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Entre els lemes publicitaris corrents trobem 
frases que ens encoratgen a aprendre llen-
gües forasteres —i això succeeix amb més 
insistència a casa nostra que no pas a d’al-
tres llocs més autosuficients. Ens presenten 
l’adquisició d’una llengua com la d’un pro-
ducte, malgrat Humboldt! Si considerem 
bella mica aquest producte veiem que una 
llengua no és altra cosa que un repertori de 
mots, diversos jocs de peces que hem d’a-
prendre a encaixar, segons unes regles esta-
blertes, per tal d’entendre els qui empraran 
de cara a nosaltres aitals combinacions i de 
fer-nos-hi entendre quan serem nosaltres qui 
les emprarem. La forma comercial del ma-
terial que integra la llengua pot consistir en 
llistes ordenades alfabèticament, per camps 
més o menys lexicològics, amb il·lustracions 
a la manera de còmics, amb discs, cassettes... 
enutjosament a l’antiga o divertidament ac-
tuals.

A part la intervenció publicitària, la idea 
de la llengua-nomenclatura és tan vella com 
el món occidental: arribaríem a la Bíblia. 
Dominà la darrera època clàssica i l’Edat 
mitjana i es troba avui en sectors lingüístics 
adherits a esquemes tradicionals. Tanmateix 
res no és tan allunyat d’un repertori, d’un 
seguit de mots equivalents i intercanviables 
com una llengua respecte d’una altra. Esven-
tar aquesta realitat també és vell: ho diu 
Martinet, ho diu Saussure... ho diuen Leib-
niz, Vico. D’una manera o altra ho diu tot-
hom qui ha considerat a fons la traducció 
d’ençà del Renaixement, quan s’origina, de 
fet, l’interès per l’estudi comparat de les 
llengües. I val a dir que el problema de 
l’aprenentatge de llengües estrangeres és en 
essència el mateix problema de la traducció, 
i la comparació es troba implícita en l’acte 
de traduir i en l’aprenentatge com a nucli 
referencial indefugible.

Per creure en la validesa de nomenclatures 
paral·leles és evident que d’antuvi cal creure 
en la correspondència de formes i de cate-
gories lingüístiques i de formes i de catego-
ries d’ordre universal. Cada «objecte» tin-
dria, així, la seva designació en cada llen-
gua. Tanmateix són limitats els universals 
cosmologies, ecològics, anatòmics, antropo- 
Jogics, tecnològics, filosòfics... per més que 
cerquem.

Els graus de parentiu, els colors, la divisió 
del temps han esdevingut exemples típics 
per a il·lustrar les oscil·lacions en l’avaluació 
o la posició de cara als límits que separen les 
categories en termes absoluts, i no solament 
quan es tracta de cultures molt allunyades, 
ans entre les situades dins una mateixa àrea, 
com la indoeuropea o la romànica. Paral·le-
lament qualsevol frase del llenguatge de cada 
dia és una mostra de la infinita complexitat 
de l’acte de reduir a mots la interpretació 
del món.
Després d’haver estudiat una llengua estran-
gera anys seguits, en arribar al país on es 
parla comprenem la inutilitat del nostre es-
forç per mantenir-nos-hi artificialment vincu-
lats. Per tal d’aclarir aquesta impossibilitat 
d’anivellació podem demanar-nos: quantes 
menes de llenguatges establirem dins una 
llengua?, quants sostres locals, socials i tem-
porals? Esmicolant les situacions podríem 
anar a raure als idiolectes i a «tants caps 
tants barrets». Afegint-hi la dimensió de la 
fonètica, per a*-  l’aprenentatge de llengües 
vives, tenim un quadre d’impossibilitats de 
domini real d’una llengua sense la vivència 
substancial de la cultura que representa, 
sense la total «identificació amb la mitologia 
verbal de cada dia». Aquesta visió pessimista 
amb regust existencialista, malgrat la seva 
intenció deformadora, té el poder de des-
criure la situació del neòfit encarat amb una 
comunitat lingüístico-històrica i amb els hà-
bits que no li poden donar diccionaris, ma-
nuals, lliçons, audicions, converses. Gairebé 
diríem, en una arrencada esotèrica, que cal 
tornar a néixer dins l’àmbit en el qual pen-
sem desenvolupar d’una manera normal la 
nostra facultat comunicativa i expressiva.

Que no s’entengui que considerem avantatjós 
l’aprenentatge a partir només de la llengua 
parlada: això equivaldria a establir una di-
ferència innecessària en aquest cas, i. a més, 
llengua viva no vol pas dir estrictament 
llengua parlada.

