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Notes i ressenyes 

Alessandro Manzoni i la aqüestió de la Ilengua», per Raffaele Pinto 

1. Ens trobem al dotze capítol d'I 
promessi sposi. Renzo acaba d'arribar 
a Mila i l'autor ens ha posat al corrent 
sobre les causes properes i remotes 
de la carestia que afligia Mila. Precisa- 
ment algunes hores abans de I'arriba- 
da de Renzo s'havien produit les pri- 
meres escaramusses: els xicots del forn 
havien estat agredits, i la multitud, 
convencuda que l'encariment i la cares- 
tia eren produits per les especulacions 
dels forners, després d'haver buidat els 
coves dels nois, es dirigeix, per assal- 
tar-lo, cap a un forn. Manzoni escrivia: 
«Al carrer dit de la Corsia de' Servi hi 
havia, i hi ha encara, un forn que con- 
serva el mateix nom, un nom que en 
tosca vol dir el forn de les crosses, i 
que en milanes és compost de paraules 
tan heterbclites, tan feréstegues, tan sel- 
vatiques, que l'alfabet de la llengua no 
té signes per indicar-ne el so ( E l  pres- 
tin d i  scansc).»' 

1.  Lcs citacions de les obres de Manzoni han 
cstat tretes d'Alessandro MANZONI, Tutte le ope- 
re, a cura de Mario MARTELLI (Florkncia 1973). 

El petit problema ortografic creat per 
la transcripció del nom del forn inter- 
romp per un instant el fil de la narració 
i ens mostra l'autor en el seu laborato- 
ri, enfrontat amb la materia en brut 
de la seva feina i amb els instruments 
de l'ofici. Les intervencions d'autor, a 
la nove&la, són freqüentíssimes i cons- 
titueixen la nota més peculiar del rea- 
lisme manzonia, lluny de l'objectivis- 
me de representació que caracteritza 
el realisme europeu. La intervenció re- 
lativa al nom del forn té per a nos- 
altres un interes particular, puix que 
ens deixa entreveure l'estratkgia lin- 
güística de l'autor. Abans d'avaluar 
aquesta estrategia convé, pero, fer al- 
gunes observacions sobre el lloc de la 
narració en que ens trobem. Es tracta 
d'una de les amples digressions his- 
tbriques de la noveila. La carestia de 
Mila és analitzada i descrita en pro- 
funditat: dues males collites runa dar- 
rere l'altra, la guerra en curs, l'encari- 
ment, el descontentament popular, la 
demagbgia dels governants, les lleis de 
l'economia, la revolta. Amb i'agressió 
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als nois del forn, la reconstrucció his- 
tbrica, l'analisi de les causes i la in- 
terpretació dels fets es transformen en 
nafració propiament dita, en invenció 
novellesca. L'e~isodi. immediatament 
successiu, de Passalt al forn, consti- 
tueix un assaig de la mestria de l'es- 
criptor, de la seva habilitat a fondre 
analisi histbrica i invenció novellesca, 
escenificant i dramatitzant el detall his- 
toriografic nu. Aquel1 episodi és en- 
cara utilitzable, pero, i Manzoni no 
deixa fugir l'ocasió d'utilitzar-lo, corn 
a prova de l'autenticitat histbrica d'allb 
que esta narrant: aquell forn existeix 
encara en aquell carrer -diu ell- i té 
el mateix nom que tenia aleshores. L'e- 
fecte de realitat que l'advertiment pro- 
dueix en el lector és potentíssim. Cal 
pensar en l'inveterat classicisme de les 
lletres italianes, amb els seus corol- 
laris mitolbgics, per apreciar en la seva 
justa mesura la forca de xoc cultural 
d'un reclam semblant a l'experiencia 
real, quotidiana del lector, que per pri- 
mer cop era invitat a desestimar tota 
mena de filtre retbric entre el text li- 
terari i la propia experiencia. Un sol 
element torba i atenua la forca d'una 
apellació semblant a l'experiencia: el 
nom. Aquest forn es pot evocar, des- 
criure, indicar, pero no anomenar. El 
seu nom milanes és tan impronuncia- 
ble que l'alfabet de la llengua no té 
els signes que caldria per indicar-ne el 
so. D'altra part, si precisament de la 
continuitat del nom (el prestin dr 
scansc) i, per tant, de la identificabili- 
tat del forn, pren forca aquell efecte de 
realitat al qual alludíem suara, hem de 
concloure que els límits del realisme 
manzonia són límits lingüístics: la gra- 
pa que té el text sobre la realitat s'a- 
nulla quan la realitat es fa llenguatge. 

