
LLENGUA CENCIA ISOCETOT
ni

per Eduard Bonet

Segurament més d’una animeta inno-
cent, a una banda i a l’altra dels Piri-
neus, es deu haver imaginat que la llen-
gua catalana és endarrerida respecte a 
d’altres, no pot expressar algunes teo-
ries científiques i queda limitada a un 
àmbit col·loquial i familiar. És a dir 
que es tracta, pensa, d’una llengua ra-
quítica, escarransida o estantissa, qui 
sap si afectada d’alguna vergonyosa de-
formació congènita. De res no hi deu 
haver valgut que el senyor Adolfo Suá- 
rez desautoritzés «París-Match». Aques-
ta mena d’errors de prejudicis, no pas 
nous d’ara, tenen la peculiaritat de so-
breviure llargament als malentesos dels 
quals provenen i passen a enfortir una 
sòrdida tradició, que mai no es trenca. 
Recordo que, de menut, em creia, per-
què cada mestre-tites ho volia fer creu-
re a tota la quitxalla, que el català era 
un dialecte i, si bé cap delimitació clara 
no transparentava per a mi darrera 
aquesta paraula, el mot mateix em do-
nava prou nítidament el dibuix d’una 
realitat de segon ordre. Aquest cop l’em-
bolic es reforça amb un manyoc de su-
persticions sobre el llenguatge científic, 
la qual cosa, d’altra banda, no repre-
senta cap innovació essencial dins l’ex-
tensa i desafortunada història del tema. 
Segurament no serà ociós, davant la 
persistència i les florides impertinents 
i perilloses d’aquesta mena de proble-
mes, que jo recordi aquí una sèrie d’ar-
guments exposats, ara o ja fa anys, en 
circumstàncies semblants.

L’ESPECTACULAR COMPARABILITAT 
DE LES LLENGÜES
El tema general —que no afecta especí-
ficament el català— de l’estructura i de 
la capacitat potencial de les llengües 
pot donar la mesura real d'una dimen-
sió de la qüestió.
La lingüística ha obtingut resultats cien-
tífics importants; d’una banda, el conei-
xement de l’estructura de les llengües 
amb llurs components fonològiques, sin-
tàctiques i semàntiques, i, d’altra banda, 
l’enregistrament, la descripció i la clas-
sificació de les llengües d’arreu del món, 
moltes de les quals no han desenvolupat 
un sistema escrit. Aquest cos de conei-
xements ha establert que és impossible 
de sostenir científicament la pretesa di-
ferència entre llengües primitives i llen-
gües civilitzades. Si l’anglès, el francès 
i el rus —en aquest paràgraf segueixo 
molt de prop l’exposició brillant de 
J- Lyons 1— posseeixen un gran nombre 
de mots relacionats amb la ciència i

!• J. Lyons, Noam Chomsky. New York, 1970.

amb la tecnologia modernes, que no te-
nen equivalent dins cap comunitat sub-
desenvolupada, cada comunitat subdes-
envolupada disposa d’un gran nombre 
de mots que no poden ésser traduïts 
satisfactòriament en aquelles llengües 
de la ciència moderna. En cap sentit 
absolut, el vocabulari d’una llengua no 
pot ésser qualificat de més ric o de 
més pobre en relació a una altra llen-
gua: cada llengua té un vocabulari prou 
ric per expressar totes les distincions 
importants per a la societat que l’utilit-
za. La comparabilitat de les llengües és 
encara més espectacular en el camp de 
les estructures. Totes les llengües cone-
gudes presenten una complexitat estruc-
tural que és, per dir-ho d'alguna ma-
nera, del mateix ordre. Malgrat que 
s’han enregistrat sistemes sintàctics 
molt diferents, mai ningú no ha trobat 
cap llenguatge primitiu que constituís 
un estadi intermedi d’evolució entre els 
sistemes de comunicació animal, si-
miescos posem per cas, i les nostres 
llengües.
Aquestes conclusions han comportat 
una sèrie de conseqüències molt impor-
tants : les pretensions científiques de 
certes teories racistes han estat anor-
reades; s'ha desfet l'espessa xarxa de 
prejudicis i d'errors d'aquells corrents 
científics del segle passat que puc mig 
presentar dient que organitzaven expe-
dicions per recercar tribus primitives 
proveïdes de llenguatges esquifits. Una 
preocupació de la lingüística del nostre 
segle és enregistrar i descriure les llen-
gües existents, i les que no pertanyen 
a la família de les indo-europees pre-
senten un interès especial, a causa de 
les diferències profundes que presenten 
respecte a les nostres. Així tenim que 
quasi tots els grans lingüistes ameri-
cans han bregat amb èxit en la descrip-
ció dels llenguatges del indis i dels es-
quimals, i que els francesos disposen 
d’instituts per a l’estudi de les llengües 
de l’Àfrica Negra, els quals han impartit 
lloablement cursos accelerats i intensius 
per a metges, tècnics i administradors, 
a fi de capacitar-los per enregistrar i 
estudiar les llengües de llurs regions de 
destí, especialment aquelles que es tro-
ben amenaçades. Al Txad, em deia un 
jesuïta, cada vell que mor és una bi-
blioteca que desapareix. Cal no passar 
per alt que tot el cos bàsic de les con-
clusions científiques esmentades ha es-
tat recollit i difós per TUNESCO en 
unes • formulacions, molt clares i preci-
ses, dels drets de l’home. Tanmateix els 
malentesos, les incomprensions, els pre-
judicis, les supersticions, els menyspreus 
i les agressions a les llengües no han

