
Elprob1ema 
del poliglo-

• lisme 
Quantes llengües de cultura es 

parlen avui al món? Quants idio
mes .ha de conèixer l'home clvill
sat? L'home mitjanament cultivat 
nG té prou amb un sol idioma, el 
p~pi. el nadonal, i en desitjar ro
nelXef dos o més idiomes esdevé 
l!n poliglota. Però el poliglotisme 
es una plaga social, ha dit Izach 
Epste1n en la seua obra "La pen
~e et la poliglossie" . L'home p0-
liglota no parla bé cap dels idio
mes que pose1x. Els idiomes s'in
terferixen d'una manera cons
tant, i 1ntel-lectualment, grama
ticalment i fonèticament el poli
glota és un producte lingü1stic im
perfecte. 

E! desig o la necessitat de cultu
ra i la imper10sitat de relacions 
fan que els poliglotes siguen nom
brosos en el nostre segle i aquest 
elevat nombre de poliglotes mal
parlant idiomes const1tu1xen la 
plaga IIOClal a què Epste1n es re
ferix. 

Les solucions que hom h a do
nat, que ha tractar de donar al 
problema babélic són moltes. Jo 
m'atreviria a afirmar que una de 
les solucions més intel-llgents és la 
del Dr. Zamenhof inventant l'Es
peranto, idioma n eutral i interna
cional. I la solució manco 1ntel-li
gent és la d'aquells homes que vol
drien vore desaparéixer tots els 
idiomes m.anco el de la seua pre
ferél!cia, i que sovint és el propi, i 
que en les nostres latituds la pre
ferència d'aquestos destructors poc 
intel-ligents i ben poc treballats 
es decanta pel castellà. 

Sl problema, peró, esta per re
soldre. Ni els idiomes inventats, 
anteriors i posteriors a l'Esperan
to, ni l'Esperanto mateix. no obs
tant els seus m1lers d'adeptes, po
den resoldre en absolut el proble
ma. babél1c, ni el llatí és una s0-
lució universal, com t ampoc ho és 
l'anglès simpU11¡>at Que sembla es
ta ara en boga. 

Continuar amb el poliglotisme és 
acentuar la plaga d'Espte1n. Al 

. menys amb el pollglotfame tal com 
111'...8 avui ha vingut practicant-se. 
I com s"ba practicat? 

Els l1qüistes, els psicòlegs, . els 
pedagogs, els- professors d'idiomes 
s'han adonat que hi ha dos polIglo· 
t1sme8. El "passiu" i "l'actiu". 

El poliglotisme actiu, que ara es 
.practica a totes les Acadèmies Es
coles 1 Centres on -Són ense~yats 
idiomes, tracta de parlar i escriu
re, de conèixer a la perfecció, un 
segon, o un tercer idioma. (Diem 
pr1mer idioma el maternal, el na-

cio . al. el que hom aprén de xic 
se~;;e necessitat de professor espe
ciall. El poliglota actiu en voler 
comunicar els lleUS pensaments en 
qualsevol dels Idiomes que coneix 
ho fa · imperfectament perquè les 
diverses llengües s'interfer1xen 
mentalment i fonèticament. Es el 
cas de Blasco · Ib8.ñez parlant i es
crivint castelIà, és el cas de Le
rroux parlant francès, és el cas del 
Comte Keyserl1ng parlant qualse
vol dels idiomes llatins. I això que 
el savi germànic és un gran poli
glotlt, que esta molt ben dotat per 
a aprendre idiomes i que té fama 
de parlar bé moltes llengües. 

E! poliglotisme passiu, que sem
bla no és tan ambiciós, és d'uns 
resultats més positius t, per tant. 
més útil, manco pertorbador. més 
perfecte. S 'acontent a en entendre 
els idíomes estudiats. Es el cas de 
Royo Villanova que entén el va
lencià parlat i escrit però que no 
parla ni e;:;criu el valendà; és el 
cas de tanta gent valenciana que 
entén el castellà dels diaris dels 
l1ib~~S, dels sermons, dels mítings, 
del cuartel" i que no parla caste
llà ; es el cas de milers de perso
nes mitjanament cultes que ente
nen el francès, l'italià., el portu
guès que cada dia escolta per 
l'aparell de ràdio i no obstant ni 
parla portuguès. ni italià, ni fran
cès. El poliglotisme passiu no des
t ruix l'idioma primer de l'individu 
i aquest, si és veritablement cuite. 
posseirà a la perfecció el seu idio
ma nacional; i entendre altres 
llengües. vives o mortes. li sera 
profitós, fàcil i assequible. 

En açò radica la solució del pro
blema babèlic : en aprendre a en
tenqre idiomes; no en aprendre a 
parlar idiomes. 

Trobeu, lectors. interessant el 
tema del present article? Ha es
tat suggerit per la lectura d'un 
lUbre de recent aparició t1tolat 
"Poliglotisme passiu" (1 ) del pro
fessor d'Idiomes Delfi Dalmau. Qui ' 
pel Juliol passat defensava el po
Uglotisme passiu en el II Congrés 

de Ciències Fonètiques, a Londres, 
sense provocar ni una impugna
ció. El llibre, ara, va ple de raona
ments que convencen. Són convin
cents, no sols per a qui com el so
tafirmant és de temps partidari 
del poliglotisme passiu. ans pera I 
aquells als quals aquestes idees són 
completament noves . 

CARLES SALVADOR 

(1) Poliglotisme passiu. Delfi 
Dalmau. Publicacions de "La Re
vista". Barcelona 1936. 3'50 pesse
tes. 
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