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El dia 30 de novembre de l’any 2000 es
va saber que la UNESCO havia declarat
Patrimoni de la Humanitat les nou
esglésies romàniques de la vall de Boí.
És una excel·lent notícia. El valor arqui-
tectònic i paisatgístic d’aquest racó
dels Pirineus és inqüestionable i, amb
aquesta mesura, cal esperar que la
seva conservació i seguretat en sortiran
molt reforçades. 

La notícia em va recordar una anèc-
dota viscuda ja fa uns quants anys. A
l’institut on aleshores treballava havien
organitzat una visita a Boí. Una de les
tasques que hi havien de fer els alum-
nes era descriure una església a partir
d’uns materials i d’un seguit d’obser-
vacions que prèviament havíem treba-
llat en equip. Un dels alumnes, això no
obstant, en va fer una redacció molt
esquemàtica i asèptica. Sense arribar a
tons despectius ni grotescos, es limi-
tava a enumerar el que havia vist des
d’una perspectiva estrictament utilità-
ria. No feia cap referència als valors
artístics, històrics i paisatgístics que
havíem discutit amb antelació. La pro-
fessora que la hi corregí li ho va re -
treure, però l’alumne es va resistir a
acceptar-li els arguments. Fins i tot, en
un moment de distensió, es va perme-
tre de fer la típica barrila provocadora,
pròpia de l’edat i del context poc o
molt lúdic de la sortida: «Si tot això no
són sinó pedres!»

Després de passar tres magnífics
dies als Pirineus vam tornar cap a Bar-
celona. Era al primer foscant que vam
començar a carregar
els equipatges a
l’autocar. Quan sor -
tíem del poble, les
esglésies resplendi -
en il·luminades com joies daurades
sobre una catifa verda i envellutada. Els
alumnes s’havien acomodat als seients,
amb els anoracs fent de cobrellits
improvisats i els inevitables auriculars a
les orelles, disposats a recuperar-se de
la son i del cansament acumulats
aquells dies, amb les nits respectives.
Al cap d’una estona, quan ja havíem

perdut el poble i les esglésies de vista,
l’alumne autor de la redacció contro-
vertida s’acostà a la professora i li xiu-
xiuejà: «Valia la pena de fer la sortida.
Realment són una obra d’art…»

* * *
Els diccionaris, en general, no són

gaire explícits a l’hora de definir una
llengua. El DGLC, més conegut per dic-
cionari Fabra, en l’edició de 1974 diu
que una llengua és el «llenguatge par-
lat o escrit propi d’una nació». El DLC
de la Gran Enciclopèdia Catalana, en
l’edició de 1993, varia i amplia lleu-
ment la definició: «Sistema de signes
orals, reflectit sovint en un codi escrit,
propi d’una comunitat, que serveix
bàsicament per a la comunicació.» El
diccionari del IEC (1995) diu: «Sistema
de signes orals, reflectit sovint en un
codi escrit, que serveix bàsicament per
a la comunicació.»

Si analitzem les diferències entre les
definicions dels tres diccionaris, veurem
que els canvis s’ajusten a l’esquema de
més avall.

És a dir, per una banda es detecta
una evolució envers una descripció de
caire científic (del «llenguatge» del
Fabra es passa al «sistema de signes»
de la GEC i del DIEC; del «Ø» del Fabra
al «serveix per a la comunicació» dels
dos restants); i per una altra, una
tendència a afluixar la noció de lligam
entre la llengua i la societat (del «propi
d’una nació» del Fabra es passa al
«propi d’una comunitat» del diccionari
de la GEC i al «Ø» del DIEC).

A què és deguda aquesta evolució?
¿És una simple conseqüència d’aplicar
una metodologia positivista i científica
que es basa en una delimitació de l’ob-
jecte a estudiar, com més esquemàtica
i simple millor? Si definir prové de la
forma llatina FINIS (‘límit, acabament’),
¿no caldria esperar que les definicions
oferissin una visió extensa i completa

dels mots, és a dir, fins al «límit», fins
a l’«acabament» de llur significat? No
podria ser que el positivisme, fugint de
l’idealisme, hagi acabat idealitzant la
ciència?

No tinc resposta a aquestes qües-
tions. Però sí que ens podem adonar
que definir una llengua –segons els
diccionaris– no és pas gaire més difícil
que definir un kleenex : «Peça de paper

fi que serveix per a mocar-se, eixugar-
se la suor o les llàgrimes…»

En efecte, si una llengua és un sim-
ple «sistema de signes que serveix bàsi-
cament per a la comunicació», per què
cal mantenir sis o set mil sistemes? Cosa
que equivaldria a dir: si unes esglésies
no són sinó pedres, per què cal declarar-
les Patrimoni de la Humanitat?u

Diccionari Fabra (1974) Diccionari de la GEC (1993)Diccionari del IEC (1995)
Llenguatge Sistema de signes Sistema de signes
Propi d'una nació Propi d'una comunitat Ø
Ø Serveix per a la comunicació Serveix per a la comunicació

El segle de la gran catàstrofe? (II)
Això és una llengua?
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El campanar de l’església de Sant Climent de Taüll,
declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO
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