2. 1, amb tot, precisament consi- 
deracions d'ordre lingüístic havien fet 
rebutjar a Manzoni el seu classicisme 
juvenil. Ja l'any 1806, a l'kpoca de la 
composició del poemet mitolbgic Ura- 
nia, havia observat: «Per desventura 
nostra, i'estat dlIthlia, dividida en frag- 
ments, la peresa i la ignorancia gairebé 
generals han collocat tanta distancia 
entre la llengua parlada i l'escrita, que 
aquesta pot considerar-se gairebé una 
llengua morta.na 

Aquí el problema de la llengua ita- 
liana s'havia plantejat en la seva di- 
mensió exacta histbrico-cultural, la 
qual, des del tractat dantesc De vulgari 
eloquentia, s'havia presentat corn el 
problema de la relació entre el parlat i 

2. A la seva primera carta a Fauriel. 

l'escrit. Plantejada, almenys corn a exi- 
gencia, una llengua italiana comuna al 
costat de les mil llengües municipals 
(és aixb el que de Dante endavant nin- 
gú no ha posat en dubte), es tracta de 
definir el lloc que aquesta llengua ocu- 
pa en el venta11 de registres de llen- 
guatge entre el parlat i l'escrit. Cada 
epoca ha donat la seva resposta a 
aquest problema, segons la manera corn 
els avatars político-culturals aproxima- 
ven o allunyaven aquells dos pols. A 
l'edat mitjana la distancia entre parlat 
i escrit era, evidentment, enorme, i a 
Dante l'italia (il ((volgare illustre~) no. 
podia deixar d'apareixer corn a coinci- 
dent amb el registre escrit del Ilen- 
guatge i al seu nivel1 de maxima elabo- 
ració formal (es tractava de substituir 
precisament el llatí). Més complexa es- 
devé la situació al Renaixement, quan 
la reducció d'aquella distancia, la coin- 
cidencia, almenys tebrica, del parlat i de 
l'escrit, esdevingué l'instrument lingüís- 
tico-cultural que calia per a la formació 
dels estats europeus, perquk la sobira- 
nia, absoluta, pogués irradiar-se en e1 
cos social. L'absencia a Italia d'una so- 
birania absoluta (és a dir, no tant la 
manca d'un estat unitari corn la manca 
d'un o més aparats estatals capagos 
d'organitzar i unificar administrativa- 
ment i culturalment la societat civil, en 
definitiva, la manca d'una classe política 
del tipus de l'auspiciada per Machiavel- 
li) va impedir que es produís aquella 
unificació entre escrit i parlat que es va 
produir en altres llocs, bloquejant la 
llengua unitaria dins del registre litera- 
ri, nomes. 

La qüestió de la llengua es torna a 
debatre en el set-cents illustrat, quan 
el món social va reivindicar els seus 
drets contra el món polític, reclamant 
no simplement la unificació de la cul- 
tura, sinó la seva transformació. Els 
intellectuals italians s'adonen que cal: 
involucrar, en alguna mesura, les mas- 
ses populars en qualsevol programa de 
renovació, i descobreixen que tenen un 
instrument lingüístico-cultural inutilit- 
zable, una llengua morta, corn diu-Man- 
zoni reprenent formuiacions que ja ha- 
vien estat fetes pels illustrats, espe- 
cialment els llombards, molt atents a 
aquesta problemhtica? 

El contingut, progressista, si es vol, 
de les afirmacions del 1806, consisteix 
en el fet que el problema de l'italia 
és plantejat en els termes de compor- 

3. Sobre la nqüestió de la llenguan, cf. Mauri- 
zio VITALE, La questione della Iingua (Palerm 
1967). 
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taments lingüístics que cal integrar, i 
no en els termes de sistemes lingüís- 
tics que s'han de contraposar. La dife- 
rencia entre el parlat i l'escrit mostra 
com era de profunda la diferencia de 
classes a la societat italiana, i reduir 
l'una significa necessariament reduir 
l'altra: la contraposició d'una llengua 
amb una altra (per exemple, el milanes 
i el tosca) pot significar només, even- 
tualment, la relació de dominació d'una 
classe damunt l'altra. 

3. Perb, quan es produeix aquest can- 
vi radical de perspectiva tebrica? Pre- 
cisament durant la composició de la 
nove'la, i particularment durant el pro- 
cés de revisió de la primera redacció 
d'aquesta, la Fermo e Lucia. 