desaparegut. Des dels agressors desca-
rats fins als dimoniets impertinents hi 
ha capes humanes i conglomerats so-
cials molt més nombrosos que molta 
gent no es pensa, i qui sap quants n’hi 
ha que, lliures de tot pecat, puguin tirar 
la primera pedra.
L'anàlisi moderna ha posat de manifest 
que una llengua posa en joc un sistema 
finit de recursos, però genera un siste-
ma potencialment infinit de frases. En 
aquest joc, els mecanismes gramaticals 
impliquen que una persona, pot emetre 
frases que mai no havien estat efectiva-
ment dites i que el seu interlocutor, de 
la mateixa comunitat lingüística, les 
comprendrà perfectament. Aquest as-
pecte, lligat a allò que s’anomena la 
capacitat creativa del llenguatge, consti-
tueix una dimensió fonamental i especí-
fica de la intel·ligència humana. L’home, 
en néixer, no sap cap llengua i n’ha 
d’aprendre almenys una; però, en canvi, 
adquireix i transmet genèticament la 
seva capacitat pel llenguatge. Els estu-
dis de lingüística sobre la complexitat 
estructural de les llengües, que els parà-
grafs anteriors deixen entreveure, han 
remarcat que els mecanismes d’intel·li-
gència posats en forma de capacitat de 
llenguatge constitueixen un potencial ex-
traordinari. Diré, de passada, que la re-
lació entre els estudis molt tècnics i for-
mals de lingüística i les qüestions ge-
nerals de la intel·ligència humana i de 
llurs implicacions morals i d’acció po-
lítica ha estat duta molt lluny pel gran 
lingüista americà Noam Chomsky.

LA LLENGUA I EL «PATOIS»
El segon tema que voldria esmentar, 
com una altra dimensió de referència, 
d’ordre sociolingüístic aquesta vegada, 
és la relació entre les llengües anome-
nades de cultura i aquelles altres con-
siderades col·loquials o patois.
La qüestió ha estat molt estudiada, i em 
limitaré a presentar-ne algunes idees 
generals. El cas més radical, i gairebé 
caricaturesc, d’aquesta relació desequi-
librada suposa que la llengua ufanosa 
té reservades les àrees anomenades «de 
cultura» —és a dir tot el món acadèmic 
i científic i el dels sentiments elevats, 
lligats a la literatura de valor univer-
sal—, mentre la llengua col·loquial que-
da reduïda —segons diuen— al tracte 
habitual o familiar, a les expressions 
de la mainada lligades a les necessitats 
fisiològiques, als noms pintorescos de 
les contrades i a les feines d'alguns 
grups socials: pagesos, pastors, pesca-
dors... La classe dominant empra la 
llengua ufanosa i la classe dominada,
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menyspreada fins i tot a causa de la 
llengua que parla, acaba patint un com-
plex d’inferioritat lingüística.
El fet que les llengües que, a causa de 
la poesia dels trobadors, havien estat el 
suport més important de la cultura, du-
rant un llarg període medieval, passes-
sin més tard a la consideració pejora-
tiva de «patois», ens ha de fer pensar. 
És molt important per a nosaltres d’es-
tudiar els diferents camins que poden 
menar a aquests resultats catastròfics. 
Algunes vegades ens trobem davant la 
deserció de la classe dominant, enlluer-
nada per noves ambicions; així es va 
comportar l’aristocràcia catalana al se-
gle xvi. D’altres vegades la deserció 
obeeix a pressions, fortes o suaus, tal 
com va ocórrer el 1939. Ben sovint, però,
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l’esquema de la repressió és intel·ligent 
i complex, astut i pacient. El cas del 
Rosselló després del Tractat dels Piri-
neus, n’és un exemple. La primera me-
sura del nou sobirà fou la creació de 
l’Escola Francesa, que més tard esde-
vindria obligatòria; més tard l'Escola 
Catalana fóra suprimida. Després s’im-
posaria l’obligació d’escriure en francès 
tots els contractes i finalment, quasi 
cent anys després de la primera mesura, 
s’exigiria que el registre baptismal, dut 
per l’Església, fos també en francès. 
Com a conseqüència d’aquest sistema 
eficaç, el català va ésser considerat a 
Perpinyà —i d’això no fa pas gaire 
temps— una llengua de pagesos i de 
gitanos.
D’aquestes qüestions, ens en parlarà,

