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	 Des de fa temps teníem el 

propòsit de dedicar el dossier de la nostra revista al tema dels 
valors. Ho anava ajornant la vastitud del tema, la seva difícil apre-
hensió teòrica i la dificultat de l’enfocament metodològic, entre 
altres coses. Ens hi ha animat finalment el fet de poder comptar 
amb col·laboradors de vàlua reconeguda, que han abordat el tema 
des d’angles necessàriament diversos per convergir en la idea 
comuna que el tema, en la seva complexitat, demana una reflexió 
serena que meni, si és possible, a una acció d’informació i, sobretot, 
formació orientadores i educadores. 

És indiscutible que les formes de vida i molts dels referents que 
fins fa poc conformaven identitats i conductes han experimentat en 
poc temps trasbalsos delirants i canvis accelerats en tots els àmbits 
i estils de la vida i del comportament individual i col·lectiu. Tot 
el que era inqüestionable i inamovible fins fa quatre dies és ara 
obertament controvertit o directament arraconat per considerar-ho 
inservible i obsolet. Hi ha com una obsessió per fugir de les estruc-
tures i els models socials i convencionals i, en un acte compulsiu i 
d’alliberament, tendir cap a a una solució d’individualització ato-
mitzada  que, tot defugint el grup com a concepte, pot fàcilment 
abocar-se a situacions relacionals conflictives i a solucions existen-
cials d’isolament, angoixa i desorientació, segons com cadascú ges-
tioni els seus recursos vitals i com enfoqui el seu particular model 

A propòsit dels valors
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de vida. Per això cal orientar en la formació de valors. No tant des 
d’un rígid promptuari de valors convencionalment establert —que 
seria honestament susceptible de polèmica— com des de la necessi-
tat, sobretot des de l’escola, d’estimular la gent en edat de formació  
a esmolar els seus recursos cognitius, la seva intel·ligència, la seva 
capacitat d’anàlisi, d’ells mateixos i del medi, per afrontar les seves 
exigències amb intel·ligència, rigor, fortalesa i compromís. Tot 
plegat per aconseguir que la presència i la manifestació de valors 
orientatius i sòlids en el capteniment individual tinguin també com 
a fita irrenunciable l’harmonització i l’absència de conflicte en les 
relacions interpersonals amb els membres del grup, entès en sentit 
ampli. I no menystenir, en aquest concret procés de formació, que 
el mestre és per als alumnes el seu model immediat en la mostració 
de determinats valors i el seu referent inequívoc des del punt de 
vista moral i intel·lectual.

Més enllà dels valors estrictament personals que conformen 
el nostre estil de vida, la nostra conducta personal, les nostres 
relacions interpersonals, etc., i que són, en definitiva, la nostra 
íntima opció de bastir-nos un bagatge de caràcter ètic per anar 
pel món, existeixen altres valors que ens vénen servits, proposats 
i sovint hàbilment adobats, per exemple, pels grans mitjans de 
comunicació de massa, que transmeten els seus «seus valors» amb 
capacitat d’alterar-ne d’altres, de transformar-los, d’induir formes 
de comportament, de modular atractivament una altra realitat, de 
crear contravalors. Capacitat que, per bé o per mal, pot exercir tota 
manifestació cultural, entesa en sentit ampli, i fins i tot la mateixa 
ciència, la qual ostenta com a valors intrínsecs altament positius el 
de la defensa i l’estímul del coneixement racional i empíric, el de 
l’acció operativa davant la simple contemplació, i l’afavoriment dels 
avenços tecnològics al servei de la qualitat de vida i del benestar de 
la humanitat. Tots aquests aspectes han estat àmpliament i profun-
dament tractats en aquest dossier.

De més a més
Dos articles sobre Carles Riba per commemorar el cinquantena-

ri de la seva mort, no solament per donar testimoni del poeta, crític 
i traductor eminent, sinó també per reivindicar, ara i aquí, l’exigèn-
cia de la vàlua del seu mestratge com a intel·lectual i la validesa 
de la seva poesia en moments en què la seva obra, com la d’altres 
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poetes de la seva generació, pateix un menysvalorament, si no un 
oblit anguniós, en nom, a vegades, de la ignorància, i d’altres, del 
tòpic de la infranquejable distància entre aquests poetes i la sensi-
bilitat dels joves lectors actuals. Quina sensibilitat se’ls estimula i 
quina literatura, i com, s’ensenya al nostre jovent?

I Bolonya, encara. Dos articles per intentar clarificar en quin 
espai es mou el procés, quina és la intenció final que el justifica, 
quines limitacions en poden condicionar l’èxit o el fracàs, la dificul-
tat de la seva implantació pràctica en una universitat massificada, la 
causa i l’origen de l’aferrissada oposició d’alguns sectors, etc. 
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Valors sòlids, realitats líquides

1. Els valors i el procés d’individualització
Tal com ho explica el sociòleg Lluís Sáez, un valor és tot el que 

és susceptible de judici i elecció preferencial a què es proporciona 
una significació especial en la definició de criteris orientadors de la 
conducta personal i de les relacions que s’estableixen amb el món i 
la societat de referència on es conviu amb altres persones. Des del 
punt de vista social i cultural, els valors són realitats canviants, tant 
a nivell col·lectiu com individual. 

