
PAPERS DELS PORTS - 2018miquel àngel castillo
31sociologia

Si és servit
El pensament d’Aracil. La mort humana,
delicadeses de lenta cocció (o de la cocció al 
forn al seminari de Sociologia de Morella)
Títol en anglès a 12 negreta i itàlica

Miquel Àngel Castillo. Professor CES a Manresa. mangelcast@gmail.com 
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Resum
Nosaltres volem aportar quatre línies, amb un to per-
sonal, sobre un pensador certament excèntric, perso-
nal. Lluís Aracil és racional de debò (racionalitat que 
ens remet a la ratio del llatí, ‘en relació amb’) amb el 
gran món, amb l’espai comú. Nosaltres volem associar 
la seva feina a coses positives (i aquest llibre seu que 
recordem n’és una mostra) i no perdre’ns en les contro-
vèrsies generades al seu voltant. Certament, Aracil diu 
les coses amb idees globals que et fan plantejar noves 
relacions. És, en resum, un geni, un home immensament 
culte amb qui tots dos hem tingut el plaer de compartir 
camí.
Nosaltres hem volgut contribuir produint alguna cosa, 
editant un volum que va publicar Empúries, La mort hu-
mana. Aquí volem compartir la nostra història d’esforç, 
amb un petit valor com a exemple per a la comunitat. 
Amb aquest llibre  l’autor ens permet recordar el posar 
de manifest la gran humanitat del continuum en el viure 
i el morir per tal d’anar endavant.  Per tant, la validesa 
del seu pensament està ben viva avui. Trobem els en-
llaços a les ressenyes que va rebre aleshores… I com va 
dir Antoni Bosch: “Aracil  al llibre és un mestre orienta-
dor de la vida humana”. Gaudiu-ne.

Paraules clau: Aracil, mort humana, sociologia

Abstract
We would like to contribute with a personal tone about a 
certain eccentric, personal thinker. Lluís Aracil is really 
rational (rationality which refers to the Latin ratio ‘in 
relation to’) with the big world around, with the com-
mon space. We want to associate his production with 
the positive things he’s created (of which this volume 
that we are proudly remembering is a sample), and not 
lose ourselves in the controversies generated around 
him... Aracil certainly expresses things with big ideas 
that make you ponder about new relationships. He is, 
in short, a genius, an immensely cultivated man with 
whom the two of us have had the pleasure of sharing 
the way.
We have wanted to make our contribution by producing 
something, by editing a volume published by Empúries, 
La mort humana (On human death). Here we share our 
story of effort, which hopefully has some value as an 
example for the community. With the book, Aracil re-
minds us to look back again to the great humanity of 
the continuum between living and dying, so that we can 
leap forward. In this way, the validity of Aracil’s thin-
king is alive today. We add the links to five reviews that 
he received at the time the book was published... And as 
Antoni Bosch said: “Aracil’s work is a master guide for 
human life”. Do enjoy it!

Algunes coses es mouen. Per seguir una miqueta l’acció de retrobar els nostres clàs-
sics moderns... A principi 2017 reobrí a Sueca el Museu de Joan Fuster, fita cultural 
al nostre país).  Per la nostra banda us volem convidar a un altre petit tast de producte 
local: El pensament d’Aracil, La mort humana, delicadeses de lenta cocció. Per cele-
brar els vint anys de la publicació del llibre (setembre de 1998), ens agrada posar un 
record més a la memòria col·lectiva en aquest any de sexenni. 

El considerem gastronomia de la més exquisida, com ha de ser, i visitada per reco-
neguts crítics de la bona taula, com veurem. I la vida continua. Vicent Berenguer, de 
la revista de les alacantines comarques de Mariola, La Barcella, ja es va interessar pel 
projecte de fer un llibre del Seminari el febrer passat en el seu número 60 i hi vam fer 
una petita aportació.
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Ara tenim, finalment, una nova finestra en aquesta vostra revista, digne espai per 
compartir aventures que permetran vehicular allà que es va fer, des de la comarca dels 
Ports amb Morella al capdavant.  Volem aportar uns mots a la recepta, amb ajuda de 
les ressenyes que s’han fet, mentre albirem nous reptes a venir.

Aprenents de cuiners fan camí des d’Els Ports
La nostra empresa, l’edició de La mort humana, va començar un bon matí de juliol 

del 1997, en què vam reprendre el que el mateix Aracil havia dit en començar el Semi-
nari de Morella el 4 de juliol 1994: “Un punt inevitable. It would be most unlike me (no 
seria gens com jo) iniciar aquest Seminari sense donar les gracies a Ernest Querol --i 
a tots, sense excepció, els qui hi han aportat o aportaran alguna cosa personal costosa 
i valuosa.”  Nosaltres hi vam posar lletra i tinta.

Aquell suquet de lletres es constituïa en edició d’un llibre que hem pogut fruir en 
les mans i ha estat mantes vegades al servei dels bons comensals. Les dimensions eren 
acceptables, un volum complert, com saben molts professionals. Podia millorar la pro-
ducció escrita i indica el nou camí del sociòleg conegut pels treballs en la sociologia 
del llenguatge.

El periple ens ha portat fins a aquest 2018 amb bons vents i barca nova... i millor 
companyia. Forçant una mica Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita creiem que 
una mica sí que s’ha complert el que vam escriure al nostre pròleg com a editors: 
“hem volgut només posar a l’abast del públic, de primera mà, el valuós pensament de 
Lluís Vicent Aracil, que massa vegades ha estat citat d’orella. De Comte a Chesterton, 
l’interès per la comunitat humana ens va motivar a començar aquesta edició. Ara, es-
perem poder compartir el nostre interès amb tu, benvolgut lector.” 

