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l’activisme polític (PSV, PSPV, Bloc Nacionalista) i cultural (professors, escriptors, antropòlegs, artis-
tes plàstics, etc.) donen la dimensió de la preparació i de les idees d’un grup en el qual Mira va tenir un
paper molt important.

D’aquest pensament polític que hem citat, naix l’aportació de Solves sobre el pensament naciona-
lista de Mira. Les raons antropològiques, temporals, intel·lectuals i ètiques esdevenen els eixos sobre els
quals descansa la cohesió argumental de l’escrit que, després, se centra en mostrar amb més detall algun
dels treballs sobre la naturalesa de la nació, sobre l’edat de les nacions i la pertinença a la cultura euro-
pea; fa esment especial a la importància de les elits en la formació del pensament i en la direcció de la
nació i acaba amb la consideració de la identitat com a un dret dels pobles per reconèixer-se.

El volum encara presenta quatre capítols més concrets sobre la figura que ens ocupa. Es tracta del
treball de Joan J. Gregori sobre l’aportació etnològica de Mira (p. 93-115), del dedicat a la vessant de
professor, el de Navarro Sorni sobre els estudis històrics de personatges il·lustres valencians i encara un
altre que aborda la formació clàssica de l’escriptor, escrit per Jaime Siles.

El primer incideix en la part formativa de Joan Francesc Mira com a antropòleg, en l’activista que
pren consciència d’una realitat antropològica, i ho trasllada més enllà de l’obra estrictament acadèmica,
en la literatura principalment.

El capítol que s’ocupa de la part del Mira professor destaca una vessant humana en la qual les
anècdotes centren el relat de qui va ser alumne seu d’institut, Juan Luis Moliner.

El treball de Navarro sobre la recerca històrica i documental al voltant de Sant Vicent Ferrer i els
Borja (p.171-182) destaca l’atractiu que presenten aquests personatges dins de la història d’Europa i,
concretament, la gran dimensió d’aquests valencians que desvetlla l’interés de l’historiador i del curiós.
Potser per això deriva cap al contrast de les obres documentals sobre els autors i allò que és producte de
la ficció, la novel·la Borja papa (1996).

Finalment, Jaime Siles tracta la figura de Mira des de l’estudi de les seues apreciacions sobre la
figura d’Hèrcules i l’escrit Hèrcules i l’antropòleg; tant des de l’òptica nacional, perquè «és dels grecs»,
com des de la literària. Però fonamentalment deriva cap a les connexions que hi ha entre els planteja-
ments del món clàssic com a fonament del posterior, el medieval, el shakespearià, el cervantí o el
proustià, tots relacionats amb les meditacions assagístiques de Hèrcules i l’antropòleg. La segona part
del treball de Siles està dedicada a referir els components clàssics de la novel·la Purgatori, en la qual
existeixen evidents manifestacions com ara les de caràcter bíblic, històric (Xerxes, César, la Valentia
romana), mítiques i poètiques (Catul).

Comptat i debatut, ens trobem davant d’un recull d’escrits d’índole diversa que ens ajuda a enten-
dre una mica la figura polièdrica d’un dels pensadors, activistes, escriptors i professors més destacat del
panorama valencià actual. La capacitat per excel·lir en tots aquests camps dóna una idea de com, des de
la diversitat, es pot accedir a la figura d’un personatge que, per la seua activitat variada, permet estudis
des de tantes perspectives. La pluralitat d’interessos, també, provoca una lectura més detinguda en uns
que en altres, segons qui en sigui el receptor. Potser són coses de l’ofici, malgrat això diríem que és una
bona oportunitat d’accés pluridisciplinar al coneixement, cosa que no està pas malament.

Adolf Piquer Vidal
Universitat Jaume I

Chabrolle-Cerretini, Anne-Marie (2007), La vision du monde de Wilhelm von Humboldt. His-
toire d’un concept linguistique, Lió: ENS.

La història de la llengua es pot entendre de moltes maneres, amb vinculacions més o menys estre-
tes cap a altres disciplines: més decantada cap a la història social, més inclinada cap a la sociolingüísti-
ca teòrica o més a prop de la història de les idees. Al mateix temps, cadascun d’aquests corrents pot
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estar enfocat de manera diferent segons cada tradició lingüística, per no entrar en la casuística infinita
en què podríem incórrer si ens detinguéssim en l’obra de cada especialista. En l’àmbit de la filologia
catalana hi ha tingut i hi té un pes important l’estudi de les percepcions històriques de la mateixa llengua
(unitat/diversitat) o respecte a les llengües veïnes (occità, castellà, francès). En l’àmbit francòfon, la
història de les idees lingüístiques respon a tota una altra tradició, estretament vinculada a la història
lingüística com a ciència i fins i tot a la filosofia del llenguatge. Els exemples podrien ser múltiples: des
de la monumental Histoire des idées linguistiques que va dirigir Sylvain Auroux, fins a les publicacions
de la col·lecció Philosophie et Langage de l’editorial Mardaga de Lieja o l’existència de la revista His-
toire, Épistemologie, Langage, amb una trajectòria de més de tres dècades.

Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, autora del llibre La vision du monde de Wilhelm von Humboldt.
Histoire d’un concept linguistique, és una catedràtica de lingüística romànica que està vinculada al po-
tent i diversificat equip de recerca de Sylvain Auroux, orientat cap a la història de les teories lingüísti-
ques. El treball de Chabrolle-Cerretini és un magnífic exemple d’aquesta orientació: tot i partir d’un
enfocament històric, la narrativa de l’autora no és ni eminentment cronologista ni erudita, sinó que
s’organitza al voltant d’un concepte, la Weltansicht, que Wilhem von Humboldt utilitzà en els seus
treballs lingüístics i que Chabrolle-Cerretini tradueix, seguint una certa tradició francesa (no unànime
en aquest punt), per vision du monde, tal com queda anunciat en el mateix títol. El llibre brilla per la
seva claredat en la concepció general i en l’anàlisi de cada part, tot i que l’empresa de Chabrolle-Cer-
retini era arriscada, per moltes raons. D’entrada, un autor com Humboldt és difícil de classificar, la seva
obra es pot estudiar des de disciplines molt diferents, des de la filosofia a la lingüística i, de fet, s’hi han
acostat acadèmics i intel·lectuals d’arreu de primer nivell amb interessos molt diferents: Friedrich
Nietzsche, Martin Heidegger, Edward Sapir, Jürgen Habermas, Noam Chomsky, José María Valverde,
Edgar Morin, per només esmentar-ne uns quants d’èpoques i àrees geogràfiques i de pensament ben
distintes: a l’entorn de l’obra de Humboldt, s’ha congregat la cultura en majúscula.

Quan des de la història de la lingüística se n’ha parlat, s’ha fet com si realment no formés part de
les grans contribucions lingüístiques del xix: lingüistes com Max Muller, Michel Bréal o Otto Jesper-
sen el van trobar difícil: ho expressa sense embuts Georges Mounin en la seva història de la lingüística:
«L’analyse de la pensée de Humboldt a toujours paru difficile à tout le monde». La raó és evident:
Humboldt s’ha vist més com un filòsof que no pas com un lingüista. Alberto Vàrvaro, en la seva histò-
ria de la lingüística romànica, s’hi refereix com «el mayor filósofo del lenguaje de comienzos del siglo
xix», i el presenta com un romàntic alemany, igual que A.W. Schlegel, interessat en la llengua com a
mitjà per conèixer una nació, assumint el punt de vista d’E. Fiesel: «Si Humboldt y A.W. Schlegel
partían de teorías de principio..., para Franz Bopp se trata sólo de resolver un problema específico: el
del origen de la flexión germànica». A vegades, la tradició lingüística, quan no l’ha ignorat, l’ha arri-
bat a qualificar d’obscur o abstrús: d’acord, la seva prosa pot arribar a ser certament densa, però
també és plena de joies sintètiques del pensament lingüístic: simplement, l’empresa de Humboldt, per
la novetat, ambició i radicalitat de plantejament que representa la seva obra (un autèntic tità del xix),
mereixia més atenció. Des de la història de la lingüística, la reclamava el mateix Mounin: «L’exégèse
de la pensée de Humboldt, du point de vue de nos connaissances historiques et linguistiques actuelles,
reste à faire». L’estudi de Chabrolle-Cerretini que ressenyo contribueix, en aquest sentit, a omplir
aquest buit que reclamava Mounin: de fet, aquest estudi de la professora francesa representa la seva
contribució major al coneixement de l’obra de Humboldt després de més d’una dècada de treballs i
estudis, els primers dels quals daten de 1999 («W. von Humboldt» in Patrimoine littéraire européen,
volume 11a, Renaissances nationales et conscience universelle, De Boeck Université, 1999; i «L’Étude
du basque de Wilhelm von Humboldt » in Le voyage dans le monde ibérique et ibéro-américain Actes
du XXIXe Congrès de la Société des hispanistes français, Saint-Étienne, mars 1999, Université de
Saint-Étienne, 1999).

