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El Nadal és un època plena de simbolisme,
on les converses amb familiars i amics
són protagonistes. Hi ha una frase bíbli-
ca, “I el Verb es va fer home i va conviure

amb nosaltres” (Joan 1, 1-14), que sempre m’hi fa
pensar, atès que en un context religiós el mot verb
potsignificarprecisamentaixò,“expressiód’idees
i pensaments mitjançant la paraula” (DIEC2). Ac-
tualment al nostre planeta es parlen més de 6.800
idiomes. Hi ha idiomes tonals, com el mandarí i el
ioruba, on el to amb què es pronuncia una paraula
afecta el seu significat. Per exemple, en mandarí,
si es pronuncia la paraula ma amb to agut i sostin-
gut significa mare; en to greu que s’aguditza, ca-
vall; en to agut creixent, preguntar; i en to greu
descendent, insultar. En català, en canvi, que és
un idioma no tonal, el to transmet l’emoció però
no afecta el significat bàsic de les paraules.

COM ÉS LÒGIC, els mecanismes neurals i els òrgans
associats a la capacitat de parlar tenen una base
genètica, però l’adquisició d’una llengua determi-
nada és cultural. Tanmateix, l’estiu passat es va
fer pública la troballa de dos gens, ASPM i micro-
cephalin, que es relacionen amb la facilitat per
parlar llengües tonals o no tonals. Les persones
que porten unes formes d’aquests gens aparegu-
des fa 5.800 anys i 38.000 anys respectivament
acostumen a parlar idiomes no tonals. Això no vol
dir que existeixin gens dels idiomes, però sí que
determinadesformesgèniquesfacilitenl’aprenen-
tatge de certes llengües.

ELS HUMANS, però, no som els únics animals que
tenim la capacitat d’expressar idees. Hi ha moltes
dades sobre aquest tema en diferents organismes,
algunes de les quals provenen d’estudis realitzats
pel programa SETI de cerca de civilitzacions extra-
terrestres, que ho ha analitzat a la cerca de la mi-
llor formadecomunicacióquepermeti lacompren-
sió mútua en cas que se’n trobin. Per exemple, les
mones han desenvolupat un llenguatge a base de
xiscles que els permet avisar-se de tres perills dife-
rents:guepard–correnaenfilar-sealsarbres–,serp
–es posen dretes i esguarden les herbes– i àguila
–s’amaguen. Els ximpanzés, més propers evoluti-
vament a nosaltres, poden aprendre el llenguatge
de símbols, fins a un miler de paraules, i n’hi ha que
n’inventen de noves combinant símbols apresos,
com ocell i aigua per anomenar els ànecs.

UN CAS MÉS COMPLEX és el dels dofins, els quals ens
superen en alguns tests d’intel·ligència malgrat

que no hagin desenvolupat cap civilització tècni-
ca;viurea l’aiguaiteniraleteselshoimpedeix.Per
exemple, són capaços d’indicar amb xiulets a un
altre dofí la manera precisa d’obtenir menjar en
un aquari en resposta a senyals lluminosos sense
que hi hagi cap contacte visual entre ells. Fins i tot
se sap que les mares dofí posen nom als seus fills
amb xiulets característics, els quals són recordats
i utilitzats per la resta del grup. Ara bé, per poder
parlar no n’hi ha prou a tenir un cervell suficient-
ment complex per recordar, entendre i utilitzar
correctament un cert nombre de paraules. Cal
tenir també una morfologia adequada per vocalit-
zar-les, que en el cas dels humans se situa a la la-
ringe. Fa temps que es debat si els homínids an-
cessorsnostrespodienparlarono,atèsquealguns
tenien una morfologia laríngia molt semblant a la
nostra.

EN ELS HUMANS, la capacitat d’estructurar el llen-
guatge es correlaciona clarament amb el gen
FOXP2. Les persones que en tenen una forma al-
terada són incapaces d’estructurar el llenguatge.
Aquest gen és present a tots els vertebrats, però
amb petits canvis. El dels ximpanzés, per exem-
ple, presenta dos canvis respecte al nostre, la qual
cosa redueix les seves capacitats lingüístiques. En
aquest sentit s’han obtingut ratolins transgènics
que porten la variant humana d’aquest gen. Curi-
osament, el seu cervell té més connexions neurals
i poden fer una gamma més àmplia de vocalitza-
cions.

TORNANT ALS NOSTRES ANCESSORS, fa un parell de
mesos es va publicar una anàlisi de DNA fòssil
que demostra que els neandertals tenien exacta-
ment la mateixa variant gènica del gen FOXP2
que nosaltres. Podien parlar? Explicaven contes
als seus fills? I si ho feien, com era el seu llenguat-
ge? Van desenvolupar diversos idiomes? No ho
sabem. Segur que hi ha molts altres gens impli-
cats en la capacitat cerebral i morfològica de la
comunicacióoral.Tanmateix,malgratqueelshu-
mans tinguem la capacitat de parlar i entendre
els altres idiomes, massa sovint no som capaços
de comprendre’ns entre nosaltres, i fins i tot hi
ha qui utilitza l’idioma com a arma política per
mantenir el domini psicològic sobre les nacions
veïnes.Comdiul’obradeteatreOVNIqueelsFar-
rés Brothers representen al Teatre Nacional de
Catalunya, “la cerca d’extraterrestres fa que aca-
bem adonant-nos que els més extraterrestres
som nosaltres mateixos”.

