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Triar el silenci

David Cuscó

E l mes de gener de l’any 2008, 
Marie Smith Jones va morir i va 
ser notícia. Mesos després algú, 

fins i tot, li va dedicar una entrada en la 
Viquipèdia. Ara, qui ho vulgui, ja pot 
saber que l’eyak es parlava a Alaska i 
que ha deixat d’existir perquè Marie 
Smith Jones n’era la darrera parlant. Al 
Youtube hi ha un vídeo de l’any 1995 
en què es veu aquesta senyora pregant 
per la supervivència del seu idioma. A 
sota d’aquesta imatge algú comenta que 
cada deu dies desapareix una llengua. 

El siona és un idioma de Colòmbia 
i d’Equador. El darrer estudi sobre el 
nombre de parlants d’aquesta llengua es 
va fer l’any 1982; n’hi havia 300. 

Els experts auguren que en ben poc 
temps la quantitat de llengües que es 
parlen al món (més de tres mil) es veurà 
reduïda a la meitat. Algunes són parla-
des per cinc, deu o vint persones i, de 
fet, és ja com si no existissin. L’eyak, 
en la pràctica, ja s’havia extingit molt 
abans que la senyora Marie Smith Jones 
morís. I el siona, per bé que encara en 
pugui quedar algun parlant, és una llen-
gua condemnada a desaparèixer. 

Fins aquí res d’especial si creiem 
que les llengües són un mitjà de comu-
nicació i prou. Que no es pot viatjar 
en globus? Doncs, es viatja en tren o 
en vaixell. Tant és, el cas és viatjar, o 
sigui comunicar-se. Que l’ascensor no 
funciona? Doncs, pujo a peu. Cal ser 
pràctic, anar per feina i sobretot dedi-
car-se a desemmascarar essencialis-
mes i mites identitaris pertot. És clar 
que, sota aquesta pàtina d’objectivitat 

extrema, aquests directors d’agències 
de viatges lingüístics sembla que patei-
xin d’allò que Roland Barthes defineix 
com a «impotència per a tolerar l’am-
bigüitat d’allò real, l’angoixa dels sig-
nes dubtosos, la inexactitud del món i 
del llenguatge». L’arrel del problema 
es troba en el fet que als partidaris del 
darwinisme lingüístic els costa de reco-
nèixer que una llengua no és un feno-
men individual i prou. En minimitzen 
(o neguen directament) la dimensió 
col·lectiva, mostrant una visió del fet 
lingüístic esquemàtica, reduccionista i 
interessada. Les llengües són un mitja 
de comunicació i prou, diuen. I, de 
fet, estic convençut que això és el que 
menys són. Provaré d’il·lustrar-ho amb 
dos arguments diferents, però de cap 
manera contradictoris. El primer té a 
veure amb l’aspecte social i històric que 
conforma qualsevol idioma, i el segon, 
amb la dimensió, si es vol, esotèrica del 
llenguatge.

Quan mor una llengua, mor una 
manera de veure el món, un gènere de 
memòria, com diu George Steiner. Mor 
una manera de metaforitzar l’existència 
humana. La desaparició d’una llengua 
implica un empobriment global, perquè 
s’esvaeix una possibilitat d’interpreta-
ció de la realitat. És clar que les llen-
gües no deixen d’existir de cop i volta, 
ni com si no hi hagués més remei. La 
desaparició de llengües com el llatí 
(en aquest cas, podríem parlar més de 
canvis o d’evolució cap a altres formes, 
que no pas de mort) és un bon exemple 
del que espera, tard o d’hora, a qualse-
vol llengua. La qüestió és si a tots ens 
interessa o no que això passi tan tard 
com sigui possible i gens d’hora. Una 
llengua morta és insubstituïble. I no 
ens enganyem: la immensa majoria de 
llengües acaben desapareixent perquè 
han entrat en conflicte amb interessos 
que no tenen res a veure amb factors 
naturals. Les guerres, els genocidis, 
les invasions, les deportacions, el des-

control absolut del mercat, i el poder 
mediàtic i educatiu són algunes cau-
ses (conjuntament o separadament) de 
la substitució lingüística. Obviar que 
tots aquests mecanismes són determi-
nants a l’hora de configurar una situa-
ció establerta significa posicionar-se 
clarament en una actitud d’acceptació 
i perpetuació del problema. L’ús de 
les llengües depèn sempre de factors 
socials i polítics i mai no es pot expli-
car com la suma dels comportaments 
individuals. La perversió del signifi-
cat de les paraules (de què parlarem 
més endavant) resta aquí ben reflec-
tida amb l’ús que es fa actualment del 
mot bilingüisme. A part de l’ambigüi-
tat intrínseca del terme, el bilingüisme 
es fa servir habitualment com a sedant 

