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Amb el subtftol de «Crdnica d’una adolescen- 
cia» —un subtitol honrat i aclaridor—, el premi 
Nobel de Literatura de 1981 inicia, el 1977, amb 
la publicacio de La llengua salvada, una extensa 
relacio autobiografica, de la qual han aparegut 
fins ara dos volums mes: La torxa a Lorella i El 
joc d’ulls, encara inedits en catala, que compre- 
nen, entre tots dos, els anys que van del 1921 al 
1937, quan Elias Canetti deixava enrera la 
joventut i, davant la situacio polltica creada pel 
nazisme, es preparava a emigrar, primer a Pans 
i despres, el 1939, a Anglaterra, on s’instal-la 
definitivament. El titol es relaciona amb el 
primer record de I’autor, de quan encara el 
portava a coll la noieta que en tenia cura i se li 
acostava un home que li manava que tragues la 
llengua per a, tot seguit, amenaqar-lo de tallar- 
la-hi si xerrava el que veia. La llengua, pero, 
resta alliberada, deslligada, «salvada», entre 
perills.
Pero a mes d’aquesta referenda, donada per 
I’autor, el titol pot respondre al proposit de 
destacar el fet linguistic, d’acord amb la trans- 
cendencia que te en el conjunt de 1’obra. 
Canetti, nascut a Bulgaria (el 1905) d’origen 
sefardita. es un escriptor de llengua alemanya, 
com Kafka, pero apatrida. Aprengue el bulgar 
de molt petit, a mes de parlar el castella dels 
sefardites que predominava al seu volt. Pero els 
seus pares, que s’havien conegut a Viena, «en 
els feliqos anys d’escola», es parlaven en ale- 
many. En traslladar-se a Anglaterra, el pare 
decidi parlar amb els seus fills en angles, perque 
1’aprenguessin. Aleshores, l’espanyol passa a 
segon pla definitivament, fins que, mort el pare, 
quan I’autor tenia vuit anys, la mare es trasllada 
amb els fills a Sui’ssa, amb el proposit de tornar 
a Viena, la seva estimada ciutat d’eleccio, per la 
qual cosa s’emprengue ella mateixa la tasca 
d’ensenyar l’alemany al fill gran, per tai de 
posar-lo en condicions d’anar a escola i poder 
seguir els estudis en llengua alemanya. En una 
bona part del capitol titulat «Alemany al llac de 
Ginebra», Canetti, despres d’explicar els proce- 
diments expeditius de la mare per ensenyar-li 
l’alemany en un mes —«el terror en que jo 
vivia, el considerava pedagogic*, escriu (pagina 
95)—, exposa repetidament les relacions espe
cials que se li establiren en aquell periode tan 
breu com crucial de la seva vida, entre mare i 
llengua.
Grades a I’accio de la mare, la llengua «salva- 
da» (o «absolta», tant se val) fou a fi de comptes 
l’alemany. Cal reproduir integrament els termes 
que empra Canetti per a explicar el fet: «Vam 
passar tres mesos a Lausana i de vegades penso 
que mai mes no hi ha tornat a haver una epoca 
tan transcendent en la meva vida (...) A 
Lausana, on escoltava parlar frances per tot el 
meu entorn i el concebia de passada i sense cap 
complicacid dramatica, vaig tornar a neixer per 
a la llengua alemanya, sota la influencia de la 
mare, i en l’espasme d’aquest naixement es va 
produir la passio que em va vincular amb totes 
dues, amb aquesta llengua i amb la mare. Sense 
elies, que en el fons eren una i la mateixa, seria 
absurd i incomprensible el transcurs posterior 
de la meva vida» (pag. 101). L’alemany fou,

doncs, per al sefardita i apatrida Canetti, el que 
ell anomena una llengua materna tardana. 
«inculcada sota unes angunies verfdiques* (les 
del mes d’aprenentatge), passades les quals el 
periode feliq que vingue el lliga indissoluble- 
ment a la llengua imposada per la seva mare. 
