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Aprendre llengua
Marcel Fité

Llegint Humboldt m’han vingut a la 
memòria els meus anys ja llunyans a 
la Universitat i, molt especialment, 

la mena d’estudis lingüístics que alesho-
res s’hi impartia. Tret d’alguna excepció, 
com ara les matèries concretes i preci-
ses dels professors Joaquim Rafel i Joan 
Veny, que feien fonologia i dialectologia 
respectivament, es tractava d’uns estu-
dis generalistes i teòrics, inflats del típic 
cosmopolitisme entabanador i acomple-
xat característic de l’època –que no té 
res a veure amb l’autèntic cosmopoli-
tisme–, en què la reflexió sobre el fun-
cionament viu i coherent sobre el que 
queda de la llengua i l’exposició de les 
seves característiques i virtuals poten-
cialitats brillaven per la seva absèn-
cia. Només en Joan Solà, generalment 
embrancat en els arbres esponerosos 
dels tan diversos i fluctuants boscos de 
la sintaxi, deixava anar, quan s’esqueia, 
algun fruit dels que tant esperàvem els 
qui confiàvem vanament sortir de l’ex-
periència universitària amb una certa 
seguretat en el coneixement i domini 
de la llengua. 

Sortosament, en aquella mateixa 
època Albert Jané publicava els seus 
impagables articles que duien l’equívoc 
títol de «El llenguatge» en el diari Avui; 
articles rigorosos i alhora senzills, que 
per la seva claredat i detallisme, sempre 
tan arran de la llengua viva i lliures de 
pertorbacions alienes, esdevenien una 
mena de bàlsam complementari i alhora 
feien de contrapunt a les moltes vega-

des eixorques divagacions i subterfugis 
que la Universitat d’aleshores ens feia 
empassar a canvi d’un títol. 

I per a qui, més enllà del breu article 
de premsa, més enllà del problema con-
cret i del detall precís, volgués conèixer 
el conjunt del sistema lingüístic, al mer-
cat no hi mancaven, és clar, uns quants 
manuals de gramàtica, uns bons reculls 
d’estudis gramaticals i, en un terreny ja 
més modern i didàctic, les famoses Fit-
xes Ruaix, de tantíssima utilitat per a 
tantíssima gent.

Tot això m’ha vingut a la memòria 
en llegir un fragment de la conferència 
«Sobre l’estudi comparat de les llengües 
en relació amb les diverses èpoques de 
la seva evolució», pronunciada per Wil-
helm von Humboldt a l’Acadèmia de 
Ciències de Berlín el 29 de juny de 1820. 

Allà, Humboldt va defensar que, 
per a efectuar un estudi comparatiu de 
determinades llengües del planeta, calia 
prèviament analitzar-les detingudament 
d’una en una. És a dir, que per a arribar a 
conclusions globals, calia partir dels fets 
locals. Aquesta anàlisi, a més, requeria 
un cert nivell d’exigència metodològica, 
ja que, segons ell, «el que continua fal-
tant a la lingüística general és això: una 
penetració suficient en el coneixement 
de les llengües singulars [...]. D’ací que 
la primera regla sigui estudiar abans 
que res cada llengua coneguda en la 
seva connexió interna, perseguir i orde-
nar sistemàticament totes les analogies 
que s’hi puguin trobar, amb la finali-

tat d’arribar a conèixer així, de manera 
intuïtiva, l’enllaç gramatical de les idees 
que hi fan vida, l’extensió dels concep-
tes designats, la natura d’aquesta desig-
nació i l’impuls espiritual més o menys 
viu que l’acompanya i que tendeix cap a 
l’ampliació i el refinament».

Si els comparativistes del xix havien 
d’estudiar les nombroses llengües que 
manejaven amb aquesta perspectiva de 
profunditat i rigor, no hauria estat nor-
mal que també ho haguessin pogut fer 
els estudiants de filologia catalana dels 
anys setanta i vuitanta del segle xx? 
Per sort, com ja he apuntat, el que no 
hi havia a les aules de la Universitat es 
podia trobar en les gramàtiques, en els 
reculls d’estudis sobre la llengua i en la 
producció gramatical i lingüística de 
gent com Ruaix, Jané i alguns altres. u

«Cada llengua, sigui quina sigui, porta a dins en cada moment de la seva existèn-
cia l’expressió de tots els conceptes que es puguin desenvolupar alguna vegada en 
la nació. Cada una, fins i tot, en cada moment de la seva vida, equival exactament 
a l’abast dels pensaments de la nació en aquell moment. Cada una, finalment, en 
cada situació particular, forma la totalitat d’una visió del món, en contenir matèria 
expressiva per a totes les representacions que la nació es faci del món, i per a tots 
els sentiments que el món produeixi sobre ella mateixa.»

Wilhelm von Humboldt
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