Fermo e Lucia fou escrita entre el 
1821 i el 1823 i té dues introduccions. 
La segona, escrita a la fi, conté una 
discussió ampla i raonada de les tries 
lingüístiques de i'autor, discussió que 
sera eliminada de i'edició del 1827 de 
la novella. Llegim-ne un passatge: 
~ Q u a n  l'home que parla habitualment 
un dialecte es posa a escriure en una 
llengua, el dialecte del qual s'ha servit 
en les ocasions rnés actives de la seva 
vida, per a I'expressió més immediata 
i espontania dels seus sentiments, se li 
presenta pertot arreu, s'arrapa a les 
seves idees, se n'apodera i fins i tot tal 
vegada subministra les idees en una 
fórmula; li destilla de la ploma, i si no 
ha fet un estudi particular de la llengua, 
acabara essent el fons del seu escrit. 
D'aquest color municipal se n'ha fet re- 
tret en kpoques diverses a molts es- 
criptors: que deturpava els escrits, no 
n'hi ha cap dubte: quant als escriptors, 
abans de retreure'ls-ho tan agrament 
hauria calgut pensar que no és una 
cosa tan facil de prescindir d'aquelles 
fórmules a les quals es troben units 
per habit tots els records, tots els sen- 
timents, tota la vida inteklectual. NO és 
cosa facil, certament; i no és pas cert 
que aquest sigui un mitja per fer bons 
els 1libres.a 

El prejudici retbrico-classicista con- 
tra els dialectes, és a dir, contra el llen- 
guatge parlat, es troba present també 
aqui: «que deturpés els escrits, no n'hi 
ha cap dubtes. Noteu, perb, l'ample re- 
coneixement de la funció fonamental 
duta a terme pels dialectes: s'hi troben 
lligades «les ocasions més actives de la 
vida», ~l'expressió més immediata i es- 
~ontknia dels sentiments» i encara «els 
iecords~, «els sentiments*, dota la vida 
intellectual», en definitiva, la dimensió 
existencia1 del Ilenguatge, de la qual no 
solament és difícil alliberar-se quan s'es. 
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criu en una llengua, és a dir, quan es 
passa del parlat a l'escrit, sinó, a més, 
és discutible que calgui alliberar-se'n, 
com Manzoni demostra que intueix 
amb l'observació final: «I no és pas 
cert que aquest sigui un mitja de fer 
bons els 1libres.n Encara rnés significa- 
tiva és. a més. la conceució de l'italia 
que aquest fragment fá transparent: 
aauest no s'identifica amb un sistema 
dgfinit de llengua (el tosca), sinó que 
és rnés aviat una serie de normes o cri- 
teris que orienten certs comportaments 
lingüístics (l'ús escrit). Tals normes o- 
criteris són de caracter fonamental- 
ment negatiu, és a dir, tenen la finalitat 
d'eliminar els caracters rnés «muni- 
cipal~» del llenguatge, els que coinci- 
deixen amb el dialecte entes com a 
llengua parlada. Semblants característi- 
ques, com que són naturals, flueixen de 
la ploma de l'escriptor, que no reeixirh 
a evitar-los si no ha fet un estudi parti- 
cular de la llengua. Perb, Lcom es fa 
per evitar aquestes característiques lo- 
c a l ~  si no se les reconeix? Per aquest 
camí Manzoni hauria arribat a la con- 
clusió que conkixer l'italia significa co- 
nkixer el dialecte, dominar tots els re- 
gistres que van del parlat a l'escrit. 1 
és aquest el camí que Manzoni trobava 
ja perfectament tracat al De vulgarz 
de Dante, del qual repren el carhcter 
operatiu de la noció. d'italik, lligat a l  
concepte clau de dtscretzo: selecció, 
tria, drenatge. 

Perb ia el 1827 el vunt de vista de 
~ a n z o n i  sobre l'italia ha canviat. Les 
reflexions que introduien el Fermo e 
Lucia han estat eliminades de la intro- 
ducció a la nova redacció de la no- 
ve'la i han estat remeses a una obra 
autbnoma que havia d'escriure sobre 
el problema de la llengua. Es ben co- 
neguda la teoria definitiva de Manzoni: 
l'italia només pot ésser la llengua que 
s'empra a la Toscana, en particular la 
que parlen a Florkncia les persones 
cultes. El problema ja no és el d'inte- 
grar comportaments lingüístics dife- 
rents, sinó el de contraposar sistemes 
lingüístics alternatius, considerant-ne 
un, el tosca, com a llengua hegembnica, 
i l'altre (el milanes o un altre dialec- 
te quals&ol), llengua hegemonitzada i 
destinada a desa~areixer, no solament 
de la pagina impresa de'la novella, si- 
nó fins i tot, segons afirmacions suc- 
cessives, de la realitat lingüística del 
país.' 1 tampoc aquesta solució a la 
qüestió de la llengua no és una inven- 

