SOCIOLINGÜÍSTICA

Seny és decidir
Marcel Fité

SI US PLAU,
ON ÉS EL SENY?

E

m fa l’efecte que els catalans
d’avui tenim una idea molt confusa, i fins i tot contradictòria,
del que és el seny. Tothom sap què és,
d’acord. Però si algú ens ho pregunta,
ens falten paraules per a explicar-ne el
significat i, les que finalment trobem, de
vegades no tradueixen el concepte amb
un mínim de precisió i garanties. No és
pas estrany, perquè sobre el seny s’han
dit moltes coses i, algunes, a parer meu,
prou equivocades.
Il·lustraré el tema amb una història
real:
«Era cap a la meitat de la dècada de
1960, i al meu poble hi vivia un individu bastant curiós. Li deien «lo X»
perquè vivia amb una senyora que es
deia «X». El seu origen era un misteri,
com també ho va ser la seva desaparició (encara que aquesta, com es podrà
comprovar, no ho fos tant: el seu esperit
va morir devorat per les flames i brases
d’una gran foguera i es va enlairar cel
amunt convertit en xàldigues i fum una
nit de Nadal).
»Alguns deien que procedia de l’antiga fàbrica de ciment, uns altres aventuraven que havia fet de vigilant a la carretera d’Alinyà, aquella que els presoners
republicans havien obert a treballs forçats en acabar la guerra, i no faltava qui
assegurava que es tractava d’un ex-legionari que, sense saber com, havia apare-

gut per allà. Segurament tot era una mica
cert, encara que res no fos del tot exacte.
»Duia sempre (i quan dic sempre
vull dir sempre: nit i dia) unes ulleres
de sol fosques i gruixudes, com les d’alguns músics de jazz o les d’aquell milionari grec anomenat Onassis. Tenia, a
més, unes faccions força recremades
i de línies bastant equines. El nas era
prominent i allargat; les galtes, també
allargades i eixutes (com les dels rucs),
i les dents, molt irregulars, eren en bona
part postisses, amb alguna de daurada
que posava un punt de tètrica brillantor
al conjunt.
»“Lo X”, que ja era un home d’una
seixantena d’anys i no treballava, es passava els dies a casa. Generalment, però,
així que es ponia el sol, sortia a fer un
tomb pel poble i els seus voltants. Aviat
va córrer la brama que durant aquestes
sortides havia tingut diverses topades
amb alguns veïns.
»Ell mateix va començar a dir que
tenia una llista de la gent que li era enemiga i que pensava liquidar així que en
tingués l’ocasió. Un dels barbers del
poble era el primer de la llista. A aquest
barber li agradava molt de prendre el sol
a la paret de davant de la barberia, però
va arribar un punt que, tan aviat com el
veia, es tancava a la barberia amb pany
i clau. El qui apariava les ràdios també
hi ocupava un lloc destacat. Sembla que
«lo X» li havia portat una ràdio a reparar, però que la hi havia deixada sense
l’ona curta i a partir d’aquest fet l’acusava d’haver-la-hi robada i de tant en
tant li muntava un sarau davant de casa
seua mateix.
»A més de les ulleres de sol amb
muntura negra, a partir de l’arribada
de la primavera «lo X» duia sempre
una camisa blanca, uns pantalons foscos, un escuradents a la boca i un bastó
força gruixut a la mà. Quan es passejava pels carrers del poble hauríeu dit
que s’hi passejava un cap mafiós o un
jerarca del règim (que, fet i fet, venia a
ser el mateix).

»A part del seu aspecte, el seu capteniment d’home de poques paraules i
molt males puces, i el seu passat misteriós, el convertien en un personatge cada
vegada més conflictiu i temut.
»Va arribar un dia que dominava la
nit. Sortia de casa i enfilava per un carrer qualsevol. Si hi havia gent parant la
fresca —cosa força usual en aquells venturosos dies, encara pràcticament sense
televisió— picava amb el bastó a terra i
exclamava: «A dormir!» I la gent, com
que no volia conflictes evitables, recollia
les cadires i tamborets i es ficava a casa.
Fins i tot n’hi havia que, quan el veien
venir, ja recollien abans que ell els etzibés el seu «A dormir!» de rigor.
»Va arribar un dia que «lo X» es
va convertir en una autèntica autoritat
a l’ombra; i el seu bastó, en un bastó
de comandament. La situació era prou
humiliant i carregosa per al veïnat, però
la gent per tal de no tenir-hi conflictes
anava trampejant el tema i, fent com que
no el veia, mirava cap a l’altre costat.
»Això va durar un parell o tres
d’anys, amb una intensitat que va anar
creixent d’any en any, fins al punt que
cada dia semblava més un guardià arrogant d’un camp de concentració, que era
la feina que alguns li atribuïen en el seu
passat.
»El dia de Nadal d’un d’aquells anys,
un grup de joves, ben proveïts de la