Els valors es vinculen amb el sentit que es dóna a la vida i amb 
les eleccions que es realitzen en el món familiar, social i laboral 
(eleccions que, òbviament, mai no perden el matís relacional). Els 
valors es relacionen amb estils de vida, amb els costums i amb la 
manera específica que hom té de vincular-se amb els altres. No 
només donen sentit a la vida i conformen la nostra identitat, sinó 
que també donen sentit a la convivència entre persones i grups i, en 
la mesura que els valors són referents intersubjectius, estructuren 
les relacions humanes en el si d’una societat.

Observats en el seu conjunt, com un tot articulat, els valors 
representen una forma de viure i la identitat de les persones i d’una 
societat, sigui un poble, una cultura o una civilització. 

Catalunya ha viscut els darrers trenta anys importants canvis 
modernitzadors en àmbits tan importants com la religió, la família, 
l’educació o la immigració, i ha gaudit també d’una transició cap a 
una democràcia plena. Parlem de canvis i transicions que, en altres 
contrades europees, s’han experimentat a un ritme molt menys 
ràpid i colpidor. Catalunya viu des de fa tres dècades un ritme 
frenètic de canvis socials, econòmics, polítics i culturals. Un ritme 
que sacseja estructures de sentit i realitats donades per descomptat 
que queden ràpidament qüestionades abans que hi hagi temps de 

Valors i canvi social a Catalunya:
realitats, ficcions i malentesos1

Àngel Castiñeira

*



10

crear-ne de noves. Inevitablement, aquests canvis també han afectat 
el sistema de valors dels catalans.

Com expliquen Jordi Collet i Marta Fernández, els catalans 
s’han situat, en poques dècades, a nivells europeus en tot el que 
fa referència a models de relacions socials. Han passat de viure en 
el context social d’un règim feixista, formalment catòlic, instituci-
onalment familiarista, moralment conservador, generador d’emi-
gració, receptor d’ajudes al desenvolupament i econòmicament 
fràgil a un context democràtic, no confessional, amb una creixent 
pluralitat de formes familiars, amb un major nombre de dones amb 
treball remunerat, receptor d’immigració, generador d’ajudes al 
desenvolupament i econòmicament menys fràgil. 

Dels accelerats canvis viscuts en les darreres dècades, cal des-
tacar el procés d’individualització com a factor explicatiu clau 
de moltes de les transformacions viscudes en l’àmbit dels valors. 
S’entén per procés d’individualització el conjunt dels canvis en 
les relacions entre individu i societat que porten a una creixent 
«desinscrustació» i a un «alliberament» personal de les formes de 
vida de la societat industrial i dels rols que històricament hi ana-
ven vinculats: la classe, la família, el gènere, la nació. Això passa 
sense que simultàniament apareguin uns nous camins alternatius 
gaire clars ni gaire estables de «reincrustació» social. Aquest pro-
cés d’individualització ha anat acompanyat, des del punt de vista 
històric occidental, de l’emergència de l’individualisme, entès tant 
en un sentit descriptiu (com a tendència) com també normatiu 
(com a opció legítima). És a dir, aquesta desincrustació s’ha produït 
sense que, alhora, sorgeixin noves formes de «reincrustació» que 
permetin mantenir adequadament el vincle individu-societat tot 
modificant-lo.

En l’estat avançat dels processos d’individualització que vivim 
actualment, els horitzons existencials i els models biogràfics de les 
persones no vénen únicament o majoritàriament donats pel context 
social en què es mouen i on s’han socialitzat, sinó que cada persona 
es veu empesa a haver de construir, reconstruir i mantenir viu el 
seu horitzó de sentit i el model de vida que vol viure. Evidentment, 
depenent de la classe, el gènere, l’edat i el model de socialització 
concret, cada persona té uns recursos vitals o uns altres a l’hora 
d’articular aquest horitzó de sentit i a l’hora d’optar per un o altre 
model de vida, però és clar que cada persona haurà de gestionar 
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en solitud les múltiples i complexes contradiccions i desigualtats 
sistèmiques que es donen a la nostra societat sense que hi hagi una 
única oferta de sentit al seu abast. 

Per aquesta raó, l’encaix actual entre persona i societat (família, 
amics, associacions, grups, política, participació) genera malestars 
importants. Les persones, com més va més individualitzades, com 
més va més sotmeses a tensions i conflictes en les seves relacions, 
senten alhora i de manera ambivalent la necessitat de vinculació 
social i el perill d’haver de renunciar a l’autonomia personal que 
aquest vincle comporta. Alhora, també poden arribar a sentir-se 
«obligades a l’autonomia», exposades a la pròpia responsabilitat 
sobre un mateix i els seus actes, per a tots igual, malgrat el desigual 
repartiment de recursos per assumir-la i realitzar-la.

