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Panlingua 
Una proposició d’unitat d’Europa a través de les llengües

Ignasi Farreres Jordana

La unitat dels pobles d’Europa sem-
pre ha estat una utopia. Fracassats 
els nombrosos intents d’unifica-

ció de dos mil·lennis d’història del nos-
tre continent (l’Imperi Romà i el Caro-
lingi, l’emperador Carles V, Napoleó i 
Hitler), Europa es trobava arruïnada des-
prés de les dues guerres, la de 1914, que 
va produir tants morts, i la de 1939, que 
va produir tantes ruïnes. La primera fou 
gairebé una veritable guerra civil euro-
pea, mentre que la segona fou una guerra 
mundial, però el continent que més rebé 
fou el nostre. Totes dues guerres anaren 
fent emergir aviat la superioritat dels 
Estats Units d’Amèrica del Nord (EUA), 
un colós que va començar a dominar la 
política mundial, desplaçant les nacions 
europees avantguardistes de la civilitza-
ció occidental.

Sols li feia ombra aquell altre colós, 
semblant a aquell de peus de fang que 
llegim en la Bíblia (Dn 2, 41) i que 
s’autoanomenava Unió de Repúbliques 
Socialistes Soviètiques (URSS) i que ho 
era tot menys una unió de repúbliques 
socialistes, ans marionetes del gran 
Partit Comunista Rus. 

Aleshores, Europa, mig ocupada a 
l’est per aquell monstre governat amb mà 
de ferro pel comunisme, i a l’oest depau-
perada i triturada pels exèrcits vencedors, 
era una presa que podia caure fàcilment 
en mans del comunisme. Una prostra-
ció europea conseqüència, sens dubte, 
de les dues terribles guerres anteriors 
que havien patit els seus quatre punts 
cardinals (França, Itàlia, Alemanya i 
Anglaterra), tant en la metròpoli com en 
les colònies, però també i particularment 
per la seva mil·lenària desunió.

Doncs bé, en aquest clima de pobresa 
material, política i moral, s’aixecaren les 
veus preclares de tres grans pensadors 
cristians: Jean Monnet, a França; Alcide 
De Gasperi, a Itàlia, i Konrad Adenauer, 
a Alemanya. El primer va rebre el títol 
de Pare d’Europa. Alcide De Gasperi 
fou el president de la CECA (Comuni-
tat Europea del Carbó i de l’Acer), men-
tre que Adenauer, en pocs anys, regene-

rava la part d’Alemanya no ocupada pels 
comunistes, i tant hi reeixí que els calgué 
aixecar a corre-cuita el Mur de la Vergo-
nya per a protegir-se d’una possible eva-
sió massiva de la població que no volia 
viure sota la bota soviètica. Val a dir que 
Europa va anar cicatritzant les ferides de 
la guerra, curada de les vel·leïtats, sia del 
feixisme italià, del Front Popular francès 
o del nazisme alemany.

En aquella situació tan delicada, 
i gràcies a la clarividència d’aquests 
homes i a la d’altres que vingueren des-
prés, com un Helmut Schmitd o un 
general De Gaulle, s’anava perfilant una 
Europa que optava més per la pau i el 
treball que per la guerra i la confron-
tació. Avançava, a poc a poc, aquesta 
integració, que d’econòmica passà a 
política, com fou la desaparició de 
les fronteres i la creació de la moneda 
única, que en comptes de dir-se ecu va 
ser batejada finalment amb el ja prou 
conegut i una mica temut euro. 

Però uns tals progressos no satisfe-
ien les aspiracions de la fundació, car 
Europa és molt més que una economia 
i una política. No és pas d’estranyar 
que Jean Monnet, en els seus darrers 
temps, digués en veu ben alta: «Si avui 
jo hagués de tornar a començar el procés 
d’Europa, ho faria per la cultura.» Una 
cultura occidental que n’és l’ànima. Amb 
això volia dir: tornar a les arrels.

Però, quines són les arrels d’Europa? 
Perquè Europa és la conjuminació de la 
saviesa grega, del dret romà i del cris-
tianisme. Aquest és el tarannà d’Eu-
ropa, diferent del d’Àsia, per exemple, 
o del d’Àfrica. Europa, des dels Urals 
fins a l’Atlàntic, té aquesta constitució, 
tant l’occidental, pastada per una Roma 
hereva d’Atenes, com l’oriental, que 
fou configurada per Bizanci, la Roma 
d’Orient. Unitat malgrat els matisos, 
certament. I on trobarem el denomina-
dor comú d’aquesta cultura que cons-
titueix l’ànima europea? On la troba-
rem? Aquesta és la pregunta, important 
certament, jo diria transcendent, car 
un cos social sense ànima, com ho han 

demostrat els pobles que no en tenien, 
acaben per desaparèixer. Per a aquesta 
pregunta, que es van fer els gran savis 
fundadors de la moderna Unió Europea, 
jo vaig trobar una resposta, i diria que 
per casualitat. Bé, ben bé per casualitat 
no ho fou, car s’esdevingué després de 
molts anys d’uns treballs lingüístics que 
vaig començar per pura afició, però que, 
com tot treball, a la fi dóna el seu fruit. 
M’explicaré.