Els grans personatges poden explicar tota una època perquè en concentren tots els mainstreams i,
alhora, s’hi situen per sobre per anar més enllà, molt més enllà en el cas de Humboldt: aquest sol punt
el fa molt atractiu i, alhora, temut, un respecte a distància que pot evitar entrar-hi a fons i limitar-se a
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repetir amb altres paraules el que els treballs de síntesi han anat perpetuant. No és el cas de Chabrolle-
Cerretini. La professora francesa penetra la dificultat del pensament de Humboldt des de l’òptica que li
ofereix l’anàlisi d’un concepte: des del Weltansicht humboldtià, l’autora supera amb escreix la comple-
xitat de l’empresa i presenta un Humboldt en tota la seva complexa simplicitat, és a dir, amb claredat
de plantejament i de concepció del llibre, i amb profunditat i finesa en l’anàlisi del concepte lingüístic
humboldtià que es proposa, la visió del món. Un sol concepte sotmès a l’anàlisi que en el cas de Cha-
brolle-Cerretini representa l’esforç i l’habilitat de fer dialogar amb més o menys intensitat el conjunt de
l’obra lingüística de Humboldt amb clàssics del pensament lingüístic (Andrés de Olmos, Lorenzo Her-
vás, Antoine de Rivarol, Edward Sapir, Benjamin Whorf) i, alhora, amb referents clàssics del pensa-
ment filosòfic antic o contemporani (Étienne Condillac, Gottfried Leibniz, Johann Herder, Jean-Jacques
Rousseau, Jürgen Habermas, Edgar Morin). Chabrolle-Cerretini coneix a fons l’obra lingüística de
Humboldt (es basa en l’edició alemanya d’Albert Leitzmann, alhora que recorre a les diferents traduc-
cions franceses del xix i del xx, sense oblidar les traduccions a l’anglès, castellà i italià) i dels lingüistes
i filòsofs anteriors o posteriors que hi tenen punts de contacte.

Per a la seva anàlisi i interpretació del pensament lingüístic humboldtià, Chabrolle-Cerretini s’ar-
ma de bibliografia crítica provinent de disciplines molt distintes: història de la filosofia o del pensament
en general (Marc Crépon), història de la ciència (Isabelle Stengers) o de l’antropologia (A. Kremer-
Marietti), història de les idees lingüístiques (Claude Désirat, Claudine Normand, Jean Rousseau), his-
tòria de la lingüística francesa (estudis de Bergounioux), hispànica (Val-Álvaro), russa (Kokochkina) o
americana (Andresen), estudis de context històric respecte a la ciència al segle xix (Nicolas Hossard) o
pel que fa a la construcció històrica de les identitats (Anne-Marie Thiesse), sense deixar de banda, na-
turalment, la teoria sobre la diversitat lingüística (Catherine Fuchs, J.A. Lucy, Henri Meschonnic). Pot
causar la impressió que totes aquestes referències, posades l’una darrere l’altra, poden afogar l’anàlisi
en un estudi relativament curt com el que ofereix la investigadora francesa (unes 130 pàgines): és no-
més l’efecte de triar en poc espai algunes referències rellevants d’un llibre tan sòlid com àgil, amb una
orientació clara expressada en la introducció: «Cet essai a un double objectif : d’une part exposer la
richesse du concept de vision du monde désignant une perception du monde organisée par une langue
particulière; d’autre part retracer l’histoire de ce concept qui permet de penser la diversité des langues»
(p. 7). El llibre està estructurat en tres parts: en la primera, dibuixa el context que fa possible l’emergèn-
cia del concepte fins a establir-ne els orígens. «La deuxième partie est consacrée à la définition propre-
ment dite du concept de vision du monde... La troisième partie traite de la mise en oeuvre de la linguis-
tique de la diversité et examine les principes méthodologiques de l’étude comparée des langues pensée
par Humboldt». Les parts són el sentit i l’equilibri del llibre (per dir-ho en termes quantitatius: 42 pàgi-
nes la primera part; 35, la segona, 32, la tercera, sense comptar la introducció i les conclusions), són
l’estructura i el caràcter, per dir-ho en termes humboldtians que la mateixa autora analitza a propòsit de
les llengües i del llenguatge.