Nosaltres dos vam trobar en l’Ernest Querol, promotor cultural als Ports, un pont 
d’encontre amb Aracil. Va ser ell qui va col·laborar a posar en el món un espai de re-
flexió amb un seminari de sociologia que es va acabar convertint en llibre.

Han passat vint anys. Ara i ací fem un punt i apart de reflexió.
Així com l’Ernest va acudir a les seves classes quan va anar al vell edifici de la Cen-

tral de la Facultat de Filologia de Barcelona per seguir el pertinent magisteri, el discurs 
personal d’Aracil es va enllaçar amb el de la llengua que s’ensenyava a les classes de 
sociolingüística, una mena de ventafocs al currículum. 

L’Eulàlia havia conegut l’Aracil més llunyà i magistral, a punt de jubilar-se, en el 
curs de sociolingüística que va impartir fins a 1987 a la Facultat de Filologia de la 
Universitat de Barcelona. Un Aracil, però, que ja l’havia convocat a casa seva perquè 
es pogués examinar lliurement abans d’anar als Estats Units. Anar a l’estranger era 
una bona idea!  Va veure i saber viure un context on hi havia seguidors, joves inquiets, 
i seguidors del renovador  corrent de la llengua.  Acabat el seu període/parèntesi de 
tres cursos amb un lectorat a Anglaterra... potser l’espurna va encendre una flama per 
acabar un doctorat en sociologia, que això sí que va calar en el seu interior. 

El Miquel Àngel va conèixer el pensador a partir de Papers de Sociolingüística 
mentre estudiava a València. I amb la companyia de Dir la Realitat -inoblidable! que 
va ser un dels dos llibres que es va endur- va fer un lectorat a Cracòvia el 1989 i va 
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tenir temps per acabar una tesina sobre l’oralitat en l’escriptura (que va jutjar el pro-
fessor Joan Fuster com a membre convidat del tribunal). En els 1990-91 va saber dels 
alumnes que enquadernaven els apunts de carrera d’Aracil. Fins i tot va trobar un gran 
company que tenia les anotacions del curs de la facultat passades a net (en Joan, lector 
de Català a Nàpols).  

Suquet de lletres  
Aquesta va ser la conjuntura-contextura ... una mena de serendipia. El llibre venia, 

és clar, del Seminari de Morella. I què era aquest Seminari? Era una part del Centre 
d’Estudis dels Ports, que va començar a funcionar fa 33 anys i ha desenvolupat una 
intensa activitat.

De de l’any 1993 al 1999 el Centre d’Estudis va organitzar a Morella un seminari 
d’estiu dirigit pel sociòleg Lluís V. Aracil que va tractar els temes: 

1993 -  I Seminari de Morella sobre «Error & engany».
1994 -  II Seminari de Morella sobre La mort humana.
1995 -  III Seminari de Morella sobre  «Casa, presó, camí, frontera».  - 
1996 -  IV Seminari de Morella sobre la Vergonya i Culpa
1997 - V Seminari de Morella sobre l’Enveja 
1999 -  Fonaments de sociolingüística general i Llengua nacional.    
Ernest va Querol donar continuïtat al seminari de Morella amb un de més regular 

cap a Barcelona, l’inesborrable Aprendre a Pensar. Va comptar amb dues edicions 
(1996-97 i 1998-99) i una vintena de sessions amb una dotzena de participants. 

A Morella el Miquel Àngel havia assistit per primer cop al de la Mort Humana el 
1994, amb cinema inclòs, va afegir una dimensió més de canemàs a l’entrellat en què 
les sessions nocturnes van ser un èxit; fent colla amb el castellonenc Amadeu Viana, 
reempeltat  amb èxit a la Universitat de Lleida. L’ambient del Seminari de Sociologia 
va ser acollidor, intens i diferent del que havia fet fins llavors. I va tornar al de Vergon-
ya i Culpa i al de l’Enveja. 

L’Ernest, sempre en acció, va proposar el 1996 a tots dos en un sopar l’opció de con-
vertir el Seminari de la Mort Humana en un material únic, en format llibre, en què es 
podria veure l’esperit del seminari i animar a posar en valor els altres seminaris aleshores 
que tenia un contacte amb una editorial per publicar aquest material. L’Ernest va veure 
que ens feia gràcia -no va rebre un categòric “no”. No érem conscients de l’empresa. 

Tots dos encara no sabíem dels darrers esforços que s’havien iniciat per aconseguir 
un text dels molts dossiers anteriors que Aracil havia anant configurant. 

Ens vam trobar a nosaltres mateixos veient que ens agradaria participar-hi per tres 
raons objectives: les dimensions (40 hores gravades), el fet d’haver assistit a les jor-
nades  i la supervisió final d’Aracil. Tot allò feia possible el que havíem llegir a la Dir 
la Realitat: “fes coses estranyes i veuràs coses interessants”. (Per cert, la tria del tema 
del seminari podria haver estat una altra, potser el genial La casa i el Camí, que encara 
espera la seva ocasió).

L’Ernest va veure que ens ho estàvem plantejant de debò. I va acompanyar l’oferta 
amb una estada a casa seva als Ports a l’estiu. Vacances! Com a les millors pel·lícules 
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aquest pas primerenc va ser l’inici d’una llarga amistat amb moltes petjades. Així, du-
rant dues setmanes intenses passàrem les sessions d’àudio a text. Un text riquíssim en 
la seva oralitat. Ensamblatge de puzzle amb folre i manilles. Cada llarga sessió era una 
unitat. Vam veure la necessitat de configurar apartats i subapartats afegint comentaris 
de les preguntes i algunes digressions posteriors per fer més comprensible la densitat 
de l’autor i amena la tasca de lector.

