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Paraula, en cl scu scntit de SO o VEU em&s per una boca, prové 
d'una arrcl grega BAL que significa originalrnent ~ ~ I l a n ~ a r ~ ~  en el sentit 
d'cnviar a través de I'cspni. si hi: va ampliar la seva significació en rnolts 
derivats diucrsos corn *parabolcm (cornparació), ~ ~ s u r n b o l o n ~  (signe de 
reconcixenca), utiupcrbol¿?a (exagcració). .problEman (diFicultat), etc.. 
En alguns aspcctcs podern considerar que MOT i PARAULA s6n termes 
equivalcnts. pero tarnbé I'origcn de rnot ve del llati MOTTUM (gücll o 
grinyol), quc va donar umutus*, el qui ha pcrdut la veu. Pero en totes 
aqucstcs acccpcions íonologiques no cs fa distinció entrc les paraulotcs 
profcridcs per un papagai o per una persona. i es corre el risc, corn lan 
alguns evolucionisics obcecats, de confondrc cls crits dels dofins i algu- 
ncs altrcs formes de corniinicació entre anirnals corn formes afins a la 
seiniologia. Val la pena de llcgir cls comentaris humorístics que fa Mar- 
tin GAKDNER en la scva o b n  Sciencie. Good. Bad and Bogm i tarnb6 cn 
el Ilibre Orderarid surprise. sobre el prcihs llcnguatge d'alguns anirnals. 

Cal, doncs, que dcfiiiim la paraula en el seu scntit autbnticarncnt psi- 
cologic i dil'crencial cnlrr cl crit i el Ilcnguatgc hurna. 

En aqucst sentir esirictc la paraula és LA FORMA MENTAL Q U E  
POT EXPRESSAR ENSEMS EL PENSAMENT 1 EL SENTIMENT. Dic 
ncnscrnsn (in- simul) i no pas al matcix ternps perquP hi ha moltes for- 
rncs d'activitat que es poden ícr a la vegada i s6n cornpletarnent inde- 
pcndents. Poscrn per exernplc cl Ict de xiular i pentinar-nos al rnateix 
icmps. ES cvident que aquestes operacions no impliquen conjunt in-si- 
rnul, pcrquC no cns pcntincrn anib el xiulci ni xiulcm arnb la pinta. En 
canvi, mitjancant les paraulcs. cxposcm indivisiblernent conccptcs i 
aícctcs. idccs i ernocions. 



També dic quc la paraula és una forma mental, 6s a dir. que penany 
a la MENT en cl seu scntit pur de I'arrel indo-curopea MEN. que indica 
els rnovimcnis, no pas del cervell, sinó dc I'ESPERIT. 

Nosaltres tcnim arxivades i adhuc associades totes Ics paraules en 
ducs grans bibliotcques: les ncurones del cervell i cls llibres i diccionaris 
del nostre cstiidi. La biblioteca ens guarda i hdhuc explica una munió de 
paraulcs, perh no les cntén. També moltcs persones il.lustrades guarden 
en la memoria llargs encenalls de frases fetcs i dc coneixements que no 
entencn. Van aprendre cl ~ ~ b i n o m i  de Ncwton. i el guarden en el disc 
d'alguiies neui-ones hcn 136 de mcmhria, pero ni clls ni llurj ncurones 
l'han cnii's mai. 

Pcrh les nciironcs, com podricn entendrc allb que de cap mancra no 
es poden imaginar? Toilioni pot comprcridrc clarament la idea del no 
res, pcrh, paradoxalmcnt, en cl nostrc ccrvcll tan sols pot ésser represcn- 
lada com una coso Fosca quc no s'acaba mai. Aixb ens recorda Ics anti- 
i-ihmies de KANT. que promoucn molis o quasi tots els crrors de la 
MENT, si es dcixa dur per les imatgcs cercbrals maicrialitzades. 

El mec;inisme neuronal. qui- podiia fcr pcr representar-se un simple 
miriigon, la quarta dimensió. la cunVatura i la limitació de I'espai? En la 
física actual tot aixb són fets quc s'han comprovat. pero. quants oferei- 
xen una cnoime rcsisti'ncia a acccpiar-los pcrqul: el ccrvcll no els pot di- 
gerir.! En quina neurona comcncaria la intel.lccci6 de la mes simple idea 
d'ENERGIA, que és una realitat scnsc forma, ni olor. ni color? 1 com 
s'ho íaiia el cen,cll d'un gos per conccbre la idea de  la sublimitar d'un 
paisatge:' El seu mccanisme cerebral, {tí. prous neuroncs per a discernir 
si una gossa Cs bonica o Cs IlciJa? {Es una qucsiió de la quantitat de 
suhstincia gris? 

El fet mCs estrany i astorador de I'espcrit huma és que pugiii Tcr allo 
que li clcsplau. Jo diria que I'espcrit es pot burlar de la cam. 

Toi Iiomc insti'uit té arxivndcs cti el scu cervcll les preposicions. Són 
conccptes piirs, omnivalcrils, que cn ccrta mancra no represcntcn res. 
Pcrh la iiostra mcnt Ics enten i les usa. Jo cm pregunto, de que serviricn 
als galls o als conills. ais goril.lcs o als clelants prcposicions corn SEN- 
SE, ULTRA i PER A? 

Ainb tut. aixo de I'espcrit S3 dc mal mastcgar. És com voler irnaginar- 
se un DCii scnse anatomia. Pero. com plantcjar-nos només les ones hcr- 
zianes que no tcncn cos, es passcgcn pcls cspais i ,  malgrat tot. no són 
fantasmcs? 

Polser caldria, doncs, que tractessiin mt.s prolixament que s6n la 
ment, I'csperit i la raó. pcrb cl meu comcntari no dóna pcr a tant. 

He de ccnyir-me a la delinició dc les paraules. Pcrque no tot allb que 
scmbla paraula ho és nccess3riament. 



Els mois tan sois tcnen autkniica calegoria de paraules quan no són 
garrulades sense sentit propi. La cotoria que ens diu: -Ves, mala bcs- 
tia- no intenta dir-nos allo que equivocadament podriem pensar. per- 
que la cotorra tampoc no ho pensa. 

Dissortadament també entrc la gcnt circula molla garlada o xerra- 
mcnia que no vol dir rcs. Una de les tristes utilitats de les paraules 6s 
que permetcn fer passar pcr saviassos rnolts rucs il.lustnts dels quals 
sovini tncicrn dcbades de  pair-ne els paiufis i els disbarats. No hauricm. 
dones, dc dir que parlen, sinó quc botzincn o moucn xcrra. Entre cls 
carpclo-veions aixo és moit frcqücnt: 

-¿Eniicndcs. Fabio. lo que voy dicicndo? 
-¡Y vaya si lo entiendo! 
-Micntcs. Fabio. que yo soy quien lo digo y no lo entiendo. 
A fi de conipics, d'aixo se'n planyia el matcix UNAMUNO. 
Nosalircs. cls de casa, procurcm, doncs. no parlar en va. 