Les dificultats, les tenim principalment amb 
la semàntica i amb la sintaxi, més enllà dels 
mots. Els mots, agafats isoladament, potser 
sí, que a un inventari en correspondria un 
altre, organitzat, però, diferentment, equi-
parat mitjançant paràfrasis, circumloquis i 

definicions; però tornaríem a ser davant la 
no-correspondència del peça per peça. Tan-
mateix, negar la possibilitat d’aprendre una 
llengua o de traduir-la és caure en l’absurd; 
és no voler prendre en consideració la me-
sura que estableix l’ús, l’empirisme, la prova 
de la ciència, si més no estadística, del nom-
bre d’èxits aconseguits davant els fracassos. 
Podem dir que les equivalències totals no 
arriben ni als «objectes» concrets, experi- 
mentables i descriptibles. Mounin diu que 
les classes de pa a França no troben equi-
valent a d’altres llocs. La correspondència, 
tampoc no la trobaríem en molts elements 
naturals. ¿Com en delimitem els components 
o els resultats de les composicions? Per aquí 
va començar l’escepticisme de Wittgenstein, 
envers la validesa del concepte llengua-no-
menclatura : pels elements que componen 
una realitat qualsevol.
Però el que estableix la diferència entre la 
nostra manera de parlar i la d’un indígena 
no són les matisacions d’avaluació intrínseca, 
de rigorosa anàlisi, sinó les matisacions ex-
ternes i circumstancials. Davant un ventall 
d’elecció hem d’escollir la forma que en la 
mateixa circumstància empra un nadiu. El 
fet més simple, com demanar una adreça 
o una beguda, posa en evidència una quan-
titat de regles superficials i externes, que 
depenen del costum, en interacció amb les 
regles fonamentals de la llengua, que són les 
que podem posseir per l’abstracció. Hi ha 
uns hàbits forasters en anglès que un cock- 
ney està avesat a sentir: els dels gal·lesos, 
els dels irlandesos, els dels indostànics, els 
dels nord-americans... Enmig d’aquestes va-
riants habituals les nostres realitzacions se 
senten com a exòtiques. I és que cada llen-
gua té el seu «geni», i aquesta no és pas 
solament una manera de dir anglesa que va 
agradar a l’Alemanya romàntica. Fent jocs 
de paraules diríem que és un «g° 'i» ben in-
domable! En tot cas no és aprehensible fora 
de l’etnografia, de la totalització, en la qual 
tocar un component serà desgavellar-ho tot. 
L’ensenyament o l’aprenentatge d’una llengua 
basat en l’inventari, en l’estol de patrons, 
pot donar lloc només a un altre repertori 
limitat, a través del qual la comunicació serà 
inevitablement elemental. Quan provem d’en-
raonar en una llengua estrangera sofrim una 
reducció de facultats. Sentim un retrocés en 
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la nostra capacitat de matisació, que és el 
mateix que la segmentació i l’elecció. Els 
nostres sentiments o conceptes, els reflectim 
càndidament. No volem discutir en castellà 
allò que som, si no som castellans. La iro-
nia o qualsevol altre valor addicional ens 
n’és escàpol. L’opinió generalitzada que l’hu- 
mor dels altres països és fat està basada en 
la reducció de valors culturals, en els jocs 
de paraules, en la paranomàsia.

PERAQUHAN 
ESTAT ESCRITES 
AQUESTES 
LUCONS?
Per als mestres
Lliçons de català els servirà de guia per pla-
nejar millor el conjunt del curs, sigui quina sigui 
la seva durada, i també per aconseguir amb 
facilitat que cada lliçó sigui veritablement for-
mativa. Al mateix temps, el llibre, utilitzat com a 
text de classe, permetrà als deixebles treure 
tot el profit de les lliçons del professor.

Per als castellano- 
parlants
La paraula impresa, la imatge i la veu es posen 
al servei de tots aquells qui volen aprendre el 
català d’una manera natural i viva i arribar a 
assimilar aquesta llengua amb profunditat i defi-
nitivament. La paraula impresa i la imatge, 
íntimament associades, permeten visualitzar i 
retenir millor cada nou mot. La veu, a més de 
refermar-ne la memorització, en forneix la pro-
nunciació correcta.

Per als catalans 
que volen perfecci-
onar la seva llengua 
Lliçons de català és igualment una ajuda molt 
valuosa per als qui, tot i parlant normalment 
el català, desitgen perfeccionar-ne l'expressió 
i l’escriptura, enriquir-ne el vocabulari i la sintaxi 
i eliminar-ne els girs poc genuïns. Llur conei-
xement actual de la llengua en resultarà refor-
çat per una sòlida formació normativa.