4 .  Cf. Sulla lingua italiana - Lettera al Carena. 
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ció de Manzoni, sinó que coincideix 
arnb una línia ben precisa de la tra- 
dició cultural italiana, la que remunta 
als tebrics del Renaixement, que van 
identificar l'italia arnb els suprems mo- 
dels literaris del Trecento, en particular 
Pietro Bembo." o bé que advertiren la 
necessitat d'un instrument lingüístic po- 
líticament integrat. en particular Nic- 
colo ~achiavel l i .~ ' 

La identificació de l'italik arnb el tos- 
ca (o el florentí), pero, perfectament 
justificada en el context político-cultu- 
ral del Renaixement, constituya una 
perspectiva netament conservadora en 
ple Ottocento, en relació arnb els dra- 
matics problemes plantejats per la im- 
minent unifació política italiana. Aque- 
lla barrera entre l'italia-tosca i els dia- 
lectes era el reflex lingüístico-cultural 
de la nova barrera de classe que hauria 
dividit la societat italiana. Igualment 
corn en el camp polític, Manzoni va 
concebre la unificació italiana exclusi- 
vament corn a amexió dels altres estats 
per part de la monarquia piemontesa;' 
així, en el pia lingüístic, va concebre 
la unificació exclusivament corn a im- 
posició d'un sistema, el tosca, a tots 
els altres. 

L'obra en la qual Manzoni es va es- 
forcar a donar caracter sistematic a 
la seva propia teoria lingüística fou el 
tractat fragmentari Della lingua itaba- 
na, la redacció del qual va iniciar el 
1830. Aquí la relació llengua-dialecte és 
presentada d'aquesta manera: ~D'aquest 
tenir o no tenir una llengua comuna de- 
pen per a nosaltres ésser una nació o 
una multitud de tribus, ésser reunits 
en una civilització comuna o dividits 
en no sé quantes barbaries.» 

El tancament cultural respecte als 
dialectes revela la nova distancia que 
Manzoni col.loca, en el pla lingüístic, 
entre el parlat i l'escrit. L'element ideo- 
lbgic i mistificador d'una posició sem- 
blant consisteix en el fet que una bar- 
rera semblant s'erigeix en nom de l'ds 
lingüístic (la majúscula és de Manzo- 
ni) de la llengua concebuda corn a ins- 
trument natural i integral d'expressió; 
instrument, pero, no pas dels italians 
indiscriminadament, sinó només dels 
toscans, més ben dit, només dels flo- 
rentins cultes, que haurien estat encar- 
regats de dur la civilització en una terra 
infestada per la barbarie. La hipotesi 

5. A les Prose della volgar Iingica. 
6 .  Al Discorso o dialogo intorno alla nostra 

lingua. 
7 .  Vegeu, en particular, Dell'independeriza d'l-  

talia. 

elaborada en el tractat es va concretar, 
el 1868, en una proposta al ministeri 
d'instrucció pública del Regne dlItalia, 
creat feia poc, en la qual se suggeria 
que s'establís per decret que els mes- 
tres de les escoles italianes fossin tots 
toscans, o almenys educats a la Tos- 
cana? La proposta no es va traduir en 
un decret, suposant que hagués estat 
realitzable, i segurament el problema 
teoric de l'italia (la questione della lin- 
gua) es va plantejar seguidament, a 
partir d'bscoli, en termes forca dife- 
rents de corn hauria volgut Manzoni. 
Seria, pero, un error creure que Man- 
zoni no exercí una influencia profunda 
sobre la cultura lingüística italiana. De 
la seva hipotesi i del seu programa se 
n'ha mort l'aspecte més superficial, el 
nominalístic, la identificació de l'italia 
arnb el tosca, i no el nucli ideolbgic, 6s 
a dir, la desconfianca respecte als dia- 
lectes i el que aquests representen en 
la societat italiana. Una semblant des- 
confianca s'arrossega practicament fins 
avui (sobretot a l'escola) i és un signe, 
avui corn als temps de Manzoni, d'in- 
tolerancia cultural. Els dialectes encara 
avui són concebuts no corn a base, ma- 
teria, substancia de l'italia, sinó corn a 
codis expressius alternatius, camp d'ex- 
perimentació per a la literatura popular 
o de compromís, camp de recerca per a 
la sociologia o la lingüística. 