Quan es parla d’individualització s’està davant un procés amb 
dues cares. D’una banda, un procés que soscava les seguretats i les 
formes d’interrelació social tradicionals, mentre que de l’altra gene-
ra noves formes de compromís i d’articulació social. El concepte 
intenta definir un context en el qual els horitzons existencials i els 
models biogràfics de cadascú no vénen només donats socialment, 
sinó que inevitablement han de ser construïts i reconstruïts al llarg 
de la vida per cada persona amb els recursos que, desigualment, 
s’assignen en funció de la classe, el gènere, l’ètnia o l’edat. Així, 
doncs, en un context de creixent individualització, cadascú es con-
verteix en l’agent i el responsable de la seva identitat, de la seva tra-
jectòria, dels seus èxits o dels seus fracassos; i ha de gestionar, alho-
ra, les diferents formes de reintegració als diferents vincles socials. 
Com diem, això genera, sovint, malestar. Al llarg de la història, el 
marc cognitiu, emocional i social que era transmès i sostingut per 
aquest entorn del «primer nosaltres» acostumava a ser vàlid per a 
tota la vida. És a dir, que les identitats i els aprenentatges construïts 
al llarg del procés de socialització solien ser útils des de l’inici fins 
al final de la trajectòria vital de cadascú. És sobretot a partir del 
segle xx que les habilitats per «aprendre a aprendre», per conèixer 
nous marcs i «jugar» amb les identitats, per assumir els «avantat-
ges» laborals de la flexibilitat i l’adaptabilitat,  van començar a ser 
valorades com a altament positives en les nostres societats. Així, 
habilitats com ara aprendre a trencar la normalitat, saber-se allibe-
rar dels hàbits i els marcs apresos, reorganitzar experiències frag-
mentàries, estructurar un jo orientat a curt termini i amb voluntat 
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d’abandonar les experiències del passat, són habilitats que només 
des del segle passat han estat valorades positivament.

En resum, es pot veure que de les tensions i els malestars 
esmentats, alguns dels principals elements negatius tenen a veure 
amb una vivència incòmoda de la socialitat actual, sobretot amb 
una vivència incòmoda del «primer nosaltres», de la persona amb 
les seves relacions significatives. En un context en el qual les infor-
macions, les propostes i les «obligacions» sobre qualsevol aspecte 
de les relacions significatives (parella, sexualitat, amics, veïns, vot, 
família, entitat) són cada vegada més nombroses, desordenades, 
fragmentades i especialitzades, és fàcil tenir la sensació que és 
difícil bastir un «primer nosaltres» amb una base sòlida i estable 
i no estar-ho qüestionant a cada moment. Sembla clar que sense 
un mínim món compartit en l’àmbit del «nosaltres» és molt difícil 
construir un «primer nosaltres» com a espai confiat, no ambivalent 
i no posat en qüestió constantment.

�. Joves i participació ciutadana
Les interaccions entre el jo i el nosaltres, entre la persona i 

la societat, han sofert transformacions que encara no han acabat 
i l’abast de les quals encara no podem albirar. Malgrat aquesta 
impossibilitat de diagnosi i avaluació globals, els estudis recents 
sobre els joves ens donen un retrat sobre un tipus de jove concret, 
cada vegada més estès, que, de manera primordial, valora l’auto-
nomia personal, el present i passar-ho bé, deixant de banda o fins 
i tot evitant qualsevol tipus de compromís durador amb els altres 
que comporti un vincle estable i fort, un vincle que és viscut com 
una restricció de la pròpia llibertat. Així, els valors col·lectius esta-
rien especialment en perill entre els joves que es mouen de forma 
duradora més per ells mateixos i menys pel grup, més per l’inte-
rès individual o del petit grup que no pas per la col·lectivitat a la 
qual pertanyen. La contrapartida d’això serien uns joves tolerants 
i oberts a perspectives diferents a les pròpies, uns joves ben poc 
fonamentalistes i ben disposats a acceptar les diferències i a conviu-
re-hi, però no tant des del respecte i l’interès o des del reconeixe-
ment mutu, sinó més aviat des d’una certa coexistència indiferent, 
o des d’una indiferent tolerància.

Similars inquietuds i diagnosis són també vàlides si les apli-
quem al tema de la participació ciutadana i el compromís amb la 



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

13

vida pública. Davant el fet de la clara baixada de la participació en 
les institucions tradicionals democràtiques a casa nostra i a Europa 
en general,  alguns es plantegen si la participació està en crisi, i 
d’altres es qüestionen si en realitat està en un procés de transfor-
mació. Els valors col·lectius duradors estan en declivi. Les noves 
formes de participació que aconsegueixen mobilitzar els catalans 
actuals —més que les tradicionals afiliacions a partits i sindicats 
i que la participació electoral— són formes de participació «líqui-
des»: suports puntuals a iniciatives puntuals que no demanen un 
compromís més enllà de l’acció concreta, que no suposen un vincle 
que hagi de sobreviure a la immediatesa.