LLENGUA NACIONAL - núm. 85 - IV TRIMESTRE DEL 2013

5

SOCIOLINGÜÍSTICA
típica barreja (anís amb moscatell),
vetllaven el foc de davant de l’església,
estirats al seu voltant. La gent ja feia
hores que havia sortit de la missa del
gall i al mig de la plaça encara hi cremaven dues soques d’oliver que feien
un foc com un infern i agombolaven un
brasquer de mil dimonis.
»De sobte se’ls va presentar «lo X»
amb les seves ulleres negres, el seu
escuradents a la boca, el seu bastó a la
mà. «A dormir!», va exclamar, tal com
solia fer sempre.
»Al fill del qui apariava ràdios se li
van eriçar els cabells. Feia tant de temps
que la hi tenia votada! Els altres se’l van
mirar encuriosits. Però ell va repetir: «A
dormir, he dicho!»
»“A dormir?” —va repetir un d’aquella colla, que passava per ser el més
assenyat. «Ara ho veuràs.» De sobte,
com si s’ho haguessin dit, se’n va aixecar dos o tres, li van agafar el bastonot
i l’hi van tirar al foc. Ell es va indignar
i va començar a cridar improperis, que
no van fer sinó encendre més els ànims
dels guardians del foc.
»“Ara tirem-l’hi a ell!”, va cridar un
d’aquests. I tan bon punt ho va dir, els
qui eren més a prop de «lo X» el van
agafar pels braços i per les cames i van
començar a balancejar-lo en direcció a
les brases (a l’una, a les dues i a les...),
enmig de crits d’ànim i empentes per
part de la resta.
»Aleshores «lo X» es va veure perdut. Es va posar a suplicar que el perdonessin, que el deixessin anar... I davant
la sorpresa de tots ho feia amb uns
ganyols llastimosos, gairebé plorant. Es
va pensar que aquells joves no bromejaven i eren capaços de dur a terme el
que només era una resposta contundent
i desemmascaradora a la seva actuació
prepotent i dictatorial, «avasalladora»,
de durant tant de temps.
»Des d’aquella nit, «lo X», aquell
vampir de la llibertat aliena, va desaparèixer del poble per sempre més i ja mai
ningú no n’ha tornat a saber res.»
I ara, la pregunta és: ¿Qui va actuar
realment amb seny, la gent que per evitar el conflicte es va tancar prudentment
durant anys, cada nit, a casa seva, o els
joves que amb la seva actuació agosarada i decidida van deixar resolt el problema d’una manera definitiva?
6

El seny derrotat
Hi ha un seny històric, creatiu, arriscat; forjat a partir de la terra aspra del
país, del quefer quotidià de la seva gent
i de les vicissituds històriques de tot el
poble. Però també hi ha un seny derrotat, acomodatici, conservador, acovardit, que és fill de les successives desfetes i dominacions esdevingudes des de
1714 fins als nostres dies. Aquest segon,
fomentat pels discursos del poder, ha
acabat en bona part amagant i arraconant aquell altre.
El primer intent modern de definir
el seny (derrotat) es va basar en el fet
de considerar que l’acceptació del «sentit comú» era un fet consubstancial amb
el tarannà nacional català. La seva formulació s’inicià durant la Renaixença
(Martí d’Eixalà, Llorenç i Barba, Torras i Bages, Milà i Fontanals...) i tenia
importants connexions amb el mateix
ideari de l’escola escocesa, la d’una una
altra nació sense estat.
La tesi de què partia, però, en el fons
era de caire universalista. Es basava en
l’extraordinària capacitat que suposadament tindria l’ésser humà per a prendre
decisions raonables i equilibrades, fins
i tot quan no disposa de les dades lògiques o evidents que caldria per a fer-ho
amb les garanties suficients.
No cal ser gaire sagaç per a adonar-se
que aquesta tesi tan general entrava en
contradicció amb el fet transcendental
de considerar el seny del «sentit comú»
com un tret específic del tarannà nacional, o simplement col·lectiu, català.
Així, amb el pas del temps i de les
repressions de tot ordre, el significat de
la paraula seny ha anat adquirint un conjunt de connotacions molt poc proactives que evoquen idees com la passivitat,
l’excessiva prudència, l’evasió dels conflictes, l’excés de cautela, la gasiveria...
Seria un seny útil per a la supervivència
resignada (i potser ho va ser en algun
moment!), i fins i tot per a l’egoisme
individual, però nefast des del punt de
vista social i col·lectiu.
És el seny del «no t’hi emboliquis»,
del «muts i a la gàbia», del «no diguis
blat que no sigui al sac i ben lligat»,
del «no allargar més el braç que la
màniga», del «ja s’ho faran», del «val
més un té que dos te daré», etc. És el
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seny que valora més la prudència que
no pas la fortalesa, que lloa més la temprança que no pas la justícia (perquè no
se’n fia ni hi creu), que s’estima més la
intuïció que no pas la intel·ligència, que
en té prou que la casa sigui neta i endreçada encara que el carrer sigui brut...
Amb aquesta concepció del significat de la paraula seny, no hi ha cap dubte
que, en el cas de «lo X», qui hauria
actuat assenyadament haurien estat els
veïns que se sotmetien a les seves ridícules i humiliants pretensions de domini
(no pas més ridícules i humiliants que la
majoria de les que com a poble hem patit
al llarg de la història!).
Però el seny ha tingut també —i
encara té— un altre sentit. Un sentit
amb profundes arrels històriques i que
caldria reivindicar i posar al dia. I això
és el que penso fer.