4. Pero tornem al forn de les cros- 
ses. El fragment que ara llegim a la no- 
vella, és a dir, a l'edició del 1840, repro- 
dueix substanciaIment el fragment cor- 
responent a l'edició del 1827. Bastant 
diferent és, en canvi, la redacció dla- 
quest mateix fragment a Fermo e Lucla. 
Diu així: «En aquel1 carrer tort, estret 
i freqüentat que va del Leone di Porta 
Orientale a la catedral ja hi havia en 
aquells temps un forn que subsisteix 
encara, arnb el mateix nom, que en tos- 
ca ve a dir: "forn de les crosses", i en 
el seu original milanks s'expressa arnb 
paraules d'un so tan heterbclit i ferés- 
tec que l'alfabet comú de la llengua 
italiana no té el signe per indicar-lo. 
(El prestin di scansc).» 

Llegit arnb presses semblaria que no 
hi ha diferencies substancials: «el pres- 
tin di scanscn tampoc no té dret de ciu 
tadania en el text del Fermo e Lucza 
i, per tant, el 1823 el llenguatge parlat 
que es tracta de recuperar no és el dels 
dialectes. Si observem, pero, arnb una 
mica d'atenció els dos fragments nota- 

8 .  Dell'unitd della lingua e dei mezzi per 
diffonderla. 
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rem variants prou significatives respec- 
te al problema que ens interessa. En 
primer lloc, la serie d'adjectius que qua- 
lifica l'expressió milanesa no reprodui- 
ble en el text: al Fermo e Lucia, «hete- 
rbclit, feréstecn; a 1 promessi sposi, «he- 
terbclites, feréstegues, selvatiques». Cal 
fixar-s'hi bé: escriu salvatiche, és a 
dir, la forma popular florentina, i no 
selvatiche, que és la forma normal ita- 
liana. La intervenció, per tant, en el 
pas de la primera a la segona redacció 
és en direcció del parlat florenti, que 
hauria de restituir aquella espontanei- 
tat de llenguatge de la qual l'autor es 
mostra tan avar davant el propi par- 
lat, el milanes. Perb el terme adquirit 
afegeix alguna altra cosa que mancava 
a les altres dues: heteroclit expressa 
de fet la diversitat fonolbgica del mi- 
lanes respecte a l'italia. i ferkstec la 
resistenciá de l'expressió a deixar-se 
transcriure en el sistema grafic de l'i- 
talia. Cap dels dos termes n o  conté ju- 
dicis de valor, simplement expresen la 
dificultat factual de conciliar uns co- 
dis expressius diferents. Salvatiche, en 
canvi, afegeix una connotació negativa 
d'extrema violencia, suggereix un judi- 
ci de valor, una condemna cultural. 
L'adjectiu pertany al mateix univers 
conceptual de tribu i barbarie, els ter- 
mes que Manzoni utilitzara en el trac- 
tat per definir la realitat dialectal ita- 
liana. Aixb invoca, abans que res, la 
«selva obscura» de la Divina Comedia i 
jmplícitament fa dels dialectes el lloc 
del mal i del pecat, perb després tam- 
bé, rnés subtilment, recorda la selva dels 
llenguatges vulgars locals, de la qual, se- 
gons el De vulgari, s'ha d'extreure el vul- 
gar illustre, és a dir, la llengua comuna. 
La citació del tractat dantesc és empra- 
da, perb, corn a suport d'una tesi explí- 
citarnent desmentida per Dante, el qual 
en aquel1 tractat defensa una concepció 
antinaturalista i antiflorentinista de l'i- 
talia. L'adjectiu afegit el 1827 revela 
I'extrema tendenciositat ideolbgica de 
la revisió lingüística de la novella, re- 
visió que és molt més una presa de po- 
sició política i cultural que no pas una 
tyansformació radical del codi expres- 
SlU. 