Chabrolle-Cerretini aporta un estudi d’història lingüística. El fet que Humboldt hagués usat per
primer cop el concepte Weltansicht en un discurs de 1820 pronunciat a l’Acadèmia de Berlín no es
converteix en el punt de partida del llibre. Com apunta la mateixa autora, la història del concepte «pour-
rait commencer à partir de 1820 à Berlin»: aquesta opció seria una possibilitat massa simple («commo-
de mais inexact») per a la investigadora. Des d’una perspectiva històrica els conceptes són fills d’un
context que donen claus per a la comprensió. «Il est désormais admis qu’un concept naît d’un contexte
historique et d’un contexte problématique particuliers» (p. 10). La primera part està dedicada a aquest
objectiu, amb finesa, elegància i agilitat narrativa: no hi ha exhibicionisme eruditista ni enciclopedista:
la tradició francesa privilegia una direcció clara, l’ordre narratiu i l’anàlisi seriosa, amb llampecs d’eru-
dició i màgia d’idees exposades en una prosa límpida, raonable, acadèmica, a estones agradable i pas-
sadora, a estones profunda i conceptual: Chabrolle-Cerretini participa d’aquesta tradició reduint la
complexitat del pensament humboldtià a una anàlisi fonamentada i entenedora, pluridisciplinar i alhora
eminentment lingüística.
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En la primera part del llibre, Chabrolle-Cerretini situa el concepte nascut en el context dels debats
antropològics i lingüístics de finals del xviii i principis del xix. «Le concept sera», en paraules de
Chabrolle-Cerretini, «l’aboutissement d’une pensée questionnant l’homme, laquelle, chemin faisant, en
intégrant la langue comme caractéristique humaine, va évoluer vers une étude du langage» (p. 15). En
aquest sentit, presenta la fisiologia comparada a Alemanya, França i Suïssa, el mètode antropològic de
finals del xviii (Joseph-Marie de Gérando) i la fisiognomia, desenvolupada a partir dels treballs de fi-
nals del xviii de Johann Kaspar Lavater. El context ajuda a situar l’autor. Humboldt arribarà a l’estudi
de les llengües a partir del seu interès inicial per l’antropologia comparada (té dos treballs en aquesta
línia, Le dix-huitième siècle i Plan d’une anthropologie comparée, datats respectivament el 1796 i el
1798). A 22 anys, Humboldt havia estat a París el 1789, on viu i veu la Revolució Francesa: aquesta
experiència el portarà a reflexionar sobre el comportament dels individus, el paper de l’Estat, la societat
alemanya i la idea de progrés: «Dans tous les cas, l’idée de progrès de l’homme conduit Humboldt vers
l’anthropologie» (24). Per aquelles dates, el 1798, Kant també havia fet les seves reflexions sobre l’an-
tropologia. A finals del xviii «Humboldt fait le constat qu’une recherche nouvelle portant sur l’homme
s’impose... cette nouvelle recherche, c’est l’anthropologie comparée; la méthode, l’alliance de la spécu-
lation et de l’empirie ... Il pose également les fondements théoriques d’une recherche pluridisciplinaire
en faisant appel à l’historien, au philosophe, au biographe, au voyageur, au poète et à l’écrivain, qui tous
peuvent ‘nous livrer des faits empiriques pour constituer cette science’» (26). A 30 anys, el 1797, es
torna a instal·lar a París, ara amb la família. Teoritza que per al coneixement d’un mateix cal conèixer
l’altre i l’antiguitat; aquestes preguntes també se les havia formulat Schlegel, però hi va respondre altra-
ment: en la pròpia cultura i en els orígens ens podem conèixer nosaltres mateixos (p. 28). Humboldt
estableix unes noves bases antropològiques per estudiar l’home: no li interessen tant les categories abs-
tractes (les nacions, les èpoques), com els individus, els caràcters individuals: per analitzar-los estableix
un mètode d’anàlisi, que serà transposat a l’estudi de les llengües al s. xix (30-33). «La comparaison est
le principe méthodologique qui s’impose pour la compréhension de l’homme et le caractère est le con-
cept qui synthétise les aspirations du projet anthropologique», explica Chabrolle-Cerretini (34).

En aquesta primera part, l’autora també presenta la relació entre llengua i identitat a finals del
xviii, en el marc de conflicte polític entre França i Alemanya, sense oblidar les bases filosòfiques de
Leibniz i Herder sobre aquesta qüestió. El marc científic i intel·lectual queda completat amb la descrip-
ció del naixement de la gramàtica comparada i de l’estructuració de la recerca universitària alemanya:
la Wissenschaft, la recerca, és obra de Humboldt i l’Estat ha de finançar la recerca dels individus. El
lingüista també havia estat polític: ambaixador de Prússia en diverses ciutats europees, ministre d’Ins-
trucció Pública i fundador de la Universitat de Berlín (1810). Encara més, Humbolt mateix participa en
la selecció de Franz Bopp per a la càtedra de sànscrit a la Universitat de Berlín.

Mentre els lingüistes del xix faran comparacions per cercar l’origen, Humboldt farà estudis com-
parats de llengües, el primer dels quals fruit dels seus dos viatges a Espanya el 1798, on descobreix, als
seus ulls, una llengua aïllada de tota influència estrangera, el basc, que el portarà a mantenir intercanvis
fluids amb els basquistes de l’època (Juan Antonio Moguel i Astarloa). Humboltd considerava que
«dans leur langue que les différences entre les nations s’expriment de la manière la plus précise et la
plus pure» i que calia dur a terme «l’étude combinée de la langue et de l’histoire» (p. 45). El cas del
basc va permetre a Humboldt establir relacions entre llengua, nació i pensament. «Cette conception de
la langue dans des rapports de dépendance qui n’ont encore jamais été théorisés ainsi est issue de ce
cheminement anthropologique propre à Humboldt» (46). Davant les interpretacions de Jean Quilien i
Pierre Caussat respecte a la relació entre recerques antropològiques i recerques lingüístiques en Hum-
boldt, Chabrolle (56) puntualitza que «cette idée d’une recherche de la caracterisation des peuples par
leur langue naît du contact avec la langue basque». Humboldt veu en el basc una oportunitat «pour
décrire les caractères nationaux». Els seus estudis fonètics i morfològics dels dialectes del basc (publi-
carà tres treballs: el 1812, el 1817 i el 1821) són «un matériau de référence».