Les arrels
El seny, a parer meu, és fill de la interacció entre una gent i una terra —àrida
i molt muntanyosa— en un temps i unes
circumstàncies concretes. Aquella gent
va haver de construir esglésies i monestirs, fer muralles i castells, construir
cases, artigar boïgues, rasar feixes, enlairar parets de pedra seca, trescar de valent
per les faldes de les muntanyes, pels caps
dels tossals, pels vessants dels turons, per
les comes i pels fondals, pels planells dels
caps dels pujols, per les arestes dels espadats i dels penya-segats, per les crestes
dels cims més enlairats i encinglerats...
Així que van poder, aquella gent
van baixar a la plana i van fer horts a
les vores dels rius i de les rieres. Els
qui s’havien quedat a les muntanyes
—aprofitant el que en principi podria
haver estat un inconvenient: la manca
de camins i el fort desnivell— van fer
baixar aliments i fusta aigua avall, mitjançant un estol de rais i una munió de
raiers. Els de la vora del mar van construir espigons a la costa i van desafiar
la força incerta i perillosa del vent amb
la construcció d’innombrables i veloços velers que no trigaren a guspirejar
de taques blanques la blavor intensa i
cristal·lina de la Mediterrània.
Aquesta interacció home-terra exigia uns esforços constants, que anaven més enllà de les feines quotidia-
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nes. Les riuades —tan habituals al territori— devastaven sovint els conreus
i les collites, destruïen els sistemes de
regadiu, amb les seves sèquies i comportes (estoledors) i s’enduien les eines
i les barraques que els sortien al pas. Les
ràtzies dels musulmans xurriaquejaven
la plana i destrossaven en hores la feina
de mesos. A la vora del mar, es creaven immensos sorrals que feien encallar i fins i tot ensorrar les embarcacions
que s’hi trobaven amarrades. No és pas
debades que en català tingui tanta vitalitat un verb com ensorrar-se, record i
testimoni verbal dels nombrosos naufragis que es produïen a les nostres costes.
La gran lluita d’aquella gent que ens
va precedir en aquest territori va ser una
lluita per la continuïtat. Remodelar l’arquitectura d’uns horts arrossegats per una
tempesta. Recuperar una posició i unes
terres perdudes després d’una ràtzia.
Reflotar un vaixell ensorrat a tocar de
la costa. Refer-se de tot plegat... Poques
coses ensenyen tant a afrontar una adversitat col·lectiva (els vaixells generalment
eren de propietat molt compartida) com
tenir la necessitat ineludible de recuperar-se’n; com haver de cercar maneres i
mecanismes per a evitar-ne la repetició.
De totes aquestes operacions manuals i mentals en van sorgir unes formes
de saviesa que a parer meu constitueixen l’essència del seny: l’aprenentatge de
continuar lluitant malgrat els inconvenients, és a dir, l’aprenentatge del valor
de la continuïtat (que després tindrà una
gran transcendència en el terreny històric i polític) i la descoberta de la importància i del valor de l’experiència com a
instrument d’acumulació i transmissió
de coneixements i com a eina de perfeccionament.

