en
tenen menys de mil. No és
cap innocentada per des-
mentir que el català sigui
una llengua amenaçada,
sinó pèssimes constataci-
ons sobre la desaparició ga-
lopant de la diversitat que
recull el lingüista Marcel
Fité. Molts i molt glamuro-
sos són els col·lectius mobi-
litzats en defensa de les es-
pècies en perill d’extinció,
però cada vegada que algú
diu que hi ha llengües ame-
naçades, els defensors de la
biodiversitat –admiradors
de l’angloparlant McCart-
ney o la francòfona Bardot–
arrufen el nas. Que no els
sembla prou universal, una
llengua? Que potser encara
viuen atemorits pel fals
relat de Babel?

El catedràtic Marcel Fité
acaba de publicar Els enig-
mes de la llengua (Pagès
Editors, 2005), un seguit
de reflexions sobre la su-
pervivència lingüística que
reculen més enllà de
Chomsky fins a les teories
dels lingüistes de l’equació
“una llengua = una visió del
món”. Sense entrar en
grans disquisicions, Fité
recupera la possibilitat de
debatre idees de Herder,
Sapir, Whorf i Humboldt,
bandejades durant dèca-
des. El 1886, la Societat
Lingüística de París va pro-
hibir que els seus membres
discutissin sobre l’origen
de la llengua, la gran dis-

quisició des del Cratil pla-
tònic. Un segle després
sembla prohibit definir una
llengua com alguna cosa
més que un sistema de sig-
nes amb finalitats comuni-
catives. Aquest és l’error
més cras que ha separat la
llengua de la literatura.
L’equivocació absurda que

Fité retreu als deixebles de
Saussure quan exacerben
el seu distanciament de
l’objecte estudiat en pro
d’un pretès rigor científic
que acaba en mer formalis-
me. Fité no hi fa sang. No
retreu pas els anys perduts
pel pare de la lingüística in-
vestigant obsessivament el
sistema d’escriptura dels
antics poetes tal com ho re-
cull Jean Starobinsky a Las
palabras bajo las palabras
(Gedisa, 1996), al contrari,
encara recupera la bella
comparació saussuriana
entre la constitució d’una
llengua i el fons d’una gla-
cera, en la qual les morenes
esdevenen un munt d’in-
formació dipositada al fons
de cada llengua. Si les llen-
gües són intercanviables
¿com és que del fin de año
espanyol en diem cap
d’any?, ¿en què difereix
ser un pocavergonya d’un
sinvergüenza? i ¿per què
s’entesten a anomenar al-
meja a la figa? Resulta obvi
que una almeja és un
mol·lusc salat, aspre, dur,
gris i, sobretot, molt difícil
d’obrir, mentre que la figa
és un fruit dolç, sucós, tou,
rogenc, de tacte agradable i
fàcil de menjar.

Enigmística

Una pàgina
amb teories
de Ferdinand
Saussure i un
retrat del
lingüista.
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Altera l’ànim i
l’intel·lecte d’escol-
tar i veure l’Stabat
de Xavier Maris-

tany, una cantata o òpera mí-
nima, i no pas minimalista,
muntada arran del llibre ho-
mònim de Víctor Sunyol, edi-
tat per Proa. Els poemes
d’aquest hi són escenificats
d’una manera que deixa gar-
ratibat el públic que hi sap
fer una suspensió de judici, i
no només de prejudicis. Uns
poemes escrits hi esdeven
una antièpica musical del tot
inoïda, amb el suport, insòli-
tament pertorbador, de les
imatges videogràfiques
d’Adolf Alcañiz, de l’esceno-
grafia de José Menchero, de
les presències fortes i veus
màgicament hermètiques de
dues sopranos, d’una mezzo i
de l’actriu Montse Vellvehí.
Tot en aquest Stabat destea-
tral i metaoperístic és impre-
visible dins l’austeritat ana-
corètica d’un materialisme
místic, d’un nihilisme positiu
portat a l’extrem d’un idea-
lisme en negatiu: una religio-
sitat atea que es manifesta
en una quinta essència estra-
nya, no vista mai abans
d’aquesta epifania del no-res,
que ens infla de no sabem
què i que no cau en l’especta-
cle. L’Stabat de Maristany,
com el de Sunyol, no ha cer-
cat la perfecció, que és feixis-
ta, sinó que ha gosat de
mirar de fer, i no pas de re-
presentar, l’inefable, allò in-
expressable i incomunicable.

Càpsula

La figa i la cloïssa

Màrius Serra

Ascetisme
corporificat

Carles
Hac Mor

Vibra l’intens a l’horabaixa.

Algú camina. Passos, vent,

campanes que en trencar

desperten una aroma. Gessamí

i murs de calç, contra flames enceses,

més enllà, vora els ulls acotxats

amb tendres síl·labes d’escuma,

colors de festa al serrell de les ones.

L’excés de llum que crida

la memòria infèrtil,

indaga respostes en el mite.

Trigo, premi Alfons el Magnànim CRISTINA CALDERER

Poesia

‘Dia fester’
La veritat cansa,
Bromera, 2005

MariusSerra@verbalia.com

Xulio Ricardo Trigo

Pepo TamaritEl quiosc

Vint anys després del primer nú-
mero, aquesta revista arriba al
50è, titulat Vint anys d’historio-
grafia als Països Catalans.

Afers
Número 50. Editorial Afers
Catarroja, desembre, 2005

El dossier està dedicat al tema
Girona, l’art d’un present, i el re-
portatge, signat per Moisès de
Pablo, a Els Aiguamolls per dins.

Revista de Girona
Número 233. Diputació de Girona
Girona, desembre, 2005

Recollits amb el títol Idolatries,
podem llegir articles de X. Ale-
gre, F. Manresa, A. Bueno, M. Vi-
larassau, C. Llinàs i A. Nesti.

Qüestions de vida cristiana
Número 220. PAM
Barcelona, desembre, 2005

Revista editada per la Fundació
la Roda d’Accions Culturals i del
Lleure. En aquesta ocasió ens
parlen del voluntariat.

Carrer
Número 42. FRACL
Barcelona, tardor, 2005

Els crítics de la revista fan una
tria dels millors llibres publicats
al llarg del 2005, amb exemples
de Màrai, Cercas, Casaldàliga...

El Ciervo
Número 657. El Ciervo 96
Barcelona, desembre, 2005