Per atots aquells 
qui estimen la 
nostra terra.
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Per sospesar la dificultat que suposa l’adqui- 
sició d’una llengua forastera, considerem-ne 
només dues de tan pròximes —per a un an-
glès, per a un japonès, per a un rus...— com 
el castellà i el català. Només fregant els 
anomenats «universals lingüístics» ja veurem 
que cal fer molts reajustaments. Contemplem 
les construccions catalanes del tipus «vaig 
anar», «vàrem esmorzar», en les quals un 
castellanoparlant sent la intenció de futur,
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lligada al seu hàbit de les construccions in- 
coatives: «voy a decir-te», «vas a explicar- 
me-». Comparem les categories de respecte 
que no són igualment escalonables en cas-
tellà com en «vós», «vostè» i «tu». L’ús 
pronominal diferent en freqüència, que as-
senyala Fabra per a «vostè» i «usted». I les 
àrees de significat? Com poden correspondre 
en bantú i en anglès si, en els primers mots 
del nostre vocabulari bàsic, respecte al cas-
tellà, ja no coincideixen «orelles» i «oídos» 
i «orejas»? Les traduccions literals del tipus 
locucional com: «ull de vellut», «cap verd», 
«un cop d’avió», «un cop de mà» poden fer- 
nos enriolar. Alguns tòpics catalans que ens 
semblen normalíssims no tenen equivalent 
en castellà: «Déu te faci bo!», «Si és servit!», 
«I ara!»... És supèrflua l’enumeració de trets 
que no tenen equivalència compositiva for-
mal en dues llengües tan acostades. I si 
tenim en compte la dimensió temporal veiem 
que una exclamació com «Taleies»!, que 
llegim sovint en Pitarra, no l’hem sentida 
d’ençà de la nostra infantesa. Recordo un 
conte de fantasmes en el qual un vampir 
molt dissimulat es delatava per l’anglès del 
segle xvni que parlava en una festa dels 
anys quaranta.
D’aquestes consideracions es desprèn que 
els dubtes sobre la possibilitat d’aprendre 
llengües o de traduir-les són inevitables. Ja 
dubtava Ciceró. Francis Bacon, a la darreria 
del segle xvi, més escrupolós que no pas les 
màquines de traduir actuals, no troba l’equi-
valent en grec per a les paraules llatines, 
ni per a les paraules hebrees en grec ni en 
llatí. Les diferències en els mots i en l’orga- 
nització dels mots, se les explica per les ca-
racterístiques també diferents de la gent que 
parla cada llengua. De manera semblant, 
John Locke, al segle xvn, posa en dubte la 
possibilitat de traduir frases d’una llengua 
a l’altra. Enllà dels equivalents establerts 
pels vocabularis hi ha l’evocació de mons 
diferents que susciten les paraules d’una i 
altra llengua. Igualment escèptic es mostra 
mossèn Baldiri Reixac, rector de Sant Martí 
d’Ollers, al bisbat de Girona, al segle xvm. 
Al seu tractat de pedagogia Instruccions per 
¡’ensenyament de minyons es plany de la 
manca de traduccions d’obres estrangeres al 
català i que la traducció que d’aitals obres 
hi hagi en castellà no sigui suficient. Citem 
d’ell, segons Antoni Comas: «Cada llengua 
té un aire o un modo propi d’explicar les 
coses, el qual jamai se pot ben imitar en un 
altre llenguatge».
L’obra de mossèn Reixac assimila els mèto-
des d’educació de Port-Royal i, en canvi, per 
aquesta declaració sobre solipsisme lingüístic, 
és oposada a les concepcions cartesianes, 
escolàstiques i aristotèliques. Tanmateix en 
aquest sentit no és possible decantar amb 
una vertical a banda i banda noms i parers 
des del començament de la controvèrsia, sinó 
que les matisacions fan fer giragonses. Clas-
sificacions que han passat a ser tradicionals 
inclouen contradiccions i no pas per anotar 
com a valor negativa dels individus que les 
representen, ans com a testimoni de la com-
plexitat i la relativitat de totes les considera-
cions referides a la llengua. La possibilitat 
de la traducció i de l’aprenentatge de llen-
gües, l’hem de deixar també dins aquesta 
relativitat, establint un nivell assequible i un 
fons incopsable, en la penetració del qual 
potser no cal abocar massa energia. El 
cas de Joseph Conrad, que, essent polonès, 
cap a vint anys va aprendre l’anglès i hi va 
escriure la seva obra d’excel·lent novel·lista, 
pertany a l’anecdotari. — ROSA GRAS.
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