ESTRUCTURAR EL LLENGUATGE
ÉS QÜESTIÓ DE GENS David Bueno i

Torrens
Professor i investigador de genètica
de la Universitat de Barcelona

Converses(extra)terrestres

“Per poder parlar no n’hi ha prou
a tenir un cervell suficientment
complex per recordar, entendre i
utilitzar correctament un cert
nombre de paraules. Cal tenir
també una morfologia adequada
per vocalitzar-les”

VOLTA D’HORITZÓ

Bons
propòsits
per Nadal

J.J. Navarro
Arisa

Una lectora amable i fidel,
però crítica, em diu que
abans escrivia de plaers i ara
només escric de “desgràcies
que passen molt lluny de
nosaltres”. Em temo que és
cert, ai las, però vull pensar
que només faig que seguir
els horitzons de l’actualitat
amb criteris tan fràgils i
subjectius com la curiosi-
tat, l’actualitat i la fascina-
ció. Val a dir, només, que
aquesta empresa no és
sempre divertida, i que el
que ara i aquí ens sembla
llunyà, sovint influeix o
ajuda a entendre el que és
més immediat.

Però avui és el dia de
Nadal (o de Sant Esteve, de-
penent de quan llegiu
aquest diari de doble data) i
potser fóra necessari fer al-
guna declaració de bons
propòsits que sigui adient
amb el suposat esperit de
les festes. Fóra absurd de-
sitjar no haver d’escriure
mai més de desgràcies, per-
què en un àmbit on les
bones notícies no resulten
gaire atractives per al pú-
blic, les “desgràcies” d’una
mena o una altra són con-
substancials a la feina del
cronista. Si de cas, podria
desitjar que la normalitat,
el seny, la civilitat i la huma-
nitat fossin presències més
dominants en el panorama
noticiable. Per això potser
caldria que les normes, les
lleis i la bona gestió pública
s’ajuntessin amb un ús ge-
neral i públicament estimu-
lat de la imaginació.

Ja sé que, en llegir això,
algú creurà que sóc un inge-
nu, un idealista nostàlgic
d’una utopia impossible.
Però molta gent sàvia ja ha
dit que les utopies i els
somnis són el bastiment
d’un futur possible, i un
món més estable, just i
feliç em sembla un somni
que fins i tot ultrapassa el
clixé de les bones intenci-
ons del dia de Nadal. Si
voleu una bona notícia,
penseu en tot el que ja
teniu, i en les coses que fan
que la vida mereixi ser vis-
cuda. Bons dies a tothom, i
demà, si és possible, conti-
nuarem donant-li unes
quantes voltes a l’horitzó.
j.j.navarro.arisa@hotmail.es

Rient-sedelapolíticacatalana
En un dels seus comentaris
setmanals a La Vanguardia,
Gregorio Morán va destacar
que Catalunya avui té males
relacions amb les comuni-
tats veïnes. És una dada
més del 2007, esdevingut
un annus horribilis català.

Ho veiem a Catalunya
Nord, on el 2008 Perpinyà
serà Capital de la Cultura
Catalana. Allà el catalanis-

(aquí en diríem El Fibló) es
refereix a diverses valora-
cions respecte a un recent
Correllengua en favor del
català. Diu que segons
Ràdio Arrels hi van assistir
750 persones, pel diari In-
dépendant 800, pels orga-
nitzadors 1.000 i, afegeix
El Fiçó, “no sabem el re-
compte exacte de la poli-
cia, ja que no hem parlat

amb Georges Verra [renom
que donen a Jordi Vera]”.
Hi ha fonts que acusen
Vera de tenir bones relaci-
ons amb la policia política.

El Fiçó també fa barrila
respecte a l’immens local
llogat per CDC a Perpinyà,
sense relació amb l’escàs
nombre de militants. Afir-
ma que “Vera s’ha perdut
una vegada més en la im-

mensitat del local i que
com és tot sol no en sap
sortir”.

A Catalunya Nord, la polí-
tica pròpia del Principat –en
concret la de CDC– no sola-
ment ha encarnat un annus
horribilis sinó que també,
per continuar en llatí, ha ex-
citat l’animus iocandi, és a
dir fa riure. Això és molt nou
i ben trist.

‘ANNUS HORRIBILIS’ CATALÀ Alfons Quintà Advocat i periodista

me cultural està millor que
mai. Però les relacions polí-
tiques amb el Principat són
un carro que ha anat pel pe-
dregar. La causa ha estat
l’operació de CDC consis-
tent a crear-hi una inefable
sucursal, de la mà d’un antic
dirigent terrorista marxista
leninista, Jordi Vera.

Així, un número del set-
manari humorístic El Fiçó
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