Una altra de les conseqüències dels processos d’individualit-
zació que esmentàvem, la relacionada amb la creixent tolerància 
respecte a formes de fer alienes a la pròpia, pot anar a favor d’una 
convivència més pacífica amb els grups d’immigrants nouvinguts. 
Però aquesta convivència més o menys pacífica no sembla que con-
dueixi a l’establiment de vincles duradors amb aquestes persones. 
La incapacitat o manca d’interès creixent a l’hora de comprometre’s 
de manera duradora amb el col·lectiu pot jugar en contra d’una 
convivència basada en el coneixement  mutu, el reconeixement i 
el respecte, és a dir, en contra d’una convivència que crea societat. 
Com a molt jugarà a favor d’una convivència basada en una indife-
rència que es trenca en moments d’angoixa, sobretot aquella angoi-
xa relacionada amb els aspectes que més afecten la supervivència 
i que afecten, per tant, també les prestacions que els col·lectius de 
nouvinguts puguin rebre per part de l’Estat que els acull de més o 
menys bon grat. És per aquest motiu que caldrà insistir en l’aposta 
perquè els nouvinguts tinguin la possibilitat de formar part del 
teixit social del país acceptant i enriquint els valors comuns. Cal 
generar i mantenir a Catalunya una cultura pública comuna que 
serveixi de referència per a l’educació pública, la deliberació políti-
ca i la mobilitat social i econòmica. Aquesta cultura pública haurà 
d’estar basada en valors i procediments compartits i haurà de ser 
accessible i permeable, per tal de poder incloure també elements 
que proposin les persones nouvingudes.

La confiança sembla que esdevingui un bé cada vegada més 
preuat. En un context d’inseguretat i de desconfiança és difícil que 
floreixin valors col·lectius, és difícil que el vincle individu/societat 
s’estableixi de manera satisfactòria. Si aquest vincle falla, també 



14

fallaran altres aspectes clau dels valors.  
En diversos fòrums i publicacions hem insistit que cal explorar 

una línia de treball que contribueixi a desenvolupar i enfortir els 
valors dels catalans del futur; valors que assegurin el vincle indivi-
du/societat, que restaurin de manera participada valors col·lectius 
i que permetin l’establiment de relacions amb un mateix, amb 
l’entorn social i mediambiental i amb el primer nosaltres; relacions 
fonamentades en el respecte, la integralitat i la coherència. En bona 
mesura, la creació d’aquests valors passa per l’educació; a través 
del treball educatiu realitzat durant la socialització primària i a 
l’inici de la secundària, sobretot. Un treball, per tant, que es pot 
dur a terme a les escoles però que no hauria de dependre només 
d’elles: per aconseguir fer florir el jardí dels valors que se sembra 
en la primera socialització ens calen més agents i més recursos. En 
aquest sentit, un debat públic sobre els valors seria ben oportú, 
ajudaria a impulsar aquest procés de revisió i renovació dels nos-
tres valors que cada cop ens sembla ja no només important, sinó 
imprescindible. Aquest debat hauria de ser present, evidentment, 
als mitjans de comunicació, però no n’hi haurà prou si es queda als 
mitjans de comunicació. Ha d’anar més enllà i arribar a l’interior 
de les persones, als petits grups o colles amb què es fa camí en la 
vida, a les famílies, a les escoles, als àmbits laborals i professionals, 
als partits polítics, a les universitats, a les ONG, a tot arreu on un 
grup de persones comparteixen preocupacions pel futur de la nos-
tra societat, del nostre país. No és un debat fàcil, però no ens el 
podem estalviar si realment volem conduir els temps que vénen per 
camins de rigor, de justícia, de calidesa, d’afavorir una vida digna 
de ser viscuda.

Creiem que aquest debat ha d’anar acompanyat del foment del 
nostre creixement en qualitat humana. Es pot educar en valors. 
No es pot educar en qualitat humana. Créixer en qualitat huma-
na depèn d’una opció personal que ningú no pot prendre per un 
mateix. El que es pot fer és convidar les persones a endinsar-se per 
aquest camí que passa per un treball de la mirada pròpia, de l’acti-
tud davant el món. Una actitud i una mirada calmada i distanciada 
sobre allò que ens envolta, sobre nosaltres mateixos i els altres. 
Una actitud i una mirada que, alhora, no perdin mai la capacitat 
de meravellar-se davant tot allò que veuen i coneixen. Treballar la 
qualitat humana vol dir procurar fer les persones, les relacions, 



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

15

els col·lectius i els països més madurs, més valuosos. Perquè al 
capdavall, els valors no són allò que un país té, sinó allò que les 
persones que el formen són i volen arribar a ser, l’ànima que entre 
tots construeixen. 