Igualment significatiu, i en la ma- 
teixa direcció de condemna ideolbgica 
del dialecte, és el canvi de punt de 
vista lingüístic segons el qual s'apliquen 
aquests adjectius. Al Fermo e Lucia, 
aheterbclit i feréstec» qualifiquen el 
so de les paraules, i no les mateixes 
paraules, corn passa, en canvi, en 1 pro- 
rnessi sposi. La diferencia del milanes 
és, per tant, fonolbgica, i es refereix 

a l'aspecte rnés estructural i cultural- 
ment neutral de les llengües, i la difi- 
cultat de transcripció és un simple pro- 
blema tecnic df: grafia. En I promessi 
sposz, en canvi, aheterbclites, feréste- 
gues i salvatgesn són les paraules ma- 
teixes, és a dir, la llengua concebuda a 
tots els seus nivells que esdevé en bloc 
el lloc de la salvatgia i de la barbarie. 
Al Fermo e Lucia la relació llengua- 
dialecte ha estat pensat corn a diferen- 
cia funcional de comportaments i re- 
gistres de llenguatge; a 1 promessi spo- 
si aquesta relació és pensada corn a an. 
tagonisme entre cultura i no-cultura. 

Cal notar, ara, les determinacions 
idiomatiques dels dos fragments. Al  
Ferrno e Lucia tenim: 

1) «Tosca»; 
2) «Original milanks~; 
3) ~L'alfabet comú de la llengua ita- 

liana,>. 

A 1 prornessi sposi, en canvi, tenim: 

El pas de la primera redacció a la 
segona produeix tres eliminacions: les 
paraules original, comú, italiana. El can- 
vi de model tebric relatiu a la relació 
llengua-dialecte no podria ésser rnés ra- 
dical. Al Ferrno e Lucia anuesta rela- 
ció es presenta corn una serie progres- 
siva de traduccions: es parteix de al'ori- 
ginal milanesn, és a dir, de la dada lin- 
güística primaria, en la seva expressió 
més directa i immediata (podríem dir, 
usant termes cars a Manzoni, de la 
dada lingüística autkntica i veritable); 
aquesta dada és traduida en tosca, és 
transformada, és a dir, en la dada d'un 
codi expressiu menys immediat, pero 
més ampliament conegut; la traducció 
es produeix sobre el pla del lkxic, i la 
difusió del tosca, concebut corn a sis- 
tema lexical, és naturalment més &m- 
plia que la del milanks; el tosca, perb, 
encara no és l'italia: perque ho esde- 
vingui cal una nova traducció; quin és 
el codi d'arribada, de sortida? ~L'alfa- 
bet comú de la llengua italiana», és a 
dir, un codi expressiu prevalentment 
escrit els caracters del qual no són pe- 
culiar~ &una regió, sinó comuns a to- 
tes, i per tant italians. El que és inte- 
ressant d'aquest fragment és la idea 
que Manzoni demostra tenir el 1823 de 
la relació entre llengua i dialecte. Si bé 
es deixa vencer massa facilment al da- 
vant del problema de la transcripció 
(que és, evidentment, una excusa: el mi- 
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lanks té i tenia una envejable tradició 
literaria), aquesta relació se li presenta 
corn a procés de traducció entre codis 
expressius diversos, és a dir, corn a in- 
tegració i harmonitzacitj de comporta- 
ments Ilngüístics complementaris i so- 
lidaris. La noció de I'italia, més que de- 
finir un de tals codis contra els altres, 
indica el punt d'arribada d'aquest pro- 
cés lingüístic que travessa els diver- 
sos codis sense restar presoner de cap. 
Cert, hom pot envejar la situació del 
francks, corn fa Manzoni a la carta a 
Fauriel de la qual hem llegit un frag- 
ment, per la qual el poble de París en- 
tén sense dificultats les comkdies de 
Moliere, i es pot lamentar que la si- 
tuació italiana, aproximant tan poc 
I'escrit al parlat, hagi fet tan difícil 
el procés de traducció d'un codi a 
l'altre; pero el problema, aleshores, és 
el d'individuar i difondre els instru- 
ments que converteixin en simple i 
automatic aquest procés. A l'kpoca de la 
redacció del Fermo e Lucia, Manzoni 
mostra que segueix, amb fidelitat i in- 
telligencia, el model tebric construit per 
Dante a De vulgari eloquentia, pel qual 
l'italii ha d'ésser concebut corn un com- 
portament lingüístic dinamic, tensió in- 
cessant entre el vulgar local i el vulgar 
ilelustre, a través d'un ampli venta11 de 
registres que faci del llenguatge l'ins- 
trument dúctil i expressiu capac d'a- 
dequar-se a tota mena de situacions 
existencials i institucionals. 

