
4 18 D’OCTUBRE DEL 2008

CULTU A

S
i una cosa ha aconseguit la
societat occidental és el
respecte a les espècies i la
consciència que si no ens hi
amoïnem nosaltres, ningú més
no ho farà perquè estem sols a
l’univers.
Alguna ànima angèlica

amatent als problemes de la nostra fauna i la
nostra flora amenaçada, pot, tanmateix,
contemplar amb total indiferència com
desapareixen les llengües. El sistema i la
mentalitat esculpida durant un parell de segles a
França fan que assistim a escenes patètiques com
la dels que diuen que protegir una llengua
francesa que no sigui el francès és
anar contra la sagrada unitat i la
llibertat, i la igualtat. Ho diuen
sense immutar-se, des d’un
nacionalisme tan petri com també
ho és el grec o l’espanyol. Una cosa
és l’àliga de bec ample, que mereix
els nostres respectes; una altra és
una llengua amb problemes: que es
mori i que no emprenyi ni trenqui el
mapa de colors de la nostra Europa
apresa a classe quan érem petits.
Això ens recorden, de tant en tant, a
Espanya, amb aquella ironia,
potser?, amb què Azaña, president
de la República Espanyola,
recordava que “Una persona de mi
conocimiento asegura que es una
ley de la historia de España la
necesidad de bombardear
Barcelona cada cincuenta años. El
sistema de Felipe V era injusto y
duro, pero sólido y cómodo. Ha
valido para dos siglos”.

Wittgenstein ens diu que els
límits del meu llenguatge són els
límits de la meva ment. Cada
llengua és una manera de
comprendre l’univers per part de la
seva comunitat de parlants, encara
que el meu company d’espai
Sánchez Piñol no ho vegi clar, i
l’extinció de qualsevol llengua és
un desastre humà de gran
magnitud. Hi ha moltes llengües
que desapareixen i quasi ningú no
n’és conscient. A voltes, ni els
mateixos parlants, com si fossin
àguiles de bec ample. Però vull

recordar el cas d’una extinció feta davant de
testimonis: la de la llengua dàlmata, a finals del
XIX. El dàlmata era una llengua (quina desgràcia
dir “era” parlant d’una llengua) dividida en
diversos dialectes. El ragusano ja havia
desaparegut al segle XV o començaments del
XVI. Era el que es parlava a Ragusa, avui
coneguda com a Dubrovnic. De l’altre gran
dialecte dàlmata, el veglioto, parlat a l’illa de
Veglia, avui anomenada Krk en croat, se’n sap el
dia, l’hora i el minut de l’extinció, perquè uns
dialectòlegs ben informats van estar vetllant (i
fent xerrar) l’última persona que el parlava, que
ja estava malalta de gravetat. Aquest últim
parlant dàlmata es deia Tuone Udaina en

dàlmata, Twone Udajana en croat, Antonio Udina
en italià. He dit Ragusa o Dubrovnic; Veglia o Krk;
topònims italians o croats. Ignoro quin era el nom
de la ciutat i de l’illa en dàlmata.

Tuone Udaina no era l’informant ideal perquè
coneixia bé el dàlmata però no era la seva llengua;
la coneixia d’haver-la sentida als pares. I estava
esdentegat. La resta de condicions que hem citat
abans, tampoc no les acabava de complir. La
gairebé única però gran condició que complia era
la de ser l’última persona a l’univers capaç de
parlar en dàlmata. I si ho voleu, ja que
l’anomenaven Burbur, el barber, devia ser xerraire
de mena. Al llit de mort de Burbur, Mateo Giulio
Bartoli, que recollia les darreres paraules que el

pobre home anava dient en dàlmata
veglioto, va poder-ne certificar la
mort, com si es tractés del mossèn o
del metge; la mort de Tuone Udaina
i la del dàlmata. Eren dos quarts de
set del vespre del 10 de juny del
1898. Fa cent deu anys. Avui, per a
molts, el dàlmata només és un gos
que es compta de cent u en cent u.

Un poeta milanès em va explicar,
amb una fredor que em va sobtar,
que ell era de la generació dels que
havien sentit els pares parlar el seu
dialecte; però que els seus fills ni
això. Potser vaig confondre fredor
amb resignació. Per cert, els
italians cultes diuen que allò que
parlen no són dialectes; que són
llengües, molt locals, però
llengües, perquè parlants de
diferents parles italianes, entre ells
no s’entenen. Les polítiques
lingüístiques poden ser criticades o
lloades; però tots els països en
tenen. Per exemple, la Xina, la
política lingüística de la qual
consisteix a perseguir les llengües
no xineses per preservar la unitat
de la pàtria i que, amb un dríbling
filològic espectacular, declara que
les llengües han que no siguin el
putonghua són dialectes. El mateix
gènere de política lingüística que
va fer servir Franco. Ja sabeu la
gran diferència entre dialecte i
llengua; la que va establir Max
Weinreich: “Una llengua és un
dialecte amb un exèrcit”.❋
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