 Amb trenta dies al setembre ja es va poder tenir un conjunt passable per començar a 
esporgar. Quatre primers lectors ens hi van fer aportacions, ho van veure molt avançat i 
allò ja anava pel camí de poder-se anomenar volum pel gruix que anava guanyant. Ara 
la tasca va ser de l’Eulàlia que va mantenir la fidelitat del contingut amb la coherència 
i la precisió de la sintaxi del volum que potser heu tingut a les mans. Tots dos vam 
decidir que com els bons llibres que acostumem a consultar,  caldria confeccionar un 
índex temàtic i de noms que havia d’ajudar a fer-lo més pràctic,  i així li vam presentar 
la feina preparatòria a Aracil. Va estar suficientment content del producte inicial i va 
dir que s’havia de mirar amb detall. 

A partir d’aquí l’edició del text per ser llegit va guanyar cos amb les subsegüents 
lectures, relectures i retocs.

La pedra de foc era el treball detallista amb Aracil. En tretze llargues sessions, Eu-
làlia va tornar a casa de l’autor i amb professionalitat va ser capaç de vèncer els dos 
cops que tot va penjar d’un fil ... el que dona una dona. El producte era a l’abast cap al 
desembre ... en un disquet 4,5 del segle passat.

Llavors va arribar l’editorial, la indústria, el món de la cultura ..., l’Ernest Querol 
va anar amb l’autor i es va fer una negociació en què nosaltres dos, humils editors, 
no vam tenir art ni part. Calia baixar a Barcelona i estar en contacte amb Empúries. 
Mancaven les galerades i ‘superar les dificultats tècniques normals’, com ens va dir 
l’Ernest Folch. 

Per part nostra, ja ho vèiem tot fet ... ai las! Lo and behold. Aquest món editorial no 
el coneixíem. No va acabar de ser del tot agradable. 

Us compartirem dues coses per unir els agents que van produir el llibre: professio-
nals i amateurs. Una de bona primer i una de kafkiana després, per veure l’anvers. La 
primera: anecdòticament, una dificultat era no disposar d’un editor de texts a Empúries 
amb alfabet grec! La segona galerada, ja l’hi vam passar a Aracil, que volia comprovar 
si havien escrit bé les paraules ... encara no. La tercera galerada tampoc. Així no vam 
veure en les tres visites a l’editorial les paraules amb llengua grega. Semblava que per 
alguna raó no ens aveníem amb un alfabet europeu diferent. Per sort es va publicar i 
vam veure finalment que sí que estaven allà les expressions en grec (amb algun defecte 
-i alguna improvisació en accents, esperits- que ja no vam poder evitar), ufff! 

Ara la dolenta i capital: clouen el llibre un índex temàtic (pàg. 361-65) i un índex 
d’autors (pàg. 367-374) els quals haurien de ser un suport inestimable. Una errata 
inesperada va ser veure que tots dos índexs, ja confeccionats pels editors amateurs en 
apartats, no es van respectar. Des de l’empresa editorial, Folch ens va dir que calia que 
es tornaren a reelaborar els índexs en pàgines. (Observeu que ‘es tornara’ volia dir que 
algú ho havia de fer!). No vam veure la necessitat de perdre una bona organització se-
màntica dels apartats [sessió 2. apartat 4] que podien ser fins a 4 pàgines ... i canviar-la 
per una de numèrica en pàgines. Però a l’editorial no ho podien fer però que feia falta. 
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A la fi, ho vam fer nosaltres dos ... amb moltes més hores. La trista sorpresa final va ser 
descobrir que a l’editorial no els va importar el nostre treball: l’índex NO correspon 
amb la paginació del volum per dues pàgines! Cap raó, cap disculpa. Almenys, hem 
après com juguen els professionals. Mai més.

Us oferim un record pel costat econòmic de la fita. L’empresa editorial, Empúries. 
El producte, un volum curat. S’ha d’agrair que tinguin en el fons editorial un volum 
d’Aracil, cosa que no pot tenir la competència. Tal vegada els va eixir ben barata. Fem-
ne dos cèntims.

Des de l’editorial Empúries es va escriure: “els textos de La mort humana, editats 
per Miquel Àngel Castillo i Eulàlia Torras, són unes conferències que es van llegir 
originalment al Seminari de Morella i estan enriquits amb una bibliografia personal i 
comentada”. 

Per a alguns lectors, ‘es van llegir’ (per tant, eren llegides) es va interpretar errònia-
ment com que eren ‘escrites’ i l’auditori seguia una classe magistral. Res més lluny, 
van ser impartides amb un ric discurs, molt ben travat i amb els millor recursos orato-
ris que hem conegut. Deixem que altres ho expliquen.

 Segons Josep Conill: “No menys insòlita resulta, finalment, la factura mateixa del 
llibre, atès que no ha estat “escrit” sinó que procedeix de la transcripció (a cura de 
Miquel Àngel Castillo i Eulàlia Torras), revisada per l’autor, d’un seminari impartit a 
Morella durant l’estiu del 1994. Aquesta procedència oral del text, perceptible en tot 
moment, incideix en la seva estructura: una presentació d’una cinquantena de pàgines 
-que Aracil ha redactat expressament per a l’ocasió-, seguida de la transcripció de les 
sessions del seminari pròpiament dit i del dossier que s’hi va facilitar als assistents. 
No existeixen a casa nostra gaires exemples d’aquesta manera de procedir, això és 
evident.” 