3. Família i treball
Ja hem dit que en l’àmbit de la diagnosi dels valors dels catalans 

cal destacar els importants canvis soferts en el context social dins 
el qual es creen i s’articulen els valors. Catalunya ha viscut canvis 
modernitzadors i una transició cap a una democràcia plena; can-
vis i transicions ràpids o fins i tot frenètics. Un ritme que a voltes 
estripa estructures de sentit i realitats donades per descomptat. 
Mentre les antigues queden suspeses, no hi ha hagut, però, temps 
de crear-ne de noves. 

Aquesta diagnosi s’acompanya de l’observació que les tradi-
cionals institucions socialitzadores, atorgadores de sentit i trans-
missores de valors, com la família, l’escola, l’Església o el món del 
treball remunerat, entren en una crisi de la qual encara no albirem 
cap sortida. En paral·lel i de forma ràpida sorgeixen noves entitats 
socialitzadores (com els mitjans de comunicació, la publicitat, les 
indústries culturals i del lleure) que, malgrat no tenir-ne la vocació 
directa, estan exercint una influència creixent sobre la nostra forma 
d’entendre’ns i de relacionar-nos, amb nosaltres mateixos, amb els 
altres i amb l’entorn. 

Un nombre important de famílies s’ha retirat de la tasca socialit-
zadora, i han esdevingut el que el sociòleg Elzo anomena «famílies 
nominals». D’altra banda, les parelles es constitueixen i es recons-
titueixen a gran velocitat, i deixen, en més casos dels desitjats, uns 
fills al darrere que en patiran les conseqüències si aquestes sepa-
racions consecutives no es porten amb respecte, saviesa i dignitat. 
Caldrà un major grau de racionalitat i saviesa a l’hora de construir 
un projecte de vida en comú i establir relacions de parella per tal 
d’evitar dolors posteriors. Sobretot, dolor a tercers. Aquesta apel-
lació a la racionalitat té molta relació amb l’apel·lació a treballar i 
millorar la qualitat humana. Aquesta qualitat representa la clau de 
volta sense la qual l’edifici dels valors no se’ns aguantarà.

En el món del treball, d’altra banda, també trobem canvis. 
Aquests canvis fan que, per a alguns, el treball es mantingui com 
l’eix central de la construcció de la nostra identitat, però que per a 
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molts altres esdevingui cada vegada menys una «obligació moral» 
respecte de la col·lectivitat. Entre alguns col·lectius ha perdut el 
seu valor intrínsec i el que més compta és allò que es té i no allò 
que es fa. Alhora aquests canvis impliquen que la cultura del treball 
deixi d’ésser col·lectivista i passi, a poc a poc, a esdevenir indivi-
dualista. La cultura de l’esforç és alhora substituïda pels resultats 
o s’hi supedita. La relació de l’empresa amb el treballador és com 
més va més efímera, mòbil, utilitarista, parcial. La del treballador 
amb l’empresa (potser de retruc?) també. Així, en l’empresa, en el 
treball quotidià, ja no trobem un «esperit comunitari» de persones 
exercint diverses tasques però totes compromeses amb la mateixa 
entitat. Aquesta cultura ha anat desapareixent progressivament per 
donar pas a una altra molt més fragmentada i individualista de 
veure «què se’n pot treure», tant del treballador com de l’empresa 
on es treballa. 

Així, a més de la crisi de la tasca socialitzadora de la família 
i de la crisi socialitzadora de l’escola trobem també la crisi de la 
tasca socialitzadora, de l’entitat socialitzadora de joves i adults per 
excel·lència: el treball. Insistim, no una crisi d’avui per demà, no 
una crisi que hagi esborrat totes les marques d’un temps anterior, 
però sí un procés constant, que canvia amb la mateixa lentitud i 
persistència que el corrent profund d’un riu.

Avui, doncs, pren preeminència com a entitat socialitzadora 
(sobretot en la socialització secundària) la cultura del consum. Ja 
no ens unim per treballar o per produir, ens unim per consumir. 

Família i treball, com a grans institucions socialitzadores, com-
parteixen en aquests moments un conjunt de línies transversals 
coincidents.

En cap dels dos casos no podem parlar de ruptura de la insti-
tució, però sí de canvi en la continuïtat. Un canvi de vegades lent i 
imperceptible a simple vista però real i ben present, sobretot en la 
sensibilitat de les noves generacions.

Aquest canvi assenyalat ve acompanyat també de la coexistència 
de diversos models o corrents de reconfiguració de la institució. 
Ni hi ha un model únic de família vigent, malgrat que encara en 
predomini algun, ni hi ha una única valoració del paper del treball 
en les nostres vides, variant des de posicions que accentuen la seva 
gran rellevància fins a d’altres que el consideren ja perfectament 
perifèric. La pluralització de models és, doncs, una constant.



