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Dir que un cavall és un animal que
serveix per a fer curses i per a passejar
la gent els caps de setmana, potser no
seria cap mentida, però seria una mala
definició de diccionari. Trairia el con-
text històric i empíric de la noció de
cavall. Aquesta mena d’enfocament
instrumental o funcional, això no obs-
tant, és el que d’un temps ençà ha
predominat i predomina –encara que
generalment amb algunes referències,
més aviat imprecises, a la comunitat, al
territori, etc.– en les definicions de la
paraula llengua d’un bon nombre de
diccionaris; no és gens estrany, doncs,
que aquesta visió instrumental també
tingui un gran pes en la base concep-
tual de molts manuals escolars, en el
pensament de molts ensenyants i,
lògicament, en la configuració psico-
lingüística que determinarà els usos i
les actituds dels ciutadans de demà.
En el número anterior vèiem com el
diccionari del nostre Institut (allu -
nyant-se pregonament del diccionari
Fabra) n’era un exemple avantatjat i
galdós, és a dir, sense cap mena de
referència, vaga o concreta, a la co -
munitat parlant o al territori: «Sistema
de signes orals, reflectit sovint en un
codi escrit, que serveix bàsicament per
a la comunicació.» 

Ningú no podrà negar que, a pri-
mer cop d’ull, la definició sembla del
tot moderna, depurada, científica i
d’una gran comoditat operativa. Però
si ens aturem a examinar-la amb un
cert deteniment i resistim l’enlluerna-
ment inicial que produeix, veurem que
presenta problemes importants a cada
pas. En primer lloc, la noció de sis-
tema. El DIEC, dissortadament, no ens
l’aclareix gens ni mica. Consulto altres
materials: en general estan d’acord a
afirmar que un sistema és un conjunt
d’elements interdependents que for-
men un tot orgànic. La relació o con-

nexió d’aquest tot orgànic amb l’en-
torn o amb la realitat exterior al sis-
tema no apareix per enlloc. La llengua,
doncs, entenc que seria com una
mena de circuit tancat que funciona-
ria al seu lliure albir, independentment
del context humà o natural en què es
pogués trobar. En el llibre d’Albert
Bastardas Ecologia de les llengües (Ed.
Proa, Barcelona 1996, p. 38), però, hi
descobreixo una definició de sistema
–extreta de Teoría general de los siste-
mas, de Ludwig von Bertalanfly,
Madrid 1981, i reproduïda en una
nota a peu de pàgina– força més con-
vincent: «Conjunt d’elements inter -
relacionats entre si i amb el medi cir-
cumdant.» La diferència entre l’an     terior
punt de vista –que lamentablement és

el més estès– i aquest darrer és abis-
mal, si més no en el tema que trac-
tem. En primer lloc, per tant, caldria
aclarir i precisar de què parlem quan
parlem de sistema. Hi incloem el medi
circumdant o no? 

Però en les definicions funcionals o
instrumentals de la paraula llengua
encara hi ha algun altre terme que
convindria analitzar per tal de poder-lo
precisar degudament. Em refereixo al

concepte de comunicació. El diccionari
ens diu que la llengua és un «Sistema
[…] que serveix bàsicament per a la
comunicació»; però sabem ben bé què
és la comunicació? El passat dia 13 de
desembre, al Novè Col·loqui Lingüístic
de la Universitat de Barcelona, organit-
zat pel Grup d’Estudi de la Variació del
Departament de Filologia Catalana de
la Universitat de Barcelona, hi va haver
una taula rodona d’una gran volada
intel·lectual. Hi van participar Jorge
Wagensberg (UB-Museu de la Ciència),
Eudald Carbonell (URV), Jaume Mas-
caró (UB), Sebastià Serrano (UB), i la va
moderar Lluís Payrató (UB). El títol era
«L’anàlisi de la comunicació verbal i no
verbal». Resumir-la superaria la dispo-
nibilitat de línies d’aquest article, però

sí que voldria deixar anotades un parell
o tres d’idees que hi van sortir i que
sens dubte il·lustren el tema que co -
mento. J. Wagensberg va explicar algu-
nes tècniques senzilles que s’empren al
Museu de la Ciència per a acon  seguir
que a partir de les emocions produïdes
per una determinada obra es provoqui
un diàleg en els espectadors, ja sigui
entre ells i l’obra o amb si mateixos. A
mi la idea em va captivar doblement.

Molta llenya i poca fusta
El segle de la gran catàstrofe? (III)

Marcel Fité

Parlar d’instrument és oposar home
i natura. El pic, la fletxa, la roda no
són en la natura. Són fabricacions.
El llenguatge és en la natura de
l’home, que no l’ha fabricat.