Tots dos sabem dels esforços per tenir un text ‘aracilià’ dels molts dossiers. Cinc 
cèntims més. Rellegint el final del pròleg d’Aracil ‘Si ja ho sabeu’ a Dir la Realitat: 
“Una ironia de la vida és que els lleials, sempre exigents, ens irritem sovint mútua-
ment. Serà redundant remarcar la coratjosa lleialtat de Jordi Solé? Produir aquest vo-
lum ha estat potser una mera dèria personal. Publicar-lo és una empresa intrèpida.”  

Trobaríem semblances entre la publicació d’anteriors volums que alguns lectors po-
dran completar (i tindria el seu interès). Sempre hi havia altres persones que ajudaven 
a confeccionar el volum.  Ens fa recordar obres com ara: Lo bilingüisme com a mite 
(Tolosa, Sector «Recerca» do Institut d’Estudis Occitans (Colleccion «A Tots», no. 
71, 177 pp.) 

Un altre exemple és la selecció de  textos, presentats per Maria Clara Viguièr, en 
què van col·laborar Enric Montaner i Monllau, amb prefaci de Pierre Achard. O la 
primera edició dels Papers de sociolingüística (Barcelona: Ed. de La Magrana, 1982) 
en què consta ‘edició i presentació a cura d’Enric Montaner’ dels onze texts (articles 
independents) del volum amb prefaci de Pierre Achard.

Vam saber mentrestant  que hi ha més Aracil oral en paper. Per exemple, hi havia les 
transcripcions (inèdites) del Seminari de Sociolingüística de Barcelona del 1988 Fron-
teres i frontisses: Sobre processos històrics. Desfasaments. per Josep Ramon Roig 
(32 pàg.); i al Seminari de Sociologia de  València;  aquestes tres sessions del Curs de 
Sociolingüística   1989-90: sessió I -- Ximo Bernà (78 pp.); sessió IV- Enric Sòria (86 
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pàg.); i sessió VI - Sigfred Andrés (90 pàg.).  Mentre és l’Albert Pérez que n’ha fet més 
transcripcions segons consta al treball de bibliografia que ha elaborat J. Conill: 1991-
92: Persona & persones. + 1992-93: La construcció abstracta de l’objecte històric. I 
sessió -- (97 pàg.). + I Seminari de Morella 1993: Error & engany: Esquema teòric & 
pistes bibliogràfiques (48 pàg.) + I Seminari de Morella 1995: Home.  I sessió.  

De l’àpat als comensals 
L’èxit és més aviat un viatge que no pas un punt d’arribada.  I per donar-hi credit, 

recollim tres peces amb les ressenyes ... això ja ens servia de mesura de feina acabada. 
Les podeu llegir al dossier de ressenyes.

Antoni Bosch -1999
Lluís V. Aracil. ‘La mort humana’ / Bosch i Veciana, Antoni 
Després d’una introducció sobre l’apropament al tema de la mort, Bosch se centra en 

el llibre d’Aracil, que recull el seminari que va impartir a Morella el juliol de 1994. En 
ell, Aracil reflexiona sobre la mort com un element indestriable de la vida. Revista de 
Catalunya. Barcelona, Nova etapa, Núm. 145 (1999, Novembre), p. 169-174. 

https://www.academia.edu/6293293/Lluís_V._Aracil_La_mort_humana_

La crisi de les narracions és un dels esdeveniments que a finals del segle XX 
percebem d’una manera més transparent. Les grans paraules, el sentit de les quals 
només pot ser explicitat com a narració -paraules, doncs, que necessiten espai i 
temps per a ser dites significativament-, no tan sols han perdut gruix de significa-
ció, sinó que lentament podrien acabar endreçades en els prestatges de l’oblit. El 
sentit de l’existència humana i la interpretació del món que l’acompanya ens es 
narrat a travès d’aquestes grans paraules que conforment les cultures i en cons-
titueixen el seu ordit i la seva trama. (...) Amb el desarrelament del sentit i el 
bandejament de les narracions que ens el transmeten s’ha instal·lat un nihilisme 
desestructurador. El sentit esdevé un sentit provisional: el sentit ho és del present, 
però només del present. Vivim en un món, afaiçonat pel llenguatge, que es carac-
teritza, doncs, per la inestabilitat i la provisionalitat. (...) L’ésser humà no mor 
humanament, sinó que acaba la seva vida biològica, deixa d’exercir les seves fun-
cions biològiques d’ésser vivent: s’esdevé la seva de-funció. Com a conseqüència, 
depenent de la consideració de la vida, la mort és una o altra realitat.

(...) La pregunta del sentit de la mort es sensata en la mesura que la pregunta 
ajuda a situar la mort en l’ambit que confereix sentit al preguntar humà, amb el 
benentès que aquest preguntar humà orienta la vida. 

El llibre que ara presentem es mou en aquesta direcció i això sol ja es motiu 
per tal d’agrair-ne la seva publicació.  Aborda una d’aquestes grans paraules que 
configuren la paraula humana. Deturar-se a repensar la mort és part de la vida, 
sobretot en el nostre present on la vida i la mort conviuen massa sovint evitant-se: 
la vida no pensa en la mort, i la mort no es pensa en (la) vida. Aquesta és la gran-
desa d’aquesta obra, el posar de manifest aquesta coimplicació d’àmbits humans: 
el viure i el morir.