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

17

Totes dues institucions comparteixen, sobretot a Catalunya, 
la pèrdua o el desplaçament de la seva centralitat. Sense que això 
representi la seva desaparició, sí que podríem dir que avui molts 
catalans han optat per atorgar més importància a altres elements 
que fins ara havien estat considerats secundaris. Dit d’una manera 
molt generalista i poc matisada, mentre que a Espanya encara sem-
blen predominants les relacions treball-família-empresa-comunitat 
i seguretat vital, a Catalunya comença a detectar-se (almenys fins al 
moment de l’esclat de la crisi) un major èmfasi en el projecte per-
sonal, els amics, l’oci i el consum. En el context cultural on encara 
predominen els valors de la modernitat, el treball és una via per 
a la realització social de la persona, per al compliment dels seus 
deures cívics, per a l’adhesió a l’empresa on ha anat progressant 
i, sobretot, per demostrar la seva responsabilitat amb la família. 
En el nou context cultural postmodern, en canvi, el treball és una 
via més per a la realització personal i professional; l’empresa, un 
simple instrument per assolir aquest objectiu, i el consum, un fac-
tor tan o més rellevant que la cerca de la seguretat vital o que el 
sacrifici per la família.

En coherència amb el que acabem de dir, es confirma una ten-
dència creixent cap a la individualització i autorealització tant en la 
(re)definició del projecte familiar com en la concepció de la funció 
del treball. Ambdues institucions continuen sent vàlides, prèvia-
ment readaptades, en la mesura que contribueixen als objectius o 
anhels individuals.

L’estudi de la reorganització interna de totes dues institucions 
permet també concloure que estem assistint a la fi de la seva gestió 
autocràtica. Hi ha un clar i majoritari rebuig de l’autoritarisme com 
a forma d’entendre el rol patern/matern a la família o el rol directiu 
a l’empresa. L’autoritat esdevé ara un punt d’arribada aconseguit 
mitjançant formes deliberatives i democràtiques d’exercir les res-
pectives funcions, familiar i laboral. 

Es detecta també la funcionalització o desinstitucionalització 
del paper atribuït a la família i el treball. La vella concepció d’una 
família o un treball per a tota la vida és com més va més qüestiona-
da. Assistim a la construcció i desconstrucció de les formes institu-
cionals familiars i professionals d’acord amb moments i situacions 
vitals dels individus. 

A l’últim, i inevitablement, aquesta «plasticitat» institucional 
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genera la relativització dels vincles. En el món del treball, el pas 
de l’estabilitat a la flexibilitat pot conduir-nos fàcilment a la preca-
rietat. En el món del matrimoni i la família hem passat també de 
la indissolubilitat del vincle a la seva provisionalitat. Segurament, 
aquesta relativització dels vincles és la que ajuda a comprendre la 
substitució de valors com ara el compromís o la lleialtat per d’altres 
com la transitorietat o la voluntarietat.

4. De la desincrustació a l’exclusió social 
Aquests nous processos de desincrustració t també, en el pitjor 

dels casos, una relació amb el món de l’exclusió social. Sota aquest 
terme trobem fenòmens tan diversos com la pobresa material tra-
dicional i alhora noves formes de pobresa (no només material) 
derivades del trencament de vincles personals (sobretot familiars) 
i també del seguit de transformacions esdevingudes en el món 
del treball remunerat que han desembocat en el fet que tenir un 
contracte laboral avui dia ja no sigui garantia de sortir del risc de 

Foto: Pere Virgili
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la pobresa i de la manca d’accés a recursos i possibilitats presos 
com a «donats per descomptat» en el si de la nostra societat. Hi 
ha, per tant, un fil conductor que connecta els canvis esmentats en 
l’afebliment dels vincles familiars i laborals amb el perill d’agreu-
jament del fenomen de l’exclusió. Si no anem amb compte, doncs, 
els nous processos de transformació social poden esdevenir també 
nous processos d’exclusió. 

En la pitjor de les hipòtesis, hi podríem dibuixar una escala de 
baixada on cada esglaó ens aproparia més i més a l’exclusió. Així, 
per exemple, els canvis familiars i comunitaris podrien afavorir 
l’atomització, la vulnerabilitat, la desafiliació i l’aïllament de les 
persones. Els dèficits sociopolítics continuarien sense resoldre els 
problemes de desigualtat d’oportunitats i de discriminació. Els can-
vis laborals i econòmics accentuarien els problemes derivats de la 
precarietat. I, com a darrer esglaó i com a conseqüència dels fenò-
mens anteriors, això es traduiria en l’àmbit axiològic de la persona 
en una progressiva pèrdua de sentit vital i d’autoestima. 

Emergeix, doncs, com a repte la necessitat de reconstruir una 
solidaritat, de construir una «interdependència solidària» que 
il·lumini novament el «vincle social» i ens restitueixi els valors de 
l’alteritat, la gratuïtat i la sol·licitud. Per fer-ho, ens caldria invertir 
l’escala de baixada abans descrita. Això voldria dir recuperar les 
capacitats individuals, la dignitat i el sentit vital de les persones 
(àmbit axiològic); igualar les oportunitats vitals i afavorir la cohesió 
social (àmbit sociopolític i laboral i econòmic); i reparar i reforçar 
els vincles comunitaris i de solidaritat (àmbit familiar i comunita-
ri). Els processos d’inclusió, doncs, hauran de ser integrals, adre-
çats simultàniament a la millora de la vida en comú (organització 
familiar i comunitària), a la millora de les oportunitats vitals (les 
polítiques de benestar i laborals) i a la millora del desenvolupament 
humà (des d’un procés d’individualització inseparable de la qualitat 
humana). 

