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La por a la
diversitat

U
n dels llibres més subjugadors que
recordo és La ricerca della lingua
perfetta nella cultura europea
d’Umberto Eco (Laterza, 1993).

Amb la seva erudició habitual, repassava els
projectes de llengua universal artificial (espe-
ranto, volapuk...) i reinterpretava el relat bíblic
de la torre de Babel en elmarc del projecte eu-
ropeu. De càstig diví a riquesa humana. En
comptes d’impedir l’entesa entre els construc-
tors de la torre que havia de gratar el cel, Eco
presentava la diversitat lingüística europea
comundels seus tresors. Ara, els lingüistesPe-
re Comellas i Carme Junyent publiquen a Eu-
mo un llibre deliciós en aquesta mateixa línia:
Els colorsde laneu (Les llengües, lespersones i el
món). El títol nivi prové d’un malentès que ha
provocat un lloc comú fonamentat en una fa-
lòrnia: els esquimals no tenenunagranquanti-
tat de paraules per anomenar la neu.Tot prové
d’una lectura esbiaixada del relat que l’antro-
pòleg FranzBoas va fer de la seva estada a l’illa
de Qikiqtaaluk (per als colonitzadors, illa de
Baffin). Boas només diu que no hi ha equiva-
lentsdirectes enanglèsper a lesdiverses arrels
que designen la neu a terra, la que cau, la que
transportael vent i laques’amuntegaperculpa
d’aquestes ventades, però l’exemple va triom-
far i la simplicitat de l’equació va provocar que
es transmetés segons les regles del joc dels dis-
barats. Les conclusions precipitades habituals
entre els tertulians que practiquen el cunya-
disme de sobretaula van transformar la lògica
expertesa nívia dels pobles que més hi convi-
uen en una bola de neu. Es va arribar a parlar

demésd’uncentenarde termesper referir-sea
la neu.
El llibre de Comellas i Junyent és un antídot

al fanatisme. Es dona notícia de més d’un cen-
tenar (aquí sí) de llengües diverses i se n’expli-
quen, amb amena claredat, aspectes ben sor-
prenents. Hi descobrim que el malgaix té set
formes adverbials segons la distància o que els
parlants de dyirbal, una llengua australiana en
procésd’extinció, semprequepodenevitendi-
rigir-se a la família política (sogres o cunyats,
bàsicament) i es valen d’un intermediari, però
si no hi hamés remei hi parlen sensemirar-los
als ulls i substituint totes les paraules amb càr-
rega lèxica per unes d’específiques. Quanta sa-
viesa!Els colors de la neu conté tot el que inco-
moda els nacionalistes monolingües que s’es-
veren quan algú proposa que al Congrés dels
Diputats, als tribunals de justícia, a RTVE i a
l’etiquetat de productes tinguin presència ple-
na les llengües catalana, basca, gallega i asturi-
ana. Tothom qui s’escuda en la riquesa de la
“llengua comuna” s’arrenglera amb el Déu de
l’AnticTestamentperquèveu ladiversitat com
uncàstig.UmbertoEco laveiacomunariquesa
europea. Potser per això, en el context de la re-
tirada d’immunitat als tres eurodiputats cata-
lans, la ministra González Laya s’ha despatxat
a gust amb allò tan castissament universalista
que “els problemes no es resolen a Europa”.

‘Els colors de la neu’
incomoda elsmonolingües
que voten contra
la diversitat lingüística
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