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Cada llengua és un patrimoni únic

Per poder uniformar un pensament, una cultura, una for-
ma de llegir el món i, per tant, de comportar-se en el món, 
els qui, intolerants i totalitaris, volen exterminar la dife-
rència, extirpar la singularitat, la personalitat que ens fa ser 
qui som i com som, saben que han d’eliminar maneres de 
pensar, de ser i de fer. En el mateix sentit, eliminar la llen-
gua, expressió verbal i escrita del pensament, és un primer 
pas en aquesta direcció contrària a la realitat tant l’humana 
com l’ambient, que es manifesta plural i multiforme.
 En les seves reflexions sobre la percepció global de la 
transcendència (que per analogia ho és també de l’exis-
tència: el que és a dalt és a baix, segons un dels principis 
hermètics), diu el pensador Lluís Maria Xirinacs: «L’in-
terior de l’esperit absolut o universal, és u i múltiple, no 
té l’homogeneïtat de la unitat matemàtica, ans [té] l’he-
terogeneïtat d’una singularitat fecunda, capaç d’animar 
la immensa complexitat de l’univers. És, doncs, radical-
ment u, però capaç de múltiple expressió».
    La mentalitat materialista extrema, tan majoritària en 
aquesta nostra edat fosca del ferro, o del Kali-yuga en ter-
minologia hindú, es mostra reductiva: tanca amb pany i 
forrellat la idea de l’u, la cosifica sense tenir en compte la 
dimensió metafísica, espiritual d’aquesta realitat que, en 
efecte, és una, «però capaç de múltiple expressió», com 
diu Xirinacs d’aquesta dimensió del real.    
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 Per preservar, doncs, la biodiversitat en el món un, o 

la llenguadiversitat podríem dir tot inventant un neolo-

gisme en un moviment que es vol equilibrador de la rea-

litat, és el que, malgrat dificultats, traves i prohibicions, 

intentem fer els qui, minoritaris, no cal dir, reivindiquem 

el respecte per la pluralitat de llengües i cultures que es 

tradueixen en diferents maneres de pensar, d’entendre el 

món i d’expressar-lo. «Tots som igual de diferents» po-

dria ser una bona màxima per posar a l’entrada d’un ac-

tual temple de Delfos. En l’antic es llegia: «Coneix-te tu 

mateix i coneixeràs l’Univers». Conèixer-se per conèixer 

el món. En la llei natural de les correspondències el mi-

crocosmos és espill del macrocosmos. Com en un em-

brió o una llavor, l’essència del món és continguda en un 

gra de sorra, com deia el poeta William Blake.

 Recordem, per expressiva, la imatge amb què la ico-

nografia clàssica representa la justícia: una dona vestida 

amb una clàmide que sosté una balança. Quan forces 

iguals es descompensen a causa del frau en el pes d’un 

dels dos plats, la justícia, simbolitzada en la figura de l’eix 

de la balança, tendeix a compensar les forces, a buscar-ne 

l’equilibri, a fer de mitjancera. A la imatge de la justícia 

també se la representa amb una bena als ulls per indicar 

que el judici ha de ser just, imparcial. No hi ha justícia 

quan es judica de part; tampoc no hi ha justícia quan es 

manipula el pes d’un dels plats, o quan se li’n pren una 

porció.

 Prohibir a algú, o a tota una col·lectivitat, o a una 

nació sencera la seva possibilitat d’expressar-se en la seva 

llengua pròpia en tots els àmbits públics amb la voluntat 

que es faci fonedís l’univers mental que expressa, no no-
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més és pretendre esmussar-li l’ànima en sentit metafísic, 
sinó que també és prendre-li un dret en sentit polític, 
social i cultural si ens atenem als drets que es defensen en 
la llista dels Drets Humans.
 «La funció de les llengües minoritàries potser sigui, pre-

cisament, la de salvar el món d’aquest uniformisme empo-

bridor, d’aquesta monotonia ensopida que pot significar el 

mimetisme d’una llengua de “prestigi”, un prestigi avalat 

només pel poder econòmic o científic». O polític, podem 

afegir a aquestes paraules del filòsof Raimon Panikkar es-

crites al pròleg del llibre Llenguatge i identitat, publicació 

fruit dels treballs duts a terme en el Simpòsium celebrat a 

Vivàrium (Tavertet) el setembre de 1992.

 A vol d’ocell, o d’avió, o, millor encara, de nau espa-

cial, el món en el qual habitem és un, el planeta Terra, 

però que es mostra tan divers amb tantes illes, mars i 

continents. En un bosc no hi ha un arbre igual a un altre, 

com no hi ha un còdol igual a un altre entre les pedres 

de la llera del riu. Prenent aquest model que ho és de la 

natura si bé rectificada per capes de cultura i civilització, 

reivindiquem tant la igualtat en tant que formem part 

de l’espècie humana com la diferència personal entre els 

humans. Complementarietat ben expressada en aquesta 

definició de l’antropòleg Lluís Duch: «Som radicalment 

iguals com a éssers humans, però històricament, cultu-

ralment i biològicament som diferents». 

 Aquesta idea és exposada de manera semblant pel 

poeta Friedrich Hölderlin quan estableix que l’esperit 

humà és alhora comú per a tots i específic o singular per 

a cada individu. De la mateixa manera, a cada llengua 

li correspon un marc mental específic i singular des del 
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qual pensem, som, fem. Marc que s’omple de la singu-
laritat de cadascun dels parlants. Un tresor incalculable 
que brilla amb llums diverses.
 Els mites, que tenen el seu fonament en explicacions 
del món, de la realitat en forma poètica, són polièdrics, 

es poden interpretar de maneres diverses. «Inclús el més 

humil dels mites és obert», diu George Steiner al seu 

llibre Real presences (Presències reals), i que significativa-

ment subtitula: «¿Hi ha alguna cosa en el que diem?». Per 

aquest motiu, si ara fem un passeig pel mite de la Torre 

de Babel d’una manera alternativa, és a dir, sortint dels 

llocs comuns on ha estat encaixonada la seva interpreta-

ció, podem rellegir aquest mite com l’explicació d’una 

circumstància cultural, o històrica, o cosmològica, en el 

ben entès que tota interpretació és un treball de l’esperit. 

Així, si no mirem una sola cara, si contemplem altres vi-

sions possibles del mite, podem veure que el que en rea-

litat es va perdre a la Torre de Babel no és la llengua d’un 

o més pobles concrets sinó que el que es va perdre és la 

llengua del Paradís, la llengua del sagrat o de l’espiritual 

de l’existència, la llengua de l’Edat d’or (recordem que 

ara som a l’Edat del ferro). I encara podríem dir, afinant 

en la cara transcendent del mite que de manera tan poè-

tica explica els nostres orígens com a éssers parlants, que 

no es va perdre res: simplement la llengua del sagrat, la 

llengua de l’esperit, es va ocultar perquè el nom de Déu 

no fos dit en va, usat de manera banal o irrespectuosa. 

Però la llengua del sagrat hi és, si bé oculta com un tresor 

del qual s’ha amagat el mapa. Cal fer l’esforç, doncs, per 

trobar-la en l’esperit que alena en les diverses llengües.   

 Ara bé, ¿com preservar la fosforescència de la llengua 