(...) La publicació d’aquests seminaris obre, de fet, l’espai públic de Lluís V. 
Aracil, un espai  -el del llibre- ben extraordinari. (...) Aquest és un llibre que està 
preocupat per la vida i respira vivor. ... Podrèm anar resseguint el llibre i trobariem 
la vida com a una constant. (...) LEs aproximacions etimològiques, l’abundant 
bibliografia, el llenguatge tan proper en la seva oralitat que encara conserva, etc., 
tot plegat, fa veure la força d’un seminari de treball cohesionat, que reconeix en 
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Lluís V.  Aracil  més que un professor, un mestre orientador de la vida humana.  
(...)  Potser en el conjunt del llibre hom troba a faltar, enllà de les consideracions 
ben interessants de caire sociològic, algunes aproximacions filosòfiques rigoroses 
a la questió de la mort (...). El llibre mereix de ser recomanat amb convenciment. 
Pot obrir molt el debat a grups interessats a plantejar-se amb rigor el  problema 
de la mort.

Avui que vivim enmig d’un món atrafegat i accelerat ens convé atendre les 
formes pausades de rearmament lingüístic que ens permetrà dotar la nostra hu-
manitat precisament d’això que radicalement és: humanitat. Cal, doncs, agrair la 
generositat de  Lluís V. Aracil com ell agraeix la nostra. En aquest mutu agraïment 
neix l’acolliment de la paraula.

Parlem-ne (Joan  Solà) Araciliana (1)  22/09/2005
http://josepconill.cat/images/stories/informacio/6_ressenyes_sobre_la_meva_pro-

duccio/ressenya_de_joan_sola.pdf

Els parlaré d’un llibre important (com tots els de l’autor) de Lluís V. Aracil: 
Do latim às línguas nacionais: Introdução à História Social das Línguas Euro-
peias. Santiago de Compostela: Associação de Amizade Galiza-Portugal 2004. 
Transcripció (d’un seminari fet en portuguès a Ourense l’any 1988), anotació i 
bibliografia d’Ângelo Cristóvão i Josep J. Conill; prefaci de Cristóvão i estudi 
de l’obra d’Aracil, amb la seva bibliografia completa, a càrrec de Conill. Llibre 
modèlic per l’edició material i per la responsabilitat intel·lectual dels curadors, 
que hi han esmerçat uns esforços impossibles d’explicar (us caldrà comprovar-ho) 
però que donen a l’obra un enorme valor afegit, a part del valor incalculable del 
seminari. Avui els sintetitzo l’estudi de Conill, que ja adverteix que és arriscat de 
voler explicar el sentit d’una obra tan complexa i canviant; no pas, és clar, de fer-
ne simples paràfrasis (i té molta raó: per aquests rodals hi ha moltes “recensions” 
que, quan no són una simple repetició de l’índex, no passen de paràfrasis).

La curiositat inexhaurible del personatge ha fet que Aracil hagi acumulat “una 
aclaparadora quantitat de coneixements” i que la seva obra hagi experimentat una 
renovació constant. Si hi afegim el seu caràcter sempre insubornable, directe i 
irònic, el seu altíssim domini de la paraula, de la retòrica (jo no conec cap per-
sona equiparable), i la seva capacitat de relació i generalització, aquesta mena 
d’experiència vital “pot arribar a semblar extravagant, insòlita i intempestiva”; i 
per la seva complexitat interna no és assequible a tothom. Per tant, és un d’aquells 
típics personatges que provoquen grans adhesions i grans odis alhora, i és pràcti-
cament un outsider.

En síntesi, la seva trajectòria és una vida com a (re)cerca (afany de saber i 
d’interpretar) o viceversa, la (re)cerca com a empresa vital. Durant uns anys va 
posar els fonaments: va fer més de 200 recensions (no pas paràfrasis) d’obres 
diverses (de sociologia, ciència política, lingüística, demografia, ecologia, etc.) 
i va passar tres anys als Estats Units. Des del 1973, ja aquí, introdueix la socio-
lingüística en l’àmbit espanyol: funda diversos grups d’estudi, és professor a la 
Universitat de Barcelona, fa seminaris, col·labora en publicacions periòdiques i 
publica uns quants llibres. A finals dels vuitanta es distancia de la sociolingüística; 
la sempre tensa i crítica relació amb el catalanisme (potser amb la política cata-
lanista) acaba en una simple ruptura i s’interessa cada cop més per la història de 
la civilització europea, i recentment per l’anàlisi de l’individualisme i del poder 
basat en la força, com es veu al seu llibre La mort humana (1998).

Aracil llança nocions tan poderoses com la de conflicte lingüístic, un concepte 
dinàmic i prospectiu, per explicar-ne d’altres de confuses i manipulables com les 
de bilingüisme, contacte de llengües, minorització lingüística, diglòssia. Altres 
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nocions importants: la interposició (una cultura es relaciona amb l’exterior a tra-
vés d’una altra, fins a esdevenir un subconjunt d’aquesta altra: p. ex., la catalana 
respecte de la castellana) i la intrusió que en deriva (minorització de la primera 
respecte de la segona). Aracil estudia l’individu i la societat de manera conjunta, 
com a processos. En una primera etapa se centra més en l’ús lingüístic o socio-
lingüística de la parla. En una segona etapa enfoca la sociolingüística del discurs: 
un enunciat, una afirmació tenen sentit pel fet d’expressar o reflectir relacions 
socials. Aracil posa al descobert les ideologies bilingüistes, el discurs regionalista, 
la idealització compensatòria de la llengua minoritzada (el mite del bilingüisme: 
bilingüisme unilateral exigit a les classes subalternes), el racionalisme oligàrquic 
o el vitalisme mortífer que alena sota gran part dels discursos de la modernitat.