Com a llicenciat en llengües clàssi-
ques, en vaig ser ensenyant tenint ben en 
compte de fer-les agradables als alum-
nes. Les etimologies són quelcom que 
els encanta, en comprovar llur perenne 
actualitat. Així que durant anys vaig 
anar-ne recopilant i, en ser jubilat, vaig 
acabar gairebé les gregues. Aleshores 
van aparèixer els nou volums del dic-
cionari Coromines, amb els quals vaig 
perfeccionar el que ja tenia mig enlles-
tit. Cercar un dibuix per a cada paraula 
fou una altra activitat que m’ocupà molt 
temps. Un cop enllestit el volum Les 
arrels gregues, vaig començar amb les 
llatines, aquest cop ja ajudat pel Diccio-
nari etimològic i complementari de la 
llengua catalana.

Ja tenia, doncs, un segon volum, el 
de Les nostres arrels llatines. Ara bé, 
des de les primeries del treball em vaig 
adonar de la quantitat d’altres arrels que 
no eren ni gregues ni llatines: n’hi havia 
d’ibèriques, de celtes, de germàniques, 
d’àrabs... sense comptar les que ens 
havien arribat de les Amèriques o de 
les llengües modernes. Amb el pas dels 
dies les fitxes d’aquestes arrels resul-
taren tan nombroses que m’obligaren 
a intentar de confegir un tercer volum. 
Així van nàixer Les altres arrels de 
la llengua. I el pas a reconèixer que la 
totalitat dels tres volums, en realitat, 
corresponia a la totalitat de la llengua 
és el que em va permetre de crear un 
neologisme per a anomenar-los: Panlin-
gua, és a dir, ‘tota la llengua’. Així, si 
es passava en les escoles aquest conjunt 
en tres cursos consecutius, d’altra part 
sempre excitador de la imaginació juve-
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nil, s’hauria fet un recorregut per tota 
la llengua, facilitat per la curiositat que 
desvetllen les etimologies.

I mentre passàvem a l’ordinador els 
tres volums, aficionat com he estat sem-
pre de la unitat Europea, se’m va acu-
dir que la nostra llengua catalana, per 
ser neollatina, tenia les mateixes arrels 
que moltes altres llengües d’Europa, 
com l’espanyol, el francès, l’italià, el 
portuguès, el romanès, sense comptar 
les moltes arrels compartides amb l’an-
glès i, en menor grau, amb l’alemany. 
I si les llengües havien pogut separar 
en altres temps els habitants d’Europa, 
les arrels comunes, no els podien unir? 
D’aquí va sorgir la idea de proposar una 
ajuda per a la unitat efectiva i afectiva 
de la nova Europa mitjançant l’accepta-
ció i la propagació del Panlingua que he 
exposat breument.

Idea que se’m va enfortir en assis-
tir a conferències sobre Europa i on es 
demanà de tornar a les seves arrels, unes 
arrels que es poden concretar en la tri-
logia de saviesa grega, llegat romà i 
empremta del cristianisme. Trilogia que 
hom troba en la major part de les paraules 
del Panlingua, que, com ja sabem, és el 
resultat d’aglutinar tots els mots, partint 
de cada arrel, de la rica llengua grega, 
creadora dels termes científics d’arreu del 

món, de la llengua llatina, que 
és la crea dora del dret, alhora 
que fou l’educadora de l’Oc-
cident pel seu influx directe, i 
de l’Orient, a través de la seva 
sucursal de Bizanci.

I torna a ressonar a les 
meves orelles el desiderà-
tum d’aquell prohom euro-
peu que fou Jean Monnet: «Si 
avui jo hagués de recomençar 
el procés d’Europa, ho faria 
per mitjà de la cultura.» És a 
dir, que Europa és molt més 
que una indústria unida, un 
comerç sense fronteres, una 
moneda única a estrenar. Això 
és sols el cos d’Europa, la 
seva materialitat. Però és que 
Europa també té una ànima. I 
aquesta ànima rau en la seva 
cultura, en el seu esperit, en el 
seu tarannà. Cultura, esperit i 
tarannà que viuen en la llengua, repre-
sentació o materialització pròpia, que 
és la d’un ésser racional i vital. Ànima 
amagada sovint en el missatge d’unes 
arrels plenes de significat.

Així, si representéssim la materia-
litat d’Europa (que no es pot negligir) 
per l’euro, i la seva espiritualitat per 
mitjà del Panlingua que acabo d’ex-

posar, podríem dir que, perquè hi hagi 
una entitat europea saludable, convé un 
matrimoni entre l’Euro i el Panlingua, 
com encertadament ha plasmat l’artista 
gironí Lluís Suy, que ens ho representa 
plàsticament. Queda, em sembla, expli-
cada la meva idea, que anava encapça-
lada com a «Proposició d’unitat d’Eu-
ropa a través de les llengües». u


