
Opinió | Guillem Frontera 
 

L’evolució del cervell humà i els seus efectes en la llengua, 
segons el psiquiatra Lázaro 
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De les paraules posades pels diaris en boca del psiquiatra Lázaro, podríem deduir que 
l’evolució (del cervell) implicaria el desafecte de la gent per la seva llengua –o, si més 
no, de la gent catalanoparlant. És una bona proposta de reflexió a l’any Darwin, que els 
científics més acreditats haurien de prendre en consideració. Si fos que el psiquiatra 
Lázaro té raó, el mapamundi sencer s’hauria de posar a treballar en l’encaix de les 
llengües en l’etapa actual de l’evolució. També s’haurien de revisar allò que ara ja 
serien prejudicis entorn de la història de la literatura i, més en general, de la història. 
 
La voluntat del psiquiatra Lázaro d’il·lustrar-nos és digna d’agrair. Sabíem que les 
llengües es regeixen, en algun sentit, per teories anàlogues a la teoria de l’evolució, però 
ignoràvem –de fet, el món sencer ho ignorava— que l’evolució del cervell humà, en el 
seu actual estadi, hagués devaluat la importància de la llengua. De fet, si no ens hagués 
arribat per boca d’un científic com el psiquiatra Lázaro, hauríem pensat que era la típica 
teoria improvisada a la barra d’un pub, en aquesta hora calitjosa en què hom decideix 
que, en lloc d’anar-se’n a sopar a ca seva, continuarà una estona més amb els whiskys. 
 
Un psiquiatra famós arreu del món, Frantz Fanon, no considerava la llengua, 
concretament en el terreny de l’assistència mèdica, de la mateixa manera que el 
psiquiatra Lázaro, però val a dir que els anys seixanta el cervell no havia evolucionat 
fins al punt de canviar radicalment una relació tan intensa i misteriosa com la de les 
persones amb la seva llengua materna. Un tractat de sociolingüística a partir de l’actual 
estadi de l’evolució del cervell canviaria molt la visió que tenim d’aquestes qüestions i 
ens alliberaria del llast de tants de prejudicis. Per tant, i sempre segons el psiquiatra 
Lázaro, serien els polítics –més ben dit, uns polítics, no els del PP, per això no són tots 
iguals– els causants d’uns malentesos amb la llengua i, en conseqüència, els culpables 
de la seva politització. Els polítics no estan atents a l’evolució del cervell, no, almenys, 
com el psiquiatra Lázaro. 
 
I, tanmateix, quina necessitat tenia el psiquiatra Lázaro, si tot quadra tan bé, quina 
necessitat tenia de desorientar-nos vaticinant canvis en el País Basc, respecte també de 
la qüestió lingüística? Més que res, en assegurar que això tan sols és el principi, que ja 
veureu què passarà aviat al País Basc, sembla sortir-se una mica del seu plantejament 
d’inspiració darwiniana i fins i tot podríem dir que aflora en les seves paraules un fumet 
de politització. Tot plegat sona a trompetes de reconquesta: perfectament en línia amb el 
plantejament del PP regional balear i igualment amb el del PP basc. En qualsevol cas, 
un plantejament tan desdenyós amb la llengua del país no pot construir-se sense un cert 
desdeny per la població que té aquesta llengua com a pròpia. I com que es tracta de 
sanitaris, no de pàries, no podrem creure mai en la seva ignorància. 


