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£1 problema d'una ¡lengua
internacional
no és pwamenl «¡incfüístic», sino també, i
poiser principahncnt, «social». La
perfecció
ací consisteix menys en la llengua mateixa
(¡ue en el pie acora deis que ¡'usen.

7b. Cari

L'Esperanto és una síntesi
" L a creado d'una llengua universal a p r i o r i , exigiría,
en primer lloc — si la tal creado fos quelcom mes que un
simple joc—una
detallada, acurada i molt precisa
classificació deis coneixements
humans, deis quals jora, la dita
llengua, instrument d'expressió. Pero aquesta
classificació
s'allunya tant mes com mes s'eixampla
el camp de la ciencia, com mes es multipliquen,
en aquest camp, les noves
rutes, que a llur torn es divideixen
en nous camins, adés
parablels entre si, adés
entrellaqats.
Un deis mérits del doctor Zamenhof
és d'haver
compres d'altra manera el problema i d'haver cercat la seva solució a posteriori. Ell no ha creat una llengua: ha extret els
elements de la seva llengua de les llengües ja existents, de
les quals és una síntesi. Si comparem les llengües amb forces, la seva llengua és la resultant d'aquestes
forces."
Així comenqava el seu "Antaüparolo al iu
Lernolibro"
el Prof. Th. Cart, de París, qui fou el mes ferm apóstol de
l'Esperanto
i el mes fidel guardador del seu
"Fundameníio", sense negar, pero, l'evolució n a t u r a l de la llengua creada per Zamenhof; aixó és, respectant el fonament
gramatical de VEsperante
i deixant a la ma deis escriptors
esperantistes i del poblé esperantista
la tasca d'enriquir
l'idioma gradualment
i assenyadament
amb noves formes, i no
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pas encomanant una tasca reformadora
a /"'Academia"
esperantista,
la qual, al contrari, ha de limitarse
a exercir
una labor de
control.

Pero l'Esperanto és una llengua vivent
A despit
certa

que VEsperanto

manera,

ficial—pot
d'una

asseverar

dir-se

que

bé que hom

a r t i f i c i a l , cal teñir en compte
"totes

les nostres

molt alt grau, artificiáis,
Entre

i esdevenen

influencia

l'Esperanto

llengües

Aymonier

una llengua

sino de

ha pogut escriure:

vivent.

Els progressos

de preparar

Descartes

i Leibnitz,

grau.

i filosofs,

en la convicció

al bé de la humanitat;
crear

la llengua

tava pas. Ella
navegado

artificial

definitiva.

natural,

per

a la nostra época
Nietzsche

de
una

banda,

de qué serviría que la

durant un segle les liéis del

d'útil i de

de parlar

savis

dub-

de necessari,

llengua

per

no en

en cadascuna

una llengua

sembla-

que, des de-

tan cert com hi haurá un jorn

aéria. D'altra

L'Esperanto

és

que un dia hauria de reeixir

ge i apreciat

que

lingüista

l'Esperanto

i encoratjada

estava reservat

existirá

güística hagi estudiat

"Avui

de la lingüística

aprovada

mes,

naturals, no

l'éxit d'una experiencia
fou

en

inteüigent".

llengües

de naturalesa,

ven haver

digué

son,

tais, cada vegada

Quant al fet de l'Esperanto llengua vivent, el
Camille

caires
d'ésser

que, com

de cultura

de la voluntat

i les anomenades

hi ha una diferencia

tots els

li reprotxa

també Cart,

en

sintética, a r t i -

presenta

una llengua

sota la dominadora

hom pot,

que és una llengua
VEsperanto

vivent. Per

llengua

és una síntesi—Í

ha provat
artificial

de les llengües

llenguat-

alió que hi ha

reeixit?"
des de fa mes de quaranta
pot

ésser

mes fácil d'escriure

com d'escriure,

lin-

anys

tan vivent

com

una

i de parlar,

tan

fácil

bona per a tots els usos, els

mes
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humus, els mes familiars
i, encara,
els mes delicats i
els mes alts, llengua de la conversado
i deis congressos,
de
la ciencia i ádhuc del teatre i de la cátedra.
Tota discussió sobre els principis,
sobre la
possibilitat
d'una llengua artificial, és baldera. L'Esperanto
és un fet.
Hom no discuteix pa's un fet, hom el constata; hom Vanalitza i hom l'explica, si així ho vol."
M. Meillet,
en el llibre "Les langues dans
l'Europe
nouvelle",
declara la discussió closa i registra
formalment
l'éxit de l'Esperanto.
"Tota discussió teórica és vana,
l'Esperanto ha funcionat (p. 3 2 1 ) . "La necessitat práctica d'una llengua internacional
és evident. 1 com que aquesta llengua és possible, cal que sigui realitzada"
(p. 3 2 6 ) .
"Amb
una llengua internacional
artificial,
la humanitat
disposaria d'una forqa novella, i no perdria res de la riquesa
que
representen
les llengües de civilització existents.
Solament
una llengua artificial pot donar a les relacions
internadonals l'instrument práctic i simple que els manca" (p. 3 3 0 ) .
L experiencia
ha estat concloent;
el savi ho constata i en
treu les conseqüéncies
necessáries.