El basc és sols un punt de partida del que serà el macroprojecte humboldtià: després del basc,
mereixeran l’estudi de Humboldt les llengües americanes. Aquestes les descobreix a Roma, concreta-
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ment a la biblioteca pontifical, de la mà del seu bibliotecari, el jesuïta i lingüista enciclopedista Loren-
zo Hervás: el projecte cataloguista de llengües del xviii passa el relleu a l’empresa embrionària del
xix; el Vaticà esdevé la memòria de les llengües americanes, que alimenta en bona part el germà de
Wilhelm, el geògraf Alexander von Humboldt, enviant-li materials de llengües americanes elaborats
per missioners espanyols a partir del xvi. Europa va a Amèrica i Amèrica tornarà a Europa per canvi-
ar la direcció de la lingüística de la mà de Humboldt, aproximació que l’Europa del xix no va enten-
dre: no va ser fins a principis del xx que la llavor humboldtiana es va trasplantar per fructificar en
l’escola lingüística americana de base antropològica: Boas i Sapir van ser deutors del projecte de
Humboldt.

A mesura que va estudiant llengües de diferents famílies i continents (americanes, polinèsies, el
xinès), Humboldt s’adona d’una qüestió crucial: el mètode d’anàlisi és un problema per tenir coneixe-
ments fiables i sistemàtics (científics) respecte a les llengües i al llenguatge. La tradició grecollatina,
tan present encara en la lingüística missionera de l’edat moderna, era inservible per descriure llengües
com les que a ell li interessen. El mètode historicocomparatiu té un objectiu geneaologista que tampoc
és vàlid quan a l’hora d’estudiar les llengües un es fa preguntes altres que el grau de parentiu o un su-
posat origen comú. També és crític amb les classificacions tipològiques de coetanis seus, com Adelung
o els Schlegel. Humboldt no dóna cap solució definitiva, però deixa anunciat el problema: si la lingüís-
tica vol ser una ciència, ha de tenir un mètode i una ambició, la de conèixer i estudiar totes aquelles
llengües que l’Europa filològica encara ignorava aleshores, tan atenta com estava a establir llaços de
parentiu dins la gran reconstrucció col·lectiva de l’indoeuropeu. Amb el rerefons del pensament filosò-
fic del xviii sobre la diversitat lingüística (J. J. Rousseau, Maupertius), i amb l’emergència del concep-
te génie de la langue (Rivarol, Condillac, que havia llegit de primera mà), el 1803 Humboldt empren-
gué el projecte d’un «estudi general de les llengües», «una enciclopèdia». «Sa nouveauté tient au fait
qu’elle propose une théorisation de la diversité des langues, dont l’un des principaux concepts est celui
de vision du monde» (57). Som a les portes del punt nuclear, l’anàlisi conceptual. Arribem a la segon
part del llibre de Chabrolle-Cerretini, que es fixa dos objectius: d’una banda, «les avant-traces de l’ap-
parition du concept» i, de l’altra, «les premières occurrences de la vision du monde dans leurs environ-
nements textuels» (p. 61).

El concepte Weltansicht (“visió del món”) és usat per Humboldt per primer cop en un discurs de
1820 pronunciat a l’Acadèmia de París, precedent de dos altres discursos pronunciats aquí mateix, el
1821 i el 1822. (El 1820 ja ha deixat les seves activitats polítiques, iniciades el 1802.) Al s. xviii, en
aquesta mateixa Acadèmia de Berlín havien reflexionat sobre el llenguatge dos grans filòsofs: Leibniz
(1710) i Herder (1771). El lloc i els precedents impregnen el discurs de 1820: el títol del discurs de
Humboldt es fa eco del discurs de Leibniz i deu a Herder la idea d’estudiar les llengües d’acord amb el
poble que les parla. Chabrolle-Cerretini estableix aquestes dependències i presenta el seu autor en el seu
context de pensament, en una tradició, al mateix temps que posa en relleu l’empremta personal: l’apor-
tació ‘personal’ de Humboldt en el discurs de 1820 consisteix a criticar la línia de recerca de buscar
l’origen dels pobles a través de l’origen de les llengües; el temps que ha passat no permet establir amb
claredat genealogies i a més no es coneixen totes les llengües del món ni prou bé les que se’n sap l’exis-
tència; ens trobem davant una lectura crítica de la progressiva hegemonia científica del moment que
desemboca en una proposta embrionària de canvi de paradigma lingüístic que arriba massa aviat per la
sensibilitat de l’època. Chabrolle-Cerretini ho expressa en aquests termes: «Pour la première fois dans
l’histoire occidentale de la description des langues se développe un intérêt scientifique pour la diversité
des langues qui est consideré non pas comme un handicap pour l’humanité, mais comme sa richesse
même» (p. 68). L’autora coincideix a subratllar una idea que altres especialistes, Pierre Caussat i Jürgen
Trabat, també havien posat en relleu: la novetat que un autor de principis del xix valorés positivament
la diversitat lingüística, en un context en què l’uniformisme lingüístic va ser la ideologia principal que
es va irradiar des de la Revolució Francesa. Per arribar-hi, Chabrolle-Cerretini emprèn l’anàlisi del
concepte “visió del món”, tant pel que fa al seu abast semàntic (a través del seu context discursiu imme-
diat i a través de les traduccions que se n’han proposat en diferents llengües), com pel que fa a concep-
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tes anàlegs o amb punts de contacte. En un primer moment, Chabrolle-Cerretini remarca en quins punts
del discurs de 1820 apareix el concepte visió del món: per primer cop, en el paràgraf 20, on vincula di-
versitat de llengües amb «une diversité des visions du monde» (p. 69). El discurs de 1820 «ouvre donc la
voie à. 1) un changement dans l’appréciation de la diversité des langues; 2) une approche théorique glo-
bale de la diversité linguistique» (70). Chabrolle-Cerretini delimita els camps dels conceptes Weltansicht,
Weltanschauung i Welt-auffassung (aquests dos últims, els documenta en textos humboldtians de 1827 i
1827-29) i analitza les traduccions al francès que s’han utilitzat (vue, vision, conception), per introduir
matisos lingüístics d’alta precisió per a cada opció (p. 72-73): en aquestes pàgines és on Chabrolle-
Cerretini desplega amb més extensió les tècniques d’anàlisi pròpiament lingüístiques, que en el seu cas
exigeixen especialment coneixements de semàntica i traducció. Tota aquesta anàlisi més tècnica del seu
llibre es basa en un corpus de les ocurrències dels conceptes Weltansicht, Weltanschauung i Welt-auf-
fassung, i de les traduccions franceses, italianes, espanyoles i angleses, que incorpora una llista de cita-
cions, amb les seves traduccions respectives (p. 73-80). Chabrolle-Cerretini apunta una remarca fruit de
la confrontació de traduccions: l’anglès, l’italià i el francès han arribat a proposar solucions homologa-
bles per al concepte alemany Weltansicht: respectivament, view, visione i vision. La tria de l’autora està
més que contrastada, fonamentada en la tradició francesa, en consonància amb les opcions d’altres
llengües de cultura.