Seny és decidir
La natura parla. La natura parla, i l’experiència recull el seu discurs: hi ha bolets
que maten, herbes que curen, rius que
obren camins de fusta entre els engorjats
de les muntanyes més esquerpes, vents que
empenyen les veles enmig de les onades, i
unes èpoques millors que unes altres per a
podar i per a fer la resta de feines del camp.
Aquesta experiència, acumulada generació rere generació, es transmeté de pares
a fills per la via de la paraula, però també

per la de les accions, dels gestos i de
les actituds. Era, per tant, una experiència que transportava coneixements,
però que també duia un pescant carregat de valors, de normes, de maneres
d’entendre la vida i de maneres de fer.
La prudència, però també la fortalesa; la discreció, però també el valor
de la paraula; el patrimoni familiar,
però també els béns comunals i la
generositat; la mesura, però també
l’energia en la defensa del que era vist
com a just, eren els gens morals que
donaven coherència a un projecte vital
individual i social que tenia la supervivència, la dignitat i l’ètica com a punts
de referència.
Aquesta interacció amb una terra,
aspra però alhora agraïda, amb una gent,
sorruda però de paraula, va anar pastant
un tipus particular d’intel·ligència que era
més filla de l’observació de les lleis de la
natura que no pas de l’especulació teòrica;
de la percepció ajustada, que no pas de
l’estudi acadèmic; del judici ponderat, que
no pas de l’exercici de les lleis; de l’actuació reflexiva, que no pas d’un hipotètic
conjunt d’instruccions.
Aquesta mena particular d’intel·ligència, lligada a una manera de ser individual
i alhora col·lectiva, és a dir, a un tarannà,
va ser el ferment que va donar pas a un
pensament més formal, més teòric, més
lògic, que, sense perdre allò que li era
substancial, incorporava a la manera de
ser col·lectiva un seguit de reflexions i de
normes per la via de la llengua escrita.
Es van redactar els Usatges. Ramon
Llull va intentar fer una recopilació enciclopèdica de la saviesa coneguda i va tractar temes de pensament, de pedagogia i de
ciència, per primera vegada en una llengua romànica. Eiximenis va descriure i
prescriure amb una prosa deliciosa les
formes de vida de la seva època. Ausiàs
Marc reflexionà fins al fons sobre l’amor i
va recordar als vells poetes que les dones
eren també de carn i ossos. Bernat Metge
va posar una mica d’escepticisme, de distància, d’ironia a tot plegat...
El tarannà que anomenem seny, per
tant, va ser fill d’un subtil i complicat
equilibri entre l’experiència i la reflexió
que inevitablement comportava cada nova
experiència. Va ser un seny proactiu que
va dur el país i la seva gent a un cert estat
de complaença i de satisfacció.

El seny conservador i acovardit, en
canvi, fill com dèiem d’una relació política desgraciada i injusta, es preocupà i es
preocupa únicament de veure si qualsevol
experiència li pot aportar algun benefici
o perjudici a curt termini. És el seny del
«no t’hi emboliquis», del «qui dia passa,
any empeny».
El seny històric, com dèiem, té unes
arrels més llunyanes i dignes. És el que
intenta fer-se càrrec de les situacions per
la via del coneixement i de l’anàlisi; és el
que es proposa valorar els fets d’una manera
justa i mesurada; és el que abans d’actuar
estudia quina és la manera més eficaç i profitosa de fer-ho; és el que supedita les seves
metes o objectius al sedàs de la seva ètica;
és el que es planteja unes metes o objectius i posa els mitjans necessaris i el seu
esforç personal per a obtenir-los; és el que
per ètica i per dignitat no està disposat a
deixar-se prendre cap dels drets que com
a persona li corresponen, ni el de la llibertat de continuar pertanyent a una comunitat
històrica, ni el de la responsabilitat de salvaguardar una llengua i unes tradicions ancestrals, ni el de mirar cara a cara els qui per
ignorància o egoisme voldrien aniquilar la
seva manera de ser, la seva manera de veure
el món i la seva manera d’expressar-lo, per
d’aquesta manera poder tenir-lo més dominat, més uniformat, més domesticat.
Des d’aquesta perspectiva, i a la
vista dels fets que constantment es repeteixen (atacs a la llengua, manipulació
mediàtica, insults, arbitrarietat econòmica i social, etc.), l’única manera assenyada que tenim de preservar la continuïtat lingüística, cultural i política d’aquest
país és exercint el dret a decidir, és a dir,
el dret a decidir què volem ser, com volem
ser i com volem viure. ◆
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