E. Benveniste



Per una banda, era una mostra evident
que les emocions generen diàleg, és a
dir, llenguatge. I, per una altra, vaig
poder expe rimentar personalment que
les exposicions i els diàlegs –llengua, al
capdavall– dels components de la taula
rodona em produïen, en justa corres-
pondència, una autèntica i viva emo-
ció; quan parlem de llengua, doncs,
sembla clar que mai no es pot prescin-
dir de l’element humà. Per un moment

em vaig preguntar si aquella emoció,
aquella sensació, era el que entenem
per comunicació. On acabava la llen-
gua i començava la comunicació? ¿Era
un simple instrument de tot plegat, la
llengua? La resposta, en certa manera,
me la va proporcionar la conclusió a
què s’arribà al final de la taula rodona:
els ponents van estar d’acord que
encara ens cal elaborar una teoria
sobre la comunicació. Per si això no fos
prou, en el torn de paraules final, el
professor Albert Bastardas, que era
entre el públic, reblà que la comunica-
ció com a tal fins i tot era possible que
ni tan sols existís… Com si m’hagués
llegit el pensament, l’experta i infati-
gable Montserrat Gimeno, que seia a
la meva vora, em xiuxiuejà: «Fixa’t que
tant els discursos teòrics com el debat
sobre la comunicació s’han fet, però, a
través de la llengua…» I aquest sí que
deu ser un dels nusos de més mal des-
fer del problema: no sabem exacta-
ment què és la comunicació –ni potser
fins i tot si existeix–, però si mai volem
saber-ho no podrem pas escapar-nos
de fer-ho per mitjà de la llengua. ¿És
lícit i lògic, doncs, afirmar i limitar-se a
dir que la llengua és un instrument que
serveix per a la comunicació quan, si
volem saber què és la comunicació o
fins si aquesta existeix, és imprescindi-
ble de fer-ho a través de la llengua? Dit
d’una altra manera, diem realment
alguna cosa quan diem que la llengua
és un sistema que serveix per a la
comunicació? No té prou entitat la
llengua en si mateixa que calgui defi-
nir-la subordinada a un concepte en -
cara tan vaporós i imprecís?

Per un altre costat, fins i tot en el
cas que les nocions de sistema i de
comunicació estiguessin perfectament
delimitades i no oferissin cap mena de
dubte, la definició de llengua per què
en general s’ha optat seria –a més de
perillosa, buida i deshumanitzada– tèc-
nicament molt incompleta. Imaginem-
nos, per exemple, que en cercar el sig-
nificat d’una paraula tan familiar i
comuna com sal, el diccionari es limi-
tés a dir: «Substància que serveix bàsi-
cament per a condimentar els ali-
ments.» No seria pas cap mentida,
però tampoc una bona definició. Qual-
sevol científic s’indignaria o s’hi faria
un tip de riure. Us convido a consultar
el mot en el diccionari de l’Institut;
podreu comprovar que tant la definició
de sal com la de cavall sí que són força
completes. Si més no, molt més que no

pas la de llengua…
La definició de caire instrumental,

no obstant això, sol ser idònia quan del
que es tracta és de subratllar aquesta
característica en el significat d’un mot.
Compareu, per exemple, les defini-
cions de fusta i llenya, extretes del dic-
cionari de què parlem: fusta f. Subs -
tància dura fibrosa que forma la major
part del tronc i de les branques dels
arbres i arbustos sota l’escorça; llenya
f. Part del vegetals que, tallada i feta
trossos, es destina a fer foc. Com es
pot veure, la definició de llengua del
nostre diccionari normatiu s’assembla
molt més a la de llenya que no pas a la
de fusta, és a dir, focalitza la funció i
prescindeix de la substància. Aquesta
curiosa semblança podria servir per a
fer-hi una certa broma, però el tema
de la llengua és massa seriós i inquie-
tant per a caure en cap mena de frivo-
litat. Perquè quan el presumpte signifi-
cat d’un terme com el que analitzem
–tan còmode, tan manejable, tan sim-
ple, tan aparentment innocent…– salta
de la cleda dels diccionaris, dels espe-
cialistes, dels estudiosos del ram i s’ins-
tal·la en el món escolar i en els dels
mitjans de comunicació, acaba deter-
minant el que el comú de la gent (des
de la universitat fins al cafè de la can-
tonada) pensa sobre la llengua. I el que
la gent pensa o pensem sobre la llen-
gua està estretament relacionat amb
les actituds envers el fet lingüístic i, en
darrer extrem, amb el destí d’un gran
nombre de llengües amenaçades, algu-
nes de les quals encara hi ha esperan-
ces raonables de poder preservar.

Encara que avui sembli haver-se
imposat la definició instrumental del
concepte de llengua, en el decurs de
la història no sempre ha estat així.
Molts lingüistes han fet molts esforços
per escapar-se d’aquest esquema tan
reduccionista. Alguns s’hi ha enfron-
tat i tot. En el número següent en par-
larem a bastament. Avui us n’avanço
un exemple significatiu: «Quan en l’à-
nima es desperta autènticament el
sentiment que la llengua no és un
simple mitjà d’intercanvi per a la
mútua comprensió sinó un veritable
món que l’esperit ha de posar entre
ell mateix i els objectes mitjançant el
treball intern de la seva força, alesho-
res hom es troba en l’autèntic camí de
trobar-hi cada vegada més coses i d’a-
portar-n’hi més». Són paraules de W.
Von Humboldt.u
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