que dissimuli el conflicte inevitable 
que comporta la coexistència de dues 
llengües. En la pràctica, el bilingüisme 
perpetua la diglòssia i accelera el pro-
cés de substitució. El filòleg Gabriel 
Bibiloni expressa perfectament el que 
amaga l’ús d’aquest mot: «Per molt que 
es vulgui dissimular, dues llengües no 
poden usar-se dins una societat exer-
cint cadascuna d’elles plenitud de fun-
cions. Si una de les dues ho fa, l’altra 
restarà inevitablement disminuïda per 
innecessària o supèrflua.» 

Cada llenguatge és una tradició, cada paraula, un 
símbol compartit.        Jorge Luis Borges
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El llenguatge (la realització pràc-
tica del qual es fa a través d’una llengua 
concreta) ens constitueix com a perso-
nes. Ens articula la consciència. Confi-
gurem el que som i el que ens envolta 
mitjançant paraules. El llenguatge 
crea l’home i tot el que l’envolta, orga-
nitza la nostra experiència. Entre altres 
motius, l’esperanto va fracassar perquè 
aquelles paraules només eren comuni-
cació. Era un idioma únicament per a 
comunicar-se. Ningú no hi pensava, en 
esperanto. Cada llengua és una fines-
tra oberta a l’existència, una manera 
concreta de defugir la mort gràcies a 
la capacitat humana d’utilitzar el futur. 
Els humans som capaços d’imaginar i, 
fins i tot, de verbalitzar el dia després 
de la nostra mort. El podem descriure 
com si el veiéssim. La literatura i l’art 
en general neixen d’aquest esforç per 
a esquivar la mort encara que només 
sigui gramaticalment. Aquesta facultat 
per a utilitzar el futur i el condi cional 
és el que bàsicament ens diferencia 
dels animals. El nostre present, passat 
i futur són narració i narrem gràcies a 
la paraula. 

L’omnipresència del fet lingüís-
tic i les seves particularitats concretes 
són prou evidents, encara que tampoc 
no calgui arribar a l’extrem d’afirmar, 
com Leibniz, que el fet de parlar llen-
gües diferents faci que els humans, per 
força, pensin diferentment segons l’idi-
oma matern que tinguin. És més el que 
tenim en comú que no el que ens dife-
rencia. Per exemple, tots els idiomes 
ens permeten de concebre la primera 
i la segona persona del singular. Aquí 
neix la dimensió social de cada llengua, 
sense la qual el llenguatge no tindria 
sentit. Hi ha pocs universals més, però 

aquest és imprescindible. Com que les 
llengües són finestres obertes al món, 
per això és tan important aprendre’n 
tantes com es pugui. Tornem a citar 
Steiner: «Tota nova llengua permet de 
viure una nova vida.»

Si el llenguatge només fos comu-
nicació, per què és impossible traduir? 
Heu provat de traduir poesia? No es pot. 
Es fa (i és admirable), però no es pot. 
En la traducció es perden infinitat de 
matisos (i no em refereixo només als 
fonètics) que són impossibles de reflec-
tir en la llengua que tradueix. Són mati-
sos farcits de ressonàncies passades, 
perquè cada cop que usem una paraula, 
encara que no en siguem conscients, ho 
fem a través d’una línia històrica que 
ens remet a tots els usos passats d’aquell 
mot. Com es pot traduir un accent? L’ac-
cent de les classes poderoses angleses 
no té res a veure tradicionalment amb el 
de les classes populars. Com es tradu-
eix, això? No es pot. Si només es tractés 
de comunicació, es podria. La impos-
sibilitat de traduir va molt més enllà, i 
ens remet directament a la incapacitat 
humana per a expressar (traduir) allò 
que pensem. Quantes vegades hem dit o 
hem sentit: «És que no volia dir això»? 
No ho pensàvem, però ho hem dit. No 
som capaços ni de traduir-nos bé.