Joan Francesc Mira. El temps que corre. El Temps. Sobre Aracil i els immortals.
http://www.contrastant.net/autoritas/aracil/mira.htm

Estic llegint un llibre, amb perdó de tots vostès, absolutament impressionant. 
Dic amb perdó, perquè Lluís Vicent Aracil, d’un temps ençà, no té bona premsa 
entre segons quins cercles o ambients -que de vegades són també els meus am-
bients, què hi farem- i en bona mesura ell mateix s’ho ha buscat. Però quan algú, 
a propòsit d’això, em pregunta què en pense, sempre tinc la resposta a punt: Lluís 
Aracil és, simplement, un personatge dotat dels atributs del geni. Deu ser l’únic 
geni viu que he conegut en persona. Un geni que “anda suelto”, això sí, com el 
d’aquella pel·lícula famosa de fa no sé quants anys, crec que amb sir Lawrence 
Olivier de protagonista. I si estiguera més lligat i menys solt, no sé si això seria 
compatible amb la genialitat. Sé, això sí, que l’estretor institucional, mental i de 
vegades moral, del corralet on vivim (corral és paraula que a ell li agrada per 
definir aquest país: i quan es passa de rosca diu “corral ple de fem”) és en bona 
part responsable d’alguns excessos de “soltura” perjudicials, en primer lloc, per al 
mateix subjecte titular. En bona part o en mala part: no en tota la part, si hem de ser 
equànimes. Però els tocats amb el dit del geni, com l’Adam del “Judici Final” i qui 
el pintà eren tocats pel dit de Déu, no solen destacar exactament per l’equanimitat. 
Els canonges, els cardenals i els papes, tampoc, tot s’ha de dir. 

 La nit que Alfons Cucó, que era condeixeble seu dels jesuïtes i company 
d’universitat, em va presentar l’Aracil, ell devia tindre vint anys, jo vint-i-un, i el 
minut següent ja em parlava de la diferència entre els postulats de la República de 
Plató i els de la Política d’Aristòtil. Això era en un carreró que llavors es deia del 
Cobertizo de San Pablo, al costat de la plaça de Sant Agustí de València -on poc 
després van construir un enorme i horrible edifici-, que era on jo agafava el tram-
via per tomar a casa. No sé quin tramvia de matinada vaig poder agafar, després de 
tres o quatre hores, pel cap baix, de república i de política.

Després, jo el visitava de tant en tant a casa seua, vora riu, al costat de l’església 
del Temple, i les converses -monòlegs, més aviat- solien ser tan inacabables com 
la primera nit. Diguem que van passar uns anys, i que un matí anàvem cap a Ala-
cant en un autobús, a no se quina reunió per arreglar el país, la llengua i la cultura 
(coses d’aquestes, en què diu que no creu). Feia poques setmanes del colp d’estat 
de Pinochet, i Aracil, al meu costat, parlava de la funció dels militars en la societat 
occidental: començà amb uns textos de Beda el Venerable, passà pels ordes me-
dievals, per Napoleó, les acadèmies de Saint-Cyr i de Sandhurst, i quan arribàrem 
a Alacant parlava encara de la formació dels cadets de West Point. 

 Diguem que van passar més anys, i una nit me’l vaig trobar de cara a la Univer-
sitat Catalana d’Estiu a Prada: li vaig dir hola, com va tot, etcètera, i ell constestà: 
“La diferència entre turc otomà i turc osmanlí és que...”, i així vam estar algunes 
hores, jo escoltant, i ell explicant si otomà i osmanlí és el mateix o no, i les impli-
cacions del cas. Mentrestant, ell havia entrat un día a la Biblioteca del Congrés de 
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Washington, no en va eixir fins haver llegit els deu milions de llibres que contenia, 
i se’ls sabia tots de memòria. Jo, a no molts quilòmetres d’allí, havia llegit només 
la meitat dels cinc milions de volums de la biblioteca de Princeton, i no me’n sabia 
cap: hi ha abismes de distància entre els tocats pel dit de Déu i els mortals normals 
i corrents. 

 Ara, doncs, estic llegint un llibre impressionant que es diu La mort humana, i 
que es fruit d’un seminari que, amb el mateix nom i contingut, Aracil va donar o 
impartir a Morella el juliol de 1994. El gruix del llibre és la transcripció revisada 
de les sessions d’aquella setmana, amb una llarga presentació escrita pel mateix 
Aracil. I poden estar segurs almenys d’una cosa: no trobaran fàcilment al mercat 
cap altre llibre amb tantes idees per pàgina com aquest, sobretot en les poc més 
de cinquanta de la “presentació”. No és dir poca: idees! Conceptes, visions, intuï-
cions, relacions, associacions, troballes. Pensaments, efectes de l’acció de pensar, 
aquesta cosa tan introbable en la major part dels llibres que es diuen d’assaig. I si 
de tant en tant el “lector avisado” hi troba també algun sarcasme cruelment exces-
siu, o algun peu clamorosament dins del poal, pot pensar que això son coses de la 
biografía emocional de l’autor, i continuar llegint. L’autor, fins i tot quan posa un 
peu (mai tots dos) al poal, mereix un infinit respecte. O gairebé infinit si, com ell 
mateix sospita, no és Déu Nostre Senyor sinó únicament el darrer dels seus elegits.