Les ellminacions que sofreix el frag- 
ment a l'edició del 1827 transformen ra- 
dicalment el sentit d'aauest tros. Con- 
vergeixen a delinear una relació llen- 
nua-dialecte de tivus exclusivament an- - 
tagonístic. Noteu; abans de tot, la su- 
pressió de l'adjectiu «original» corn a 
qualificatiu del milanes. A l'interior d'u- 
na concepció tan religiosament escru- 
polosa envers «la santa veritatn corn 
ho és la manzoniana, l'originalitat ex- 
pressa el valor suprem, la realitat pn- 
maria indiscutible. Precisament d'a- 
quest valor queda destituit el milanks, 
el qual, corn a dialecte, esdevé implí- 
citament «salvatico» instrument de fal- 
sificació de la realitat. Aixb ja no es 
troba en relació de tradui%ilitat amb la 
llengua, no ha d'ésser, per tant, traduit 
al tosca i després a l'italia, sinó que 
cal que sigui suprimit, abolit de la llen- 
gua. El tosca i la llengua, de fet, esdeve- 
nen sinonims, gracies a l'eliminació de 
«comú» i «italih». L'italia esdevé el sis- 
tema lirigüístic integral usat en una 
determinada regió i, així corn és, cal 
exportar-lo i imposar-lo a la resta dels 
italians. Entre milanes i tosca, és a 

dir, entre dialecte i llengua, cal ara fer 
una tria, i, naturalment, el milanks és 
la no-llengua de la tribu, de la barba- 
rie, de la salvatgia, i el tosca és la llen- 
gua de la nació i de la civilització. L'i- 
talia ja ha esdevingut ara aquell ins- 
trument de segregació cultural del qual 
l'estat unitari fara un ús ampli mentre 
l'escola compleixi la funció de seleccio- 
nar els grups dirigents de la societat 
italiana. Té molt poca importancia que 
el paradigma manzonia sigui molt ra- 
pidament corregit en el seu aspecte més 
superficial, el nominalístic. Tant se val 
que se l'anomeni «tosca» o «italia», la 
cultura lingüística que ha prevalgut en 
la historia italiana recent s'ha caracte- 
ritzat per una obtusa intolerancia res- 
pecte als dialectes. 

5. El caracter fortament moderat de 
la teoria manzoniana sobre l'italik no ha 
de fer oblidar, pero, el paper decisiu que 
les preocupacions lingüístiques de l'au- 
tor van tenir en donar a la novekla la 
forma definitiva que aquesta va assu- 
mir. Precisament el pas des del Fermo 
e Lucia a Z promessi sposi del 1827, que, 
corn hem vist, marca el pas de la to- 
lerancia a la intolerancia lingüístico-cul- 
tural, marca també la conquesta d'a- 
que11 equilibri estructurzl i narratiu 
perfecte que fa d'Z promessi sposi un 
classic de la literatura italiana. Si no 
tenim en compte la dimensió político- 
programatica de la seva teoria lingüís- 
tica, i si concebem aquesta teoria con1 
una solució a problemes exclusivament 
retorics i estilístics, podem potser in- 
tuir que l'exigencia efectiva a la qual 
respon és la de potenciar la fusió nar- 
rativa del material noveklesc, el qual, 
aquest sí, era heterbclit, feréstec i sel- 
vatic. El gran desafiament que Manzoni 
continua proposant a la imagina& 
poetica és el de fondre en unitat de 
discurs el document histbric i la in- 
venció fantastica, de trobar aquell re- 
gistre d'estil prou articulat i unitari 
perque no hi hagi dissonancies entre 
el discurs de l'historiador i els dis- 
cursos de Perpetua. Allb que a l'autor 
se li va presentar corn una tria de Ilen- 
gua era, en canvi, una tria d'estil. Aixo 
allunya decididament Manzoni de l'am- 
bit cultural romantic i l'aproxima a un 
ambit cultural prou allunyat del roman- 
ticisme. La turmentada composició d'I 
promessi sposi recorda l'aventura li- 
teraria d'un altre gran narrador de la 
Italia padana, Ludovico Ariosto, per 
al qual el tosca va dur a terme la ma- 
teixa funció d'instrument estilístic per 
a una extraordinaria síntesi narrativa. 
1 si volguéssim cercar precedents a 
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aquelles intrusions de la veu de l'autor, 
d'un to tan natural i familiar, que 
guien la nostra mirada ara vers un per- 
sonatge, ara vers un ambient, o una 
epoca, fent-nos passar de la identifica- 
ció emotiva a la freda analisi crítica 
gairebé sense salts, fullejaríem deba- 
des les novekles vuitcentistes, i hi tro- 
baríem en canvi notables afinitats de 
to en I'Orlando furioso, La cultura del 
Renaixement era, pero, massa astuta 
perque una simple tria d'estil pogués 