Així, doncs, quan pronunciem una 
paraula, convoquem tota la seva histò-
ria. Les paraules són filles de la tradició 
i de l’inconscient. Això ens fa, ho vul-
guem o no, responsables de les paraules 
que utilitzem. Aquesta responsabilitat 
fa que el llenguatge i la traducció es tro-
bin amb l’ètica i la religió. Aquí potser 
caldria fer una distinció entre dir i par-
lar. El primer concepte té a veure amb 
un ús més quotidià, instrumental (si es 

vol) de la parla; el segon implica provar 
d’exposar a través del llenguatge tot allò 
que sentim dins nostre, i és molt més 
complex, és clar. Per a parlar cal sospe-
sar cada mot. Cal pensar abans de par-

lar. Desgraciadament, la societat de la 
informació diu constantment i elimina 
qualsevol possibilitat de parlar, perquè 
parlar implica una reflexió prèvia que 
només pot generar-se a partir del silenci 
i de la pausa (dos aspectes cada cop més 
allunyats del nostre dia a dia). La sobre-
exposició al soroll auditiu i visual a què 
estem sotmesos redueix l’espai de refle-
xió a extrems quasi insuportables però 
que, paradoxalment, cada cop passen 
més desapercebuts. Per això s’observa 
una disminució general pel que fa a la 
nostra capacitat expressiva. El silenci 
és imprescindible per al qui es disposa 
a parlar. Es tracta d’un silenci exclu-
sivament extern, mai intern, i que es 
configura en llenguatge perquè és res-
pectuós davant l’Altre; no té res a veure 
amb el silenci pretesament purificador i 
individualista del budisme. La respon-
sabilitat ètica, intrínseca a l’essència del 
llenguatge, és indeslligable del respecte 
envers els altres.

Tossudament, insisteixen: el llen-
guatge és un mitjà de comunicació. 
Però, molt sovint, el llenguatge no es 
fa servir per a comunicar. S’empra 
per a amagar, per a dissimular, per a 
mentir, per a manipular. La qüestió de 
fons és: podem comunicar res? Tot l’art 
modern es basa en aquesta pregunta, i 
la resposta, en la majoria de casos, és 
negativa. L’art modern no es pot para-
frasejar. És. S’ha explicat mil i una 
vegades, però mai no n’hi ha prou: la 
ruptura es produeix a finals del segle 
xix (Nietzsche, Marx i Freud descri-
uen les característiques d’aquesta rup-
tura més que no pas la provoquen), pren 
força quan acaba la I Guerra Mundial 
(n’hi ha prou de recordar l’exemple 
extrem de les avantguardes) i es fa més 
evident que mai després d’Auschwitz. 
Talment com si es tractés de profetes de 
l’horror indescriptible que la manipula-
ció extrema de les paraules provocaria 
durant el segle xx, tota una sèrie d’artis-
tes i d’intel·lectuals (la majoria centre-
europeus) copsen la falsedat i la insufi-
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ciència del llenguatge concebut com a 
instrument. Walter Benjamin resumeix 
perfectament la davallada del poder 
del mot en afirmar que, quan la paraula 
deixa de ser misteri i es transforma en 
un mitjà per a assolir unes finalitats 
concretes, corre el perill de fer-se còm-
plice de la barbàrie. A causa de la mani-
pulació i banalització extremes a què ha 
estat sotmesa, la llengua s’ha degradat; 
és estèril i absolutament incapaç d’ano-
menar la vida. La paraula s’ha conver-
tit en autoreferencial i es troba descon-
nectada d’allò que pretén expressar. Ha 
anat perdent el seu valor testimonial i 
s’ha desfigurat en abstraccions farcides 
d’ideologia criminal. Hofmann sthal, 
Benjamin, Musil, Kraus, Wittgen-
stein, Broch, Kafka, Joyce, Beckett, els 
dadais tes i molts d’altres construeixen 
la seva obra a partir d’aquesta desconfi-
ança absoluta en el poder de la paraula. 
Paradoxalment, però, ho han de fer a 
través de l’escriptura, i aquest és el seu 
drama i el seu enorme mèrit.

La inutilitat de la paraula i l’impe-
ratiu categòric del silenci esdevenen 
dogma després d’Auschwitz. El silenci 
és l’única sortida davant la impossibili-
tat d’expressar el que la Xoà significa. 
El filòsof Emil Fackenheim descriu 
l’obra d’artistes com Primo Levi o Paul 
Celan quan observa que «tota escriptura 
sobre la Xoà està atrapada en una para-
doxa: l’esdeveniment ha de ser comu-
nicat, però és incomunicable. I l’es-
criptor ha d’acceptar aquesta paradoxa 
i resistir». Tanmateix, aquest silenci es 
configura en un nou llenguatge. És un 
silenci ple de significats i que assumeix 
el seu propi fracàs. Aquest silenci són 
els poemes de Paul Celan. El significat 
es troba més en l’espai en blanc que en 
els caràcters impresos en negre, negres 
com la llet que dia i nit beu el narrador 
de Todesfuge. Hi ha espurnes de signi-
ficat que el lector, com si fos un caba-
lista, ha de provar d’interpretar. Però no 
hi ha res més.