5. Els mitjans de comunicació: la nova instància 
socialitzadora en valors?
Finalment, cal reflexionar si els mitjans de comunicació de 

massa poden assumir la tasca socialitzadora en valors que aparent-
ment sembla que hagin de tenir, atesa la seva emergència puixant.

Ferran Sáez adverteix de la diferència existent entre transmetre 
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valors i mostrar valors. La transmissió de valors va lligada a les 
tasques interpersonals d’acompanyament, de mediació directa, 
de contextos vitals i d’experiències presencials. Elements sovint 
absents en l’àmbit comunicatiu de masses. No hauríem de confon-
dre, doncs, el viure (els valors) amb el fet de veure’ls reflectits en 
una sèrie televisiva. 

Tanmateix, el pont entre transmissió vital i retransmissió audi-
ovisual de valors genera avui un nombre important de friccions en 
les nostres vides. Ferran Sáez detecta l’origen d’aquestes friccions 
en les modernes formes de retransmissió avui imperants, basades 
en la instantaneïtat, el momentisme, l’hiperemotivisme, la cultura 
de la novetat i la transgressió. 

La barreja de valors premoderns (en els programes d’esports, 
per exemple), moderns (en els noticiaris, documentals o programes 
d’anàlisi) i majoritàriament postmoderns (en els programes d’entre-
teniment i publicitat) crea turbulències, pertorbacions, col·lisions, 
tensions i malestar entre el sistema de valors del receptor (la per-
sona) i el garbuix de valors proposat per l’emissor (els mitjans). 
El resultat final afavoreix l’heterogeneïtat, la fugacitat, la banalitat, 
l’emotivisme i la fragmentació. 

D’aquí deriven un advertiment i una constatació. L’advertiment 
és clar: les atomitzacions culturals que està generant la xarxa por-
ten a una societat balcanitzada que comença a ser incapaç de com-
partir referents. Lluny d’homogeneïtzar, els mitjans contribueixen 
a la fragmentació social. 

La constatació ens ajuda a entendre l’actual tendència emotivis-
ta. Segons Michel Lacroix, les mobilitzacions emocionals s’expli-
quen millor si se les resitua en el context de la crisi de la cohesió 
social. Davant un vincle social que es disgrega, exerceixen una 
funció reparadora, perquè les antigues solidaritats del treball, de 
la parròquia, del poble, de la família es descomponen. En aquestes 
condicions, ¿què queda per assegurar la permanència del vincle 
social? L’emoció, justament. I aquest és avui el combustible fona-
mental de què es nodreixen els mitjans de comunicació. Per aquest 
motiu, els principals valors als quals aspiren els adolescents cata-
lans (personalitat, amabilitat, simpatia) són exactament els matei-
xos que es premien als reality-shows espanyols de més èxit. Els trets 
personals relacionats amb l’esfera emocional.

En un temps en el qual progressivament les entitats socialit-
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zadores tradicionals perden pes, els missatges emesos des dels 
mitjans cauen en un terreny especialment fèrtil i assedegat de 
«missatges». Ens sembla clar que des dels mitjans s’hauria de 
respondre que aquest no és un problema d’ells ni que hagin de 
resoldre aquests mitjans. És un problema de les entitats socialit-
zadores que ja no compleixen (o no poden complir) la seva tasca. 
Vist, però, des d’una perspectiva més global, creiem que es tracta 
menys d’assenyalar «qui té la culpa de tot plegat» que de prendre 
col·lectivament consciència dels resultats que estem produint com 
a societat (i no com a sector) i assumir com a col·lectiu (i també 
com a sector) responsabilitats que segur que no ens seran còmodes, 
segur que no ens faran la feina fàcil, però que poden contribuir a 
dibuixar entre tots una cara més humana per a la Catalunya de 
demà.