Els discursos sobre el castellh, per Am 

El julio1 del 1983 es reuní a Pam. 
plona un coklectiu de bascos, catalans 
i gallecs per debatre plegats el que 
anomenavem l'estat de les llengües i 
les Ilengües de l'estat durant la transi- 
cid. L'aventura era interessant: d'un 
costat, es tractava de revisar el pro- 
cés de centrifugació de llengües que 
sancionava la Constitució, estrictament 
correlatiu al paper oficial que s'ator- 
gava al castella; d'un altre, es volia en- 
cetar un nou tipus de discurs que im- 
pliqué~ gent de les comunitats lingüís- 
tiques no castellanes de la Península en 
el marc del qual es poguessin repassar 
públicament detalls de la historia re- 
cent d'aquestes comunitats, secularment 
aillades i, tanmateix, compartint la 
llengua de l'estat. ~ 2 s  clar que en aquel1 
context un dels temes centrals era el 
que Lluís V. Aracil ha definit com la 
interposició del castella (vid. Dir la 
Realitat, p. 176), precisament la his- 
toria de la qual calia drecar i discutir. 
Observareu que si era en aquesta Ilen- 
gua en que es debatia el problema s'a- 
conseguia de passada sortir del ve11 
cercle viciós que la reserva per al dis- 
curs dominant, i els problemes de les 
comunitats aillades entre elles es feien 
notoris i evidents. La novetat bhsica 
era que, traduccions a banda, els dis- 
cursos en castella sobre temes públics 
no solien (ni solen) tenir aquest caire. 
1 aquest és el punt crucial que vull 
remarcar ací. 

El coklectiu prengué més tard el nom 
d'Iruñean Sortua i es reuní algunes ve- 
gades més, a Lleida, a Santiago i 
a Bilbao amb motiu d'un congrés 
sobre les Ilengües minoritzades. El 
formaven sociolingüistes i professors 
relacionats amb l'ensenyament de les 
llengües, persones vinculades a de- 
partaments de l'administració i diver- 
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apareixer com un programa de política 
lingüística. Manzoni, per tant, va pagar 
un alt tribut a les distorsions ideologi- 
ques de la cultura romantica. Avui que 
la cultura sembla orientar-se envers ca- 
mins estranys al romanticisme, i que 
per tant no tenim particulars motius de 
polemica, podem potser rellegir la no- 
vella I promessi sposi i adonar-nos que 
és la fantasia nove'lesca més atrevida 
de la Italia moderna. 

RAFFAELE PINTO 
traducció de Roger Alier 

adeu Viana 

sos grups promotors d'activitats civi- 
ciues o reivindicatives. La discussió. tan 
variada com la procedencia, ana mos- 
trant diversos aspectes de la incomu- 
nicació que compartíem -un aspecte 
ben típic de la qüestió. Com podeu ima- 
ginar, les comparacions eren forca en- 
riquidores. 

Des de la perspectiva de Pamplona, 
es podia construir un discurs públic, 
d'interes comú, on el tema central fos 
la historia social del castella a les 
nostres comunitats. Paradoxalment, 
aquesta és la cara oculta a casa nostra: 
poca gent sembla haver-se interessat 
pel tema, tot i ser complementari i im- 
plicat directament en la nostra histbria 
social. Per exemple, el silenci que es 
manté al voltant de les dues grans ciu- 
tats més castellanitzades del país (Ala- 
cant i Valencia) és increible. i només 
comparable al rebombori bilhgüista de 
Barcelona. Al cavdavall. la contravarti- 
da d'aquest silehci consagra una ál tra 
complementarietat: l'estat monopolitza 
el discurs públic (en castellh) i talla la 
comunicació entre les comunitats no 
castellanes. 

Aquestes notes vénen a tomb d'un Ili- 
bre que va sortir al carrer abans de 
l'estiu del 85, el XIII Premi Anagrama 
d'Assaig, que va guanyar el lingüista 
Angel López, de la Universitat de Va- 
lencia! Basant-me en les consideracions 
precedents, i per marcar les diferen- 
cies pregones, tractaré de demostrar 
que E2 rumor de los desarraigados bL 
sicament repeteix els arguments tradi- 
cional~ del discurs de l'estat, amb una 
forta ame1 nostalgica, i ben adobats de 
vernís constitucional. L'assumpció bh- 

1. Angel L6mz GARC~A, El rumor de los desa- 
rraigados (Barcelona, Anagrama, 1985), 150 ps. 