Afectuosament, Amadeu Viana escrivia: Ressenya de La mort humana
http://www.contrastant.net/autoritas/aracil/viana.htm 

Se ha hablado del imán de Vico, de su facultad analógica de enlazar temas, 
recuperar palabras y construir historias. Creo que se puede hablar igual del imán 
de Aracil, de su inteligencia para interpretar y construir sentido y su tenacidad 
para indagar. Lector infatigable, Aracil (Valencia, 1941) ha dado poco a la pu-
blicación. En sus tres libros en catalán (Papers de sociolingüística, 1982; Dir la 
realitat, 1983; más el que nos ocupa) han intervenido compiladores y/o la insis-
tencia de antiguos estudiantes suyos. Enorme trabajador en seminarios sin fin, 
profesor durante los años de la agria transición en la Universidad de Barcelona, 
Aracil ha ofrecido a quienes le escuchaban lo mejor de sus creaciones intelec-
tuales, su atrayente erudición, sus ironías y sus fidelidades, siempre en conversa-
ción, siempre de viva voz. Serio disidente de la Cataluña pujolista, formado en 
la sociología del conocimiento de los primeros sesenta, escribió y pensó sobre el 
alcance de la sociolingüística cuando esa disciplina aún no había cruzado el At-
lántico. Quienes hemos seguido su discurso durante más de veinte años, sabemos 
que sus indagaciones sobre las lenguas, la mente humana y las sociedades tenían 
otro alcance; que estábamos ante un pensamiento complejo, contextual, atento a 
extraer de diversas corrientes los elementos necesarios para elaborar las analogías 
significativas, las paradojas de la realidad y un vocabulario más diáfano. Y desde 
un principio tuvo muy presente la historia, como habían hecho los sociólogos más 
importantes que le habían precedido. 

Su trabajo sobre la muerte humana es sin duda la obra más personal de cuantas 
ha concebido y publicado (hasta ahora). Este hecho, del que da cuenta él mismo en 
la presentación, impregna favorablemente el libro: la muerte nos afecta de diver-
sas maneras, es nuestro vínculo más directo con la comunidad y a la vez la fuente 
de nuestros enigmas vitales e intelectuales; es la otra cara de la religión y también 
un vasto territorio para la comprensión sociológica, artística y literaria. Sin un 
sentido de la muerte, paradójico, sencillo, confiado o dramático, la humanidad 
-el sentido de humanidad, concretamente- desaparece. Eso es un tema importante 
en el libro. Aquí encontramos a Vico. Los editores nos advierten que Aracil en la 
presentación nos puede recordar a “su querido Vico”, pero el lector no lo hallará, 
en cambio, entre las páginas que siguen. Lo puede deducir, con vigor, con soltura, 
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del profundo compromiso que mantiene Aracil con la idea y la experiencia de la 
muerte como constituyente de la humanidad misma; y del estilo mismo de la expo-
sición, analógico, creativo, crítico con las palabras y distante (y frío) con quienes 
alejan la muerte porque alejan con ello la vida misma en su intensidad primera. 

La muerte humana es muchas cosas. Faltan otras: el tesoro que era para Borges, 
o el buen final de Séneca, pero el recorrido de Aracil es vasto y preciso a un tiem-
po: sus autores preferidos nos recuerdan que sólo existimos si pertenecemos a un 
grupo, que nadie tiene derecho a negligir los enigmas que la muerte plantea, que 
la muerte ha sido celebrada porque era la comunidad la que era celebrada, que la 
misma mente humana tiene un origen en las categorías sociales, que el pensamien-
to es parte de la acción, que siempre vivimos entre personas concretas, que tantas 
sociedades diferentes han concebido maneras diferentes (y a menudo extremas) de 
entender la muerte. El libro se abre con un precioso poema de Chesterton sobre los 
amigos y se cierra con una rotunda frase de Samuel Johnson (que quizás recuerda 
el epifonema final de la Ciencia Nueva) sobre “este mundo, en el que hay mucho 
que hacer y poco que conocer” (pág. 348). Se trata de buena compañía. Aracil 
evoca al Rilke de la fragilidad humana, a Maurice Maeterlinck en Devant Dieu, 
al mejor William James, y a muchos otros que fueron “hacia el imposible para 
alcanzar algo posible”: este es el tono y las ideas. 

 
Joan Garí al diari El País: De entre los muertos (vuelve Aracil)
http://elpais.com/diario/1998/12/18/cvalenciana/914012281_850215.html

Hace poco, el departamento de Teoría de los Lenguajes de la Universitat de 
València celebró el congreso Retóricas de fin de siglo. Como broche de oro, el pro-
grama propició una conferencia del filósofo Jacques Derrida. Bien conocido en los 
ambientes intelectuales, Derrida es un tipo al que muchos adoran y otros querrían 
matar -metafóricamente-. Su doctrina desconstruccionista le valió, en 1992, una 
agria polémica en Cambridge, cuando un sector del profesorado propuso otorgarle 
el doctorado honoris causa. En cambio, el otro día en Valencia los organizadores 
del curso tuvieron que habilitar un aula mayor de la inicialmente prevista, ante 
el aflujo de admiradores que no osaron perderse la visita del canoso maestro. Me 
parece muy bien. Ocurre que en Valencia ya disponemos desde hace años de un 
personaje de la trascendencia epistemológica de monsieur Derrida y me pregunto 
si nuestro establishment académico tiene la capacidad y la generosidad de rei-
vindicar y aprovechar -que no, por favor, aprofetar- ese extraordinario activo no 
menos arriesgado y rupturista que el autor de L”écriture et la différence. Se trata 
del sociólogo Lluís V. Aracil. 