L'Esperanto no és, en rigor, una llengua " a r t i f i c i a l "
L'Esperanto
consta deis mateixos elements que les llengües naturals, pero ordenáis amb mes lógica i amb mes
simplicitat:
si té una gramática senzillament
genial,
amb
només setze regles fonamentals
sense cap excepció;
si té
un vocabulari
compost d'arrels llatines, germániques i eslaves, pero amb evident predomini
llatí, i un sistema
de
formado
de mots semblant al de la llengua alemanya;
si
té una sintaxi lliure i tanmateix precisa;
si té la majoria
de preposicions
i conjuncions,
tretes del llatí i del
grec;
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si té gairebé la mateixa valor educativa
que l'estudi de
les llengües clássiques; si, com digué Boirac, és, o pot arribar a ésser, e l llatí de l a democracia; si té la claredat del
francés i Veufonia de Vitalia; si ocupa entre les llengües
d'Europa
una posició semblant a la que entre les llengües
neollatines
ocupa la llengua nostra; si, en una
paraula,
VEsperanto
conté el llevat de tantes perfeccions,
podem
afirmar que no es tracta pas d'una cosa sense v i d a , a r t i f i cial.
Diu Aymonier:
"Cal no deixar-se sorprendre
peí mot
a r t i f i c i a l ; cal només definir-lo.
1 si aquest mot
significa
obra de l ' a r t , i si Vart no és altra cosa que
Varranjament
al qual Vhome sotmet els elements que li subministra
la
natura, calen gaires reflexions
per a observar que tota la
literatura i la llengua de la literatura, i la prosa tant com
la poesía, tota llengua escrita, en fi, és
artificial?"
L'artificialitat
de VEsperanto
amb relació a les llengües nacionals, ve a ésser com l'artificialitat
del sistema
métric decimal amb relació ais antics sistemes de pesos i
mesures:
pot dir-se que els peus i les polzades son elements mes naturals que el metre? Ací Z'artificialitat suposa major claredat, simplicitat i precisió, per bé que menys
tradició, i cap home progréssiu no pot fer-li'n retret. E l ja
esmentat Aymonier
ha escrit bellament:
" E l botánic no
s'ofén gens si el jardiner enriqueix
la flora de varietats
mes riques de color o de forma; i si s'ofenia i la tulipa blava o negra li semblava un monstre, llavors fóra igual a
aquells lingüistes per ais quals "els idiomes deis papús o
deis pells-roges
son preferibles
a les nostres belles
llengües literáries, així com els escardots salvatges ho serien a
les roses meravelloses
obtingudes per una cultura
refinada
i un art
superior."
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O , breument, les llengües " n a t u r a l s " s o n , en el fons,
tan artificiáis com 1' Esperanto
Hem dit que l'Esperanto
no és, en rigor, una llengua
artificial.
I en dir aixd, afirmávem, d'una manera tácita,
que és un idioma tan natural com ho son el cátala i el francés. Pero si extremem el rigor científic haurem de dir: no
és que l'Esperanto
sigui tan natural com les llengües nacionals, sino que les anomenades
llengües naturals son, en
el fons, tan artificiáis com
l'Esperanto.
Diu el repetit Aymonier:
"Hom ha abusat de les comparacions tretes de la biología, de les frases fetes sobre el
llenguatge organisme; la biología i la lingüística no teñen
sino relacions
molt remotes."
Realment
no hauríem de
parlar de llengües vives i mortes, de les llengües naturals i
artificiáis. En tot cas les nostres expressions
teñen només
una valor metafórica; el llenguatge
no és cap organisme,
ni cap producte n a t u r a l , sino una convenció humana, un
contráete, Vobra d'una voluntat mes o menys conscient.
Si
fos veritat que una llengua és un organisme,
tant se valdría de dir que l'home pot crear, pega per pega, una planta
o un animal. Sense dos homes que l'emprin per a llur intercomprensió, una llengua no existeix;
no pot existir per si
mateixa.
Diu Breal en la seva "Sémantique":
"Cal tancar els
ulls a l'evidéncia per a no veure que una voluntat
obscura,
pero perseverant.
presideix
els canvis del
llenguatge."
I Cart afirma: "Una llengua no és una abstracció real
o, parlant com els filósofs, un ésser, que existeix oer si mateix. sino veritablement
un contráete, del qual hom té o
no té consciéncia, entre aquells qui usen la tal
llengua."
E l professor
Meillet ha reconegut que no és
ble de crear, d'estendre
i de mantenir una llengua
ria un poc mes artificial que el francés, des del

impossique semoment