Notes

1 Aquest article inclou algunes de les aportacions i reflexions realitzades els darrers 
dos anys per l’Observatori dels Valors, creat per la càtedra Lideratges i Governança 
Democràtica d’ESADE i la Fundació Lluís Carulla. Alguns fragments fan referència 
o citen literalment els treballs següents: Joves i valors, de Lluís Sáez (2007); Qualitat 
humana, de Jordi Collet i Marta Fernández (2007); Mitjans de comunicació i valors, de 
Ferran Sáez (2008); Exclusió social, d’Anna Jolonch (2008); i les dues introduccions 
als volums Els valors dels catalans (2007 i 2008) redactats conjuntament per Natàlia 
Cantó i Àngel Castiñeira. Vegeu http://www.fundaciolluiscarulla.org/cat/observatori.
cfm

* Aquest dossier ha estat coordinat per Ferran Sáez

Àngel Castiñeira	director	del	Departament	de	Ciències	Socials	d’ESADE	i	de	la	

Càtedra	de	Lideratges	i	Governança	Democràtica	d’ESADE
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Valors sòlids, realitats líquides

El valor dels valors
Com que no deixem de parlar dels valors, creiem conèixer amb 

precisió què volem dir quan en parlem. Però podria ser que aquest 
continu parlar fos més el soroll provocat pel nostre confús desig de 
sentir-nos valuosos que l’expressió d’unes conviccions ètiques fermes 
i clares. En tot cas, el cofoisme que acompanya sovint les paraules 
ens permet sospitar que vivim convençuts que, mentre en parlem, 
alguna cosa molt valuosa estem fent. És cert que la defensa genèrica 
dels valors es mostra com un dels escassíssims discursos capaços de 
generar consens públic. S’hi poden reconèixer persones i institucions 
de perfils ideològics molt diversos. Ara bé, el preu a pagar pel man-
teniment d’aquest consens és l’ambigüitat del contingut i la sobreva-
loració ètica del gest.

No totes les persones que consideren, per exemple, que la pau és 
un valor i estimen amb sinceritat l’absència de conflictes bèl·lics són 
pacifistes, ni totes tenen les mateixes opinions respecte a què cal fer 
en una situació internacional en la qual els poderosos del món no 
semblen caracteritzar-se per les seves conviccions antimilitaristes. 
Partidaris i detractors de l’avortament defensen valors, i no tenim per 
què sospitar que no ho facin amb les millors intencions. El que passa 
es que per a uns l’avortament és un valor en tant que expressió del 
dret de la dona a fer un ús autònom del seu cos, i per als altres hi ha 
un valor superior, que és el respecte de la vida del fetus.

Els valors que unànimement reclamem no es deixen comparar 
entre si fàcilment. Per això, precisament, tenim conflictes. És fàcil 
resoldre una divergència entre dues persones quan estan d’acord a 
mesurar les seves discrepàncies amb un criteri comú, és a dir, quan 
creuen en la mateixa unitat de mesura. Però en el terreny dels valors 
el criteri de mesura és ell mateix un valor i s’escau que precisament 

L’escola i els valors
L’obligació moral de ser intel·ligents
Gregorio Luri
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lluitem i fins i tot ens matem els uns als altres no en defensa «dels 
valors», sinó d’aquells valors que funcionen com «els nostres» criteris 
de mesura. Potser, com semblen defensar alguns, la millor manera de 
renunciar als conflictes fóra la claudicació de tota convicció i la reduc-
ció de la política a estricta economia. Però mentre l’home necessiti 
avaluar-se ell mateix d’acord amb la seva orientació respecte als seus 
valors suprems, molt en temo que haurem de conviure amb conflictes 
(començant, és clar, pels conflictes interiors).

L’ètica no té per objecte la defensa verbal dels valors, sinó el 
modelatge de la nostra conducta d’acord amb l’orientació del que 
estimem superior. Molt més rellevant que la defensa dels valors és 
la seva presència activa en el nostre comportament, perquè el nostre 
caràcter no es basteix en el tracte amb la suposada harmonia del món 
dels valors, sinó en el contacte amb homes de molt diferent vàlua. Per 
això sembla oportú demanar-se si la prèdica del valor, si no va acom-
panyada de la lliçó pràctica de l’exemple, és alguna cosa més que la 
forma que assoleix el cinisme quan no és prou conscient de si mateix 
com per gosar dir el seu nom. 

El diari Avui informava el 7 d’abril de 2009 que a Catalunya la 
majoria de les baixes laborals es concentren en la franja d’edat com-
presa entre els 16 i els 34 anys. Segons la consellera de Treball, Mar 
Serna, aquesta realitat no posa de manifest cap problema de salut, 
sinó «un problema de valors», perquè els nostres joves tenen «un 
concepte de la responsabilitat diferent». Al meu parer, aquest recurs 
a l’eufemisme per part d’una autoritat pública té alguna cosa a veure 
amb l’estat de la nostra salut col·lectiva. El que la consellera anome-
na «un concepte de la responsabilitat diferent» és, simplement, una 
manca de sentit de la responsabilitat. Això és el que explica que els 
dilluns concentrin un terç del total de les baixes dels joves. ¿De què 
els ha servit, doncs, l’educació en valors al llarg de la seva escolaritat? 
Evidentment, no n’hi ha hagut prou de formar-los com la generació 
més pacifista, ecologista i altermundista de la història. Com que 
l’absentisme laboral es va reduint amb l’edat, podem deduir que 
l’activitat laboral els educa en un comportament responsable amb els 
seus compromisos i, en especial, amb el de la fidelitat a la paraula 
donada, de manera més eficaç que l’escola.

Valors i contravalors
Em fa l’efecte