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És un ermr creure que el llenguatge 6s nomes una forma de comunicacib, car 
I'home esth destinat a parlar-se el1 mateix, 6s a dir, a interrogar-se i prendre 
conscibncia de la prbpia vida, a fer-se la autocrltica, a preguntar* pel seu 
origen, histbria i desti i a triar, per tant, els seus amics, la seva professib i, adhuc, 
la seva phtria. No oblidem que, al llarg de la vida, passem molt de temps parlant 
amb nosaltres mateixos, fent TU del pmpi JO. Sempre que anem desperts, no 
sols s'escau que anem elaborant escenes i paisatges, sin6 que ens anem 
monologant i responent, fent-nos CONSCIENTS i dualitzant+nos. Aixl JOAN-PE- 
RW, l'indolent, es deia tot swint: -TU, Joanot, hauries de llevar-te m6s de matl.~ 

Els animals criden i tarnbe es comuniquen, perb no parlen perqub no exposen 
als altres els seus pensaments o judicis. Ells es poden avisar, cridar, enjogassar, 
amenapr-se i renyir; poden estar contents o descontents, perb no pas d'ells 
mateixos. No es fan retrets d ' h e r  millors o pitjors, W i o s o s  o garrits. Aixl, 
encara que tenen percepcions, coneixements i membria, NO ENTENEN PER- 
QUE després del dia ha de venir la nit; coneixen els carrers del poble malgrat no 
8ntendre.per qud cal que es facin carrers. 

Així, com que no tenen enteniment, no els cal llenguatge per fer-se preguntes ni 
projectas devida i no es poden fer responsables de lladrar o cantar ogrunyir mes 
M o malarnent. 1, com que no parlen amb ells mateixos, poden tenir por del 
castig, perb no consdhcia. Com deia ORTEGA I GASSET, viuen sempre referits 
a o afectats per les coses, perb mal concentrats en el seu si o abstrets en un lntim 
dieJeg. &tan sempre alterats: o vigilen, o es mouen d'acl d'allh, o dorrnen. 
Tampoc no s'inscriuen a cap folc, eixam o ramada; hi neixen i s'hi crien o 
esdevenen solitaris. 

L'home, en canvi, selecciona: es tria els amics, el poble, I'ofici, els costums i la 
phtria. Pot nbixer a Gallcia i sentir-se casteflh o portugubs, pot lluitar pels s e ~ s  
o pels cmats, pot fer-se socialista o anarquista, pot fer-se de I'equip de la cultura 
o del gmp de la xurma,del catalh acadbmlc o del catale LIGHT. 



Ara M, com que la nostra con&- 4s una iormulecfó caractm1bglca dbl 
bnguatge intlm, quan el nostre Ilenguatge 68 bastard, fa cotisd8ncia és bastar- 
da; si 6s pfebeu, la nostra conscibncia és plebea, 1, quan B@;lig 
consciencia eate rebianida i espioossada pel galllner. $ zTfi 

i' .= 
Rernarquem aquf que no 6s just de defensar el plebeisme en nom l al s&d. 4 
la dernocdcia, perqub, si b6 la democrbia s'originh com a noblllesim deslg 
dialliberar la plebs de la seva pobra i injustacondkió, la polltiqueria democrlltlca 
ha acabat per glorfficar les classes més n8cies.dns i abiedes de la societat, bo 
1 tractant desimpatilzar amb llurs costums I amb llur incultura humanistica. Ésla 
tendbnda actual vers LES REBAIXES. 

D'aquest prcgresslsme pwadoxal, alguns socialistes n'han íei el seu dogma. En 
I'a- IlngOisüc, d'aixó en dluen el *prog&me col.loauiab. Es titilen de 

Val adlr que. sovint, SI algú se sap inferior ala aeus desigs, per manca d'aptituds 
o d'esforñ pmura refer-se ais seus u l k  nwant el8 m(MbP deis aitres o les seves 
qualitats. VMm c m  assetjats per ~ssers que voldrien decretar la iguatW unhrer- 
sal. no sols davant la lkti i contra prMlegii injustos, sin6 en roEs efs aspectes 
personal$ i morala Rosegats pel ree$enüment o I'enveja, es converieien fre- 
qüentment en moneders de f rds~e mondes i d'una falsa cultura. Demaneni, 
doncs, a les n w  muaes que ens g u M n  dels nics adulterats 1 sofistits per la 
il.lustrad6 l de les escorrialles unhrenltiirieg d'alguns pocs periodistes que han 
pogut saltar I burlar el tmmpolf de í'autenüca seleccib 