L’aproximació teòrica a la diversitat lingüística, l’autora l’amplia a partir d’una anàlisi conceptual
anàloga respecte a termes com organisme, structure, forme interne. L’abast semàntic d’aquests termes,
i alguns altres (Sprache i Verschiedenheit, traduït en francès segons els autors per ‘diversité’ o ‘diffé-
rences’: p. 85-87), ajuda a precisar i complexificar el pensament humboldtià respecte a les llengües, el
llenguatge i la diversitat lingüística. En aquest sentit, l’autora completa la feina més divulgativa que
havia facilitat Denis Thouard en la seva traducció al francès de diferents escrits humboldtians sobre el
llenguatge, on Thouard inclou un aclaridor i documentat vocabulari de conceptes (Sur le caractère
national des langues, París, Seuil, 2000, p. 167-182). En aquesta part del llibre d’anàlisi conceptual és
on trobem les citacions probablement més conegudes de Humboldt: «plusieurs langues sont en fait
plusieurs visions du monde» (p. 94). Amb aquesta frase no n’hi ha prou per entendre tot Humboldt ni
les possibilitats interpretatives que ofereix. Chabrolle-Cerretini ens il·lumina amb aquesta observació:
«elle n’est pas conçue comme un cadre rigide dont on ne peut sortir et que l’on veut imposer. En situant
la finalité de la langue dans le discours, Humboldt donne ainsi le dernier mot, c’est le cas de le dire, à
l’individu... De plus, la possibilité d’apprentissage de langues étrangères prouve, s’il en est besoin, que
l’individu peut se rapporter à une autre vision du monde» (p. 96). Chabrolle-Cerretini treu Humboldt de
les seves frases fetitxe per mostrar-lo amb uns altres ulls, amb una mirada renovada.