Aixf fou aconseguit que, d’una formacio polf- 
glota, no en sortls un escriptor bilingiie. La 
mare, amb molt bon criteri, tampoc no va 
permetre que 1’infant, i mes tard el noi, renun- 
cies als altres idiomes i a les literatures de tots 
els idiomes que coneixia, comenqant per Tan
gles, per al qual es feien seguir a tot arreu per 
una institutriu angiesa. «Perd Tidioma del nos- 
tre amor —diu—, i quina mena d'amor va ser 
aquest!, des d'aleshores va ser l’alemany.*
Aixf, obligat en un temps minim i amb un esforq 
objectivament excessiu per a un infant de la 
seva edat, el petit Elias es va rendir a la llengua 
mestra, amb tota la capacitat de rendicio en 
profunditat que te una criatura, dotada primer 
de la intuicio i posseida despres de la certesa 

que, si no responia al que se li demanava i no hi 
reeixia, restava tallai cl singular lligam que, com 
el cordo umbilical, l’unia a la mare, sobretot 
despres de la mort del pare. Canetti, per aquests 
procediments, no deixa mai el contacte amb les 
arrels, com si per la mateixa «lfnia materna* per 
la qual li vingue l’adopcid de la llengua li 
arribessin sempre les percepcions profundes del 
dolor i la bellesa del mon i de la vida. La llengua 
salvada revela, aixf, i Texplicita en tot d’aspec- 
tes, el punt d’arrencada de l’obra de Canetti, 
que va sempre cap a la naturalitzacio i la 
personalitzacio, compensadores del desarrela- 
ment a que en principi el sotmetia la seva 
condicid de jueu, agreujada per les situacions 
histdriques amb que es va trobar i per la 
diversitat dels seus orfgens familiars. El plan- 
tejament deliberat i poetic alhora d’aquesta 
situacio es concentra forqa en aquest primer 
volum, dels tres apareguts fins ara, de la cronica 
autobiografica novel lada d'un dels mes grans 
escriptors de la literatura «alemanya» del scgle 
XX.
La naturalitzacio es present en tota l’obra, pero 
es concentra mes en les tres primeres parts, fins 
a l’acabament de la guerra europea. Aquest 
esdevenimcnt comporta per al narrador dos 
canvis importants: d’una banda, desapareix 
Timperi austrfac i se’n va en orris un mon; 
d'altra banda. s’inicia la decadencia de la mare. 
A poc a poc, entre totes dues forces en declivi, 
sorgeix la personalitat de Tadolescent en pie 
proces d’emancipacio. Res no el porta, pero, a 
desinteressar-se dels altres, pels quals passa la 
naturalitzacio i es personifica. Ho fa ara amb 
menys candor i per tant amb mes sentit critic. 
Entremig, imposa la seva personalitat, fins i tot 
a la mare, cada vegada mes condicionada pel fill 
en la seva llibertat i, en concret, de cara a les 
possibilitats de tornar-se a casar. Es evident 
que, a mesura que Viena perd pes, en perd 
tambe la dona que havia imposat Viena i la seva 
llengua —la llengua del poder— al fill. En el seu 
gran assaig Massa i poder, Canetti se serveix. 
sens dubte, d’aquesta experiencia personal i en 
fa la base psicoldgica de la reivindicacio de la 
llibertat individual i amb ella de la personifica- 
cio enfront de la despersonalitzacio.
De tota manera, la personalitat de la mare i al 
comenqament tambe la del pare no resten mai 
superades, es a dir, disminufdes o tractades com 
si no haguessin existit. Si, de la mare, el 
narrador en confessa Tascendent. pel caracter i 
pel domini damunt d'ell mateix, aixf com pel 
guiatge de la sensibilitat cultural i estetica. del 
pare porta el sentit de l’amor als homes i a les 
coses i aixd fa que estimi la gent que tambe sap 
estimar. La vella ascendencia jueva li ve alesho
res en lfnia directa, irrigada per la sang i per la 
saba de generacions. Ni temps enlla, els darrers 
temps de que tracta l’obra, passats a Zuric 
—una de les ciutats essencials per a la formacio 
de Canetti—, el narrador no deixa al marge, 
com si n’evites les ombres, el que son per a ell, o 
ho foren, els seus pares, d’altra banda tan 
diferents —els Canetti solids i rurals, vinguts de 
la turco-bizantina Edirne, i els Arditti materns, 
imaginatius i interessats, oriiinds de Livorno—i 
en certa manera complementaris. Aixf tot 
s’ajunta i creix, per obra d'un gran escriptor.
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