Que una llengua és molt més que 
comunicació, ho han entès perfecta-
ment els poders polítics totalitaris i 
colonials que hi ha hagut al llarg de la 
història. Lamentablement, d’exemples 
n’hi ha moltíssims. En LTI. La llengua 
del Tercer Reich, Victor Klemperer des-
criu perfectament l’odi que el nazisme 
des del principi sentia per la paraula. 
Un segle abans, Heine ja avisava que 

qui crema un llibre també és capaç de 
cremar un home, i el «bibliocaust» nazi 
és l’exemple més flagrant d’aquest doble 
crim. Els més de cinc mil cinc-cents 
autors prohibits pel nazisme prefigura-
ven la prohibició d’existir que immedia-
tament planaria sobre la vida de mili-
ons de jueus. De com el comunisme, 
l’altre totalitarisme del segle xx, afectà 
el llenguatge, en són testimoni desenes 
d’obres d’autors com Hrabal, Klíma, 
Kundera, Milosz, Tišma, Bulgàkov, 
Mrożek, Kiš, Mandelstam, Kertész... 
Aquest darrer precisament descriu el 
mal irreparable que el poder dictatorial 
pot infligir a la parla dels individus i, 
per tant, a la seva existència més íntima, 
però també social: «Aquells homes van 
dedicar la vida a fer un mal ús del llen-
guatge. Van elevar aquest mal ús del 
llenguatge a la categoria de consens, un 

consens que havia de servir a tothom. 
Després se’n van anar i van deixar els 
seus llocs als esguerrats pel mal ús del 
llenguatge, que ara es veuen obligats a 
demanar ajut urgent dels primers auxi-
lis morals, com si les paraules, que han 
perdut el sentit per culpa del mal ús del 
llenguatge i que han quedat com bocins 
de paper escapçats, ens ensenyessin de 
cop i volta les seves ferides morals.» El 
colonialisme anglès va fer traduir tots 
els topònims a Irlanda. Quina pèrdua de 
temps, oi? Si un nom només té capacitat 
informativa, per què ho feien? És evi-
dent que sabien que esborrant aquells 
noms esborraven part de la història i, 
per tant, qualsevol mena de futur que 
no passés per l’anglès. 

El llenguatge burocràtic o tecno-
cràtic, tan característic dels nostres 
dies, crea un buit mental semblant al 
que pretenien els totalitarismes tot just 
esmentats. Els mitjans de comunica-
ció actuen com a còmplices del poder 
polític i econòmic quan propaguen a 
tort i a dret l’embrutiment mental que 

comporta el domini absolut d’això que 
s’ha anomenat llenguatge políticament 
correcte. O quan transmeten allò que 
en diuen actualitat que, com descriu 
amb gran lucidesa Adan Kovacsics 
en un dels seus brillants assaigs, és 
un producte que actua com a fàbrica 
de neurosis, l’única fugida de la qual 
(quasi impossible) és estar desinformat. 
Avui en dia, la frivolitat del pseudo-
llenguatge orwellià elimina de soca-
rel qualsevol mena de capacitat crí-
tica envers res. Davant aquesta onada 
imparable de publicitat i propaganda 
que pretenen banalitzar encara més la 
paraula, el verb (el mateix verb que en 
l’Evangeli de Joan és el principi de tot) 
s’ha de protegir des del silenci de qui 
sap que guarda l’únic tresor real de què 
disposem els humans.

I tanmateix parlem, o ho intentem. 
Malgrat la frase terrible d’Adorno «des-
prés d’Auschwitz no es pot escriure poe-
sia», se’n va continuar escrivint i es va 
continuar elevant la paraula més enllà 
de l’ús pervers que aparentment l’ha-
via inhabilitat per a expressar el món 
contemporani. La tossuderia i la persis-
tència d’aquest fet té quelcom de com-
movedor i de crit desesperat que admet 
que, malgrat tot, la paraula és l’únic que 
ens queda. No tenim res més. Accep-
tar l’ús instrumental del llenguatge 
seria donar la raó als qui banalitzen la 
desaparició d’una llengua. El silenci ha 
de ser triat, mai forçat. Marie Smith 
Jones segurament no sabia què signi-
fica Auschwitz ni qui era Paul Celan, 
però el seu silenci té un significat molt 
més profund i feridor que el de totes les 
paraules del món. u
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