La tercera part del llibre està dedicada a les bases i aportacions de la lingüística humboldtiana, que
són tota una reflexió respecte als problemes de mètode a l’hora d’estudiar les llengües i la diversitat. A
diferència de la gramàtica historicocomparada que pretén reconstruir la família indoeuropea, Humboldt
s’interessa per totes les llengües en la mesura que aquestes són exemples de l’aptitud dels homes pel
llenguatge. «Il n’y a pas, pour lui, de petites ou de grandes langues ni parlers plus dignes d’attention que
d’autres», havia deixat escrit Chateaubriand (s’havien trobat a Berlín el 1821). En consonància amb
aquesta actitud igualitarista i universalista davant les llengües, el corpus humboldtià té l’ambició
d’abraçar el màxim nombre de llengües, en primer lloc per una simple raó quantitativa de fiabilitat ci-
entífica (com més llengües es puguin estudiar, més vàlid seran els resultats a què s’arribaran; «cette
perspective comptable», apunta Chabrolle-Cerretini, «apporterait sa contribution à la compréhension
des causes de la diversité et à celle des rapports entre la langue et la nation»), però també per raó de
criteris geogràfics, genètics i històrics. El lingüista es proposa comprendre la diversitat des d’un punt
de vista geogràfic, en paraules de Chaberolle-Cerrretini (p. 101), per tal de «préciser les rapports éven-
tuels entre les origines d’une langue et sa diffusion sur un territoire donné». Pel que fa al criteri genètic,
Humboldt considera que el punt de vista de la gramàtica historicocomparada és parcial perquè limita
molt el nombre de llengües a tenir en compte: «Pour Humboldt, il ne faut pas s’en tenir aux résultats
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partiels et discutables obtenus principalement sur la famille indo-européenne» (101). Humboldt té tam-
bé un punt de vista històric, que el porta a definir quin tipus de llengües són les que li interessen i que
poden formar part del seu estudi: a Humboltd només li interessen aquelles llengües que han arribat a un
estadi evolutiu «où la langue est en possession de toutes ses fonctions dans un usage libre, et au-delà
duquel sa structure propre ne subit plus d’altérations» (Sur le caractère national des langues, p. 73).
Només les llengües que han aconseguit un cert grau d’estabilitat poden sotmetre’s a l’observació i a
l’anàlisi. Aquesta premissa parteix d’una abstracció dels processos històrics de les llengües i de la va-
loració com a tals només d’aquelles que han aconseguit una evolució determinada. Per Humboldt,
abans d’arribar a l’estabilitat, les llengües passen per un estadi evolutiu de tres etapes: la primera és de
formació; la segona, d’influència d’altres llengües; i a la tercera etapa, ja s’han estabilitzat la diferenci-
ació respecte a les altres i la seva estructura. En certa manera, la visió històrica humboldtiana de les
llengües respon a una modelització abstracta, molt propera a les bases epistemològiques amb què la
sociolingüística teòrica actual treballa.

El fet de pensar les llengües des d’un aparat teòric molt elaborat no obsta perquè Humboldt es
plantegi la fiabilitat de les dades que la tradició lingüística anterior a ell li podia fornir. Pel que fa a la
manera d’accedir a les llengües, considera que cal ser prudent amb les dades proporcionades per manu-
als que informen de llengües a través del mètode gramatical de les llengües clàssiques: en aquest sentit,
les llengües americanes gramatitzades pels missioners són per ell una font dubtosa. Per això, a Humbol-
dt li interessen aquelles descripcions missioneres de llengües americanes enfocades amb la voluntat
instrumental d’ensenyar la llengua de manera pràctica i no pas a partir de descripcions de categories
gramaticals provinents de la tradició grecollatina.

Vista la seva manera d’entendre la diversitat lingüística, per dur a terme els seus estudis, Humbol-
dt descarta el mètode historicocomparatiu i va més enllà del de la gramàtica general: «S’il est vrai qu’on
a souvent mis en oeuvre des comparaisons de langues, ce fut seulement en soutien et en appui de
recherches historiques, soit afin d’étayer la représentation chimérique d’une archi-langue, soit simple-
ment de faciliter l’apprentissage de telle ou telle langue particulière» (Sur l’étude du langage, p. 430;
cf. Chabrolle 109). Humboldt va a la cerca d’un mètode que permeti la sistematicitat, única via per
garantir la cientificitat de l’estudi: «il ne peut plus rester douteux, que les langues s’expliquent récipro-
quement, et qu’on ne parvient à en voir une seule dans son jour entier, que lorsqu’on s’élève par des
recherches qui tâchent de les embrasser toutes, à un point de comparaison générale» (Essai sur les
langues du Nouveau Continent, p. 316; cf. Chabrolle, p. 108).

Les bases metodològiques de les seves investigacions lingüístiques reposen sobre dos eixos: l’‘es-
tructura’, «un phénomène de l’histoire naturelle» i el ‘discurs’, ‘phénomène intellectuel et téléologique’.
Chabrolle-Cerretini presenta aquesta panoràmica: «Pour parvenir à l’etude de la vision du monde des
langues, il y a donc deux axes de recherche, le premier concerne la ‘structure’ de la langue et le second,
le ‘discours’ créé à partir de la langue. Le premier est une étape préliminaire et indispensable à la réa-
lisation du second et le second s’avère être le but du premier» (109-111).