amb tot rigor, Jordi Carbonell, en una 
Història social i política de la Llengua 
Catalana. Àra vull remarcar només que, 
dins aquesta dinàmica, el fet que una 
llengua perdi les funcions relacionades 
amb el món acadèmic i amb el món 
científic ha d'ésser coqsiderat amb mol-
ta atenció, perquè pot constituir un pri-
mer pas —irreversible o difícil de com-
pensar—■ dins el prodes dissolvent que 
hem descrit.
Però si, en el fenomen de postergació 
d'una llengua, hi intervé una voluntat 
política decidida, l’acció d’aquesta vo-
luntat es propaga i s’estén per un hu-
mus propici, constituït per una sedi-
mentació de malentesos i de supersti-
cions sobre el llenguatge. Els paràgrafs 
següents, de G. Ferrater,2 poden donar 
una idea de l’abast i de la fondària del 
problema i de la distància que hi ha 
entre la comprensió científica de les 
llengües i els perillosos prejudicis dits 
clàssicament de la tribu. Tradueixo: 
«La persona mig culta, en canvi, cau 
constantment en allò que Leonard 
Bloomfield anomenava les reaccions se-
cundàries i les reaccions terciàries da-
vant el llenguatge: les reaccions secun-
dàries són simplement les pre-concep- 
cions inverificades, i les terciàries són 
els accessos de còlera histèrica quan el 
lingüista les sotmet a verificació i des-
cobreix que són falses. L’exemple clàssic 
(esmentat per Bloomfield mateix) és el 
del colonitzador a l’Àfrica, o simple-
ment l’estiuejant en un poblet de mun-
tanya, que en torna explicant que els 
negrets o els pagesos no disposen de 
més d’un parell de centenars de parau-
les per entendre’s (i encara n’hi ha que 
afegeixen que no aconseguirien d’enten- 
dre's si no completaven la parla amb la 
gesticulació, la qual cosa els priva d’en-
raonar a les fosques) i que surt de po-
lleguera quan el lingüista li certifica que 
tot ésser humà disposa d'un cabal lèxic 
sensiblement igual que el dels profes-
sors d’universitat.»
Al costat de l’exemple clàssic de Bloom-
field, el lector mateix pot recordar una 
pila de reaccions secundàries i de reac-
cions terciàries pintoresques i penoses, 
que ell mateix deu haver viscut de prop.
PRIMERES CONCLUSIONS
Amb tot això no hem entrat, encara, 
pròpiament en matèria, però em sem-
bla que unes primeres conclusions s’im-
posen ja d’una manera definitiva:
1. El govern espanyol té l’obligació de 
protegir, a Catalunya, la llengua i la 
cultura catalanes.
2. El govern espanyol té l’obligació de 
donar a conèixer a tots els pobles 
de l’Estat les realitats de la llengua i de 
la cultura catalanes, a fi d’evitar qual-
sevol incomprensió.
3. El govern espanyol té l’obligació 
de donar a conèixer als altres països la 
cultura catalana i la cultura dels altres 
pobles de l’Estat, en la mateixa mesura 
que difon la cultura considerada fins 
ara oficialment la cultura espanyola, i a 
través dels mateixos organismes i mit-
jans de comunicació, com l’UNESCO 
i d’altres. — EDUARD BONET.

llegiu llibres en català 2. G. Ferrater, «Lingüística», Enciclopedia Labor, 
volum X: «Avances del Saber», Barcelona, se-
tembre de 1968.
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