Tras quince años ausente del mundo bibliográfico, Aracil acaba de publicar la 
transcripción de su segundo seminario de Morella, La mort humana (Empúries, 
Barcelona). En cualquier otro ámbito, se trataría sin duda de un gran aconteci-
miento cultural. Veremos aquí -lo estamos viendo, me temo. En esos lustros, el 
otrora presidente de la Asociación Internacional de Sociolingüística ha prescin-
dido olímpicamente de la divulgación escrita de sus pensamientos. Siguiendo el 
consejo de su admirada Madame de Staël, ha procurado existir lo menos posible. 
Esa maniobra de distracción le lleva a prodigarse sólo en selectos foros, repartidos 
estratégicamente a través de un itinerario que crea su propia cardinalidad: de Bar-
celona a Valencia, y de Morella a Cullera. 

Su medio de acción es el seminario, pequeños comités donde Aracil viene ocu-
pándose -como el último Derrida- de lo que él mismo llama las regiones devasta-
das de las ciencias sociales contemporáneas: la noción de persona, la muerte, el 
error y el engaño, la vergüenza y la culpa... No deja de ser significativo que, entre 
todos sus seminarios, se haya escogido el de Morella para volver a la rutina biblio-
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gráfica. Quizá la capital dels Ports sea pronto otro tesoro más del patrimonio uni-
versal (como ya lo son sus pinturas rupestres). En ese caso, deberían reconocerle 
al bueno de Lluís Aracil la cuota fenoménica que le corresponde. Escuchar en ple-
no julio su melopea inagotable e insidiosamente documentada, su extraordinaria 
capacidad asociativa, sus vastos conocimientos bibliográficos, sus salidas de tono 
y sus chistes en tres o cuatro idiomas (incluyendo su lengua materna: la ironía), 
es un espectáculo que en nada desmerece de los otros alicientes morellanos: la 
sonrisa del paladar, la huella de los siglos, el silencio de los ilustres cadáveres ju-
rásicos y cretácicos, la altura de las circunstancias (un quilómetro en vertical, más 
o menos), todo eso. No soy un araciliano incondicional. Para empezar, ni siquiera 
soy incondicional de mí mismo. Me limito a observar críticamente los ejercicios 
desacostumbrados de su genio. Creo sinceramente que no podemos prescindir de 
su talento y de una obra como la suya. La santa paciencia de Miguel Ángel Cas-
tillo y Eulàlia Torras, junto con la insistencia presumible de Ernest Querol (coor-
dinador del seminario de Morella), han producido este extraordinario regalo que 
es La mort humana. Afirman los editores en el prólogo que no es éste el libro que 
hubiera escrito Aracil. Naturalmente. Como que no lo ha escrito. Hay una gracia 
especial en la sintaxis dialógica del sociólogo, una magia dislocada e improvisada 
que se hubiera roto caso de tratarse de un libro-libro. 

Y sin embargo se equivoca Aracil al desconfiar de lo impreso como salvocon-
ducto intelectual. Claro que la letra escrita es saber definido, acotado, un poco 
fiambre entonces, pero también es esa fiesta donde se concelebra la mercancía de 
lo nuevo expuesta al dominio público, a la crítica abierta, a la sanción comuni-
taria. No hay peligro: un buen libro siempre es provisional. A éste, por ejemplo, 
ya le reprocho algo: que, tratando el tema que trata, se haya olvidado de Ausiàs 
March, a quien la muerte instruye tanto. Desde su excepción cultural, Aracil nos 
enseña que no hay que tener miedo a estar loco, ni tan siquiera a estar muerto. 
Porque, de la misma manera que hay muertos que están muy vivos, y locos egre-
gios con cuyas intuiciones se construye el cañamazo de la cordura, hay demasiada 
carroña ambulante disfrazada de intelligentsia que merece ser desenmascarada. 
Por otro lado, los hay que sólo serán capaces de ver en Lluís Aracil al inventor 
de algunas escandalosas boutades, ciertos ajustes de cuentas generacionales, al-
gunas interpretaciones políticas a las que ha llegado -presumo- por un exceso de 
celo epistemológico. O por un delirio innecesario. Creer que el introductor de la 
sociolingüística en España se reduce a eso es no haber visto un rábano debajo de 
sus hojas. Aracil es mucho más. Y quizá su resurrección, su vuelta al pensamiento 
compaginado y encuadernado y distribuido, sirva para evidenciarlo.

Josep  Conill. Au! Revista Comarcal dels Ports, núm. 49, any XIII, Morella, p. 27-28 
http://www.josepconill.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=59&

Itemid=63

Altres Arxius PDF     
- Xavier Antich, revista Caràcters, València, Segona època, Núm. 6 (1999, Gener), 

p. 4 . Politema mortis. http://traces.uab.cat/record/31240?ln=es

- Lluís V. Aracil, ‘La mort humana’ / Julià, Lluïsa. El llibre recull cinc sessions pro-
nunciades en un seminari celebrat a Morella el juliol de 1994. Serra d’Or.   Barcelona, 
Any XLI, Núm. 471 (1999, Març), p. 72-73. http://traces.uab.cat/record/34052?ln=es
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- Qüestionem la mort? / Ortiz de Landàzuri i Busca, Guadalupe. El volum recull 
les comunicacions d’un seminari sobre la mort celebrat a Morella el juliol de 1994. 
Serra d’Or. Barcelona, Any XLI, Núm. 470 (1999, Febrer), p. 78-79. 

http://traces.uab.cat/record/34043?ln=es

- Morir en pau / Vila, Enric. Avui Cultura. Barcelona (1998, 29 d’octubre), p. 14 
https://traces.uab.cat/record/32463?ln=es 

I santes pasqües.