A través d’un mètode inductiu, l’estudi de l’‘estructura’ de la llengua (Bau, charpente, structure, en
terminologia del mateix Humboldt) ha de conduir a trobar les lleis internes de la llengua, allò particular
d’una llengua, i alhora posar en relleu els aspectes comuns a altres llengües (p. 113-119): aquesta aproxi-
mació, Chabrolle l’atribueix al fet «d’avoir pensé le langage dans sa dimension anthropologique» (118).
Hi ha una relació entre la part i el tot, entre la llengua particular i les altres llengües. Chabrolle (119) posa
en relleu aquesta manera d’entendre la diversitat i les llengües a través de la metàfora humboldtiana del
prisma, força menys divulgades que altres de seves: «Car toutes les langues ensemble ressemblent à un
Prisme dont chaque face montrerait l’univers sous une couleur différemment nuancée» (Essai sur les
langues du Nouveau Continent, p. 309). L’estudi prototípic respecte a l’estructura està dedicat a la
dualitat, sobre la base d’anàlisi de les llengües semítiques, de l’Índia i del lapó. El segon eix de la recer-
ca és el caràcter, el discurs, que aplica a textos escrits amb finalitat estètica. El ‘caràcter’ (al. Charakter;
fr. caractère) és der Schulsstein, la clau de volta de l’arquitectura humboldtiana.
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El llibre de Chabrolle-Cerretini es tanca amb un capítol dedicat a la recepció del lingüista alemany.
En rigor, hauríem de dir que obre l’estudi cap a la recepció de Humboldt: Chabrolle-Cerretini planteja
l’última part del llibre com una opera aperta, amb un final sense final, o fins i tot amb un final que no
pot ser tancament. La influència de Humboldt és qualificada per Chabrolle-Cerretini de «faible» tant a
la seva època com al llarg del xix, si bé matisa que «faible ne veut pas dire inexistante» (125): bona part
dels textos alemanys es publiquen en vida de Humboldt i fins i tot compta amb traduccions de textos
seus, al rus i al francès. No obstant, davant un projecte tan ambiciós i tan innovador, la recepció és es-
cassa: «le projet linguistique ne correspond pas à l’horizon d’attente des années 1820», conclou Cha-
brolle (p. 126). Di Cesare s’havia referit a la «inactualitat» de la proposta humboldtiana: la gramàtica
comparada era el model de cientificitat i l’obra de Humboldt era vista com a «philosophique». Chabro-
lle (p. 127) aprofundeix en aquesta perspectiva i desgrana comparativament els plantejaments de cada
escola, entre els quals apunta aquest: «la dimension herméneutique de la dernière étape de la recherche
de Humboldt est en concurrence avec une science totalement fondée sur l’empirie». El plantejament de
Humboldt tenia poques possibilitats d’èxit al xix: el mateix concepte vision du monde responia, com
observa Chabrolle (p. 127), «aux questionnements qui avaient animé tout le xviiie siècle et le début du
xix». A finals del xix i principis del xx, la sort de Humboldt canvia i esdevé un fonament de la lingü-
ística americana i d’una de les seves escoles, l’etnolingüística: Boas, Sapir, Whorf. A Europa exerceix
influència en especialistes de llengües africanes, polinèsies o fino-úgriques; al xx, Humboldt esdevé,
en paraules de Chabrolle (128), «une source à laquelle on vient puiser abondamment et avec assiduité».
Trabant i De Cesare s’hi referien com un «réservoir». El concepte “visió del món” també iniciarà «un
parcours solitaire, pluridisciplinaire et mouvementé» entre diferents escoles lingüístiques i científiques;
se l’ha associat a Sapir i a Whorf, sovint confonent el sentit dels conceptes humboldtians.

En la seva història de la lingüística, Mounin apuntava algunes generalitats rellevants de l’obra
lingüística de Humboldt, al final de les quals deixava anotats diversos temes per explorar: «Il paraîtra
—peut-être encore longtemps- préférable d’attendre une véritable analyse historique de l’oeuvre lin-
guistique de W. von Humboldt, avec ce qu’elle doit au xviiie siècle et ce en quoi elle le continue, ce
qu’elle doit au romantisme allemand, ce qu’elle apportait à la linguistique de son époque, et ce que
certaines de ses analyses fascinantes peuvent encore signifier pour la nôtre». Des d’un prisma molt
determinat, l’anàlisi del concepte Weltansicht, l’estudi de Chabrolle-Cerretini aborda totes aquestes
qüestions i moltes altres, i hi fa contribucions realment rellevants i aclaridores, com he intentat de posar
en relleu en el decurs d’aquesta recensió.

Henri Meschonnic ha sostingut que Humboldt tenia més futur que passat. Respecte als estudis
sobre aquest lingüista i pensador, es podria afirmar el mateix, i encara afegir-hi que els de Chabrolle-
Cerretini hi han de tenir una presència destacada. En la part final del llibre la mateixa autora insinua
possibles treballs futurs, amb aquesta invitació: «Pour problématiser la dimension linguistique du pro-
cessus identitaire comme pour penser le changement linguistique dans le dépassement de l’opposition
trop rigide du plan de la langue et du discours, on peut entrevoir ce que la théorisation humboldtienne
de la diversité des langues nous apporterait» (135). El prisma de Chabrolle-Cerretini mostra que una
lectura com la seva des de la història de les teories lingüístiques el torna a fer actual un clàssic del pen-
sament com Humboldt, en renova la mirada, i deixa entreveure que no hauria de ser sols un capítol es-
tanc de la història del pensament lingüístic, sinó una font viva per enriquir el debat actual sobre la di-
versitat. «L’originalité de Humboldt réside en une définition de la langue comme un lieu vivant qui
intègre d’une part le rapport avec la pensée et le monde extralinguistique et, d’autre part, le lien avec
une communauté humaine, une nation» (p. 133). Són paraules de Chabrolle-Cerretini a l’apartat de
conclusions. Aquesta sola aportació és d’una actualitat esplendorosa, i obre unes possibilitats immenses
d’estudis futurs. És la virtut dels clàssics, exclusiva.
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