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L’últim home que 
parlava català (I)

Amb aquest títol tan suggeridor, l’escriptor Carles Ca-
sajuana va presentar per Sant Jordi una de les novel·les 
més venudes de l’any. En tant que novel·la, el llibre no 
pretén ser una previsió de què pot passar amb la nostra 
llengua, però sí que fa servir alguns conceptes d’història 
de les llengües que tot seguit comentarem.

El llibre se situa en un futur no gaire llunyà, si pen-
sem que els canvis lingüístics solen ser extremadament 
lents, i en una situació de desaparició lingüística gairebé 
consumada. Fins aquí cap problema, ja sabem que tot el 
que viu acaba morint i cap llengua de les que es parlen 
actualment no resistirà l’implacable pas del segles, ni 
tan sols l’anglès. Això és el que ens explica la història, i 
si a Juli Cèsar o a Ciceró algú els hagués dit que al cap 
d’uns centenars d’anys ja ningú no entendria el llatí, 
llengua universal i de cultura en el seu temps, hauri-
en pensat que el seu interlocutor no hi era tot. Així, 
doncs, les llengües moren, com també les persones, i 
són substituïdes per d’altres, i el món continua rodant 
com si res. El problema el tenim quan a la llengua hi 
associem uns sentiments; ens sap greu que la nostra 
llengua estigui malalta, greument malalta, com si es 
tractés d’un nostre familiar, i ens resistim a abandonar-
la a la seva sort i lluitem perquè el seu estat sigui al més 
normalitzat possible.

Amb tot, la situació que planteja la novel·la és falsa, 
ja que parteix d’un diagnòstic erroni. Un novel·lista té 
el dret de fer la seva trama amb la lògica que ell desitgi 

i no ha de coincidir necessàriament amb la realitat. És 
veritat que hi ha hagut llengües que han desaparegut per 
abandonament dels seus parlants. És ben documentat 
que el 10 de juny del 1898 va morir Tuone Udaina, que 
passava per ser el darrer parlant de dàlmata, una llengua 
romànica extinta d’una part de l’actual Croàcia. Hi ha, 
però, una manera diferent de morir, una manera més 
sorprenent i fulminant: la pèrdua de les estructures lin-
güístiques pròpies per a adoptar les estructures d’un altre 
idioma, que fa que en poc temps i sense adonar-nos-en 
estiguem parlant amb la base de la llengua ocupant amb 
quatre expressions residuals de l’autòctona. Això és el 
que està passant al català i que ja ha passat altres vegades 
en la història més o menys recent: al segle xiv l’aragonès 
era una llengua distinta del català i del castellà, tenia 
una cultura associada que era reconeguda i valorada, 
i a l’aragonès s’hi feien obres literàries i traduccions 
de gran prestigi; un segle més tard havia desaparegut 
per assimilació al castellà, llevat d’alguns parlants que 
més o menys el mantenien en algun poble del Pirineu 
central. I tot això sense la gran pressió dels mitjans de 
comunicació moderns!

Ràpidament, de sorpresa i sense antídot; l’única solu-
ció és la prevenció, i aquesta és feina de tots i cadascun 
dels parlants. No ens penséssim pas que amb les quatre 
lleis favorables que hagi fet el govern ja tinguem la 
feina feta. Hi ha estats independents, com l’irlandès, 
que tenen una llengua pròpia, cuidada i protegida per 
les lleis, que segurament no se’n sortiran. La llengua 
habitual de la seva població ha passat a ser l’anglès, i el 
gaèlic ja no és res més que la llengua d’un món i una 
civilització perduts. 

En una segona part de l’article parlarem de la impor-
tància dels parlants i de les seves actituds en benefici 
de la salut de la llengua; perquè, com deia un eslògan 
institucional ben conegut, El català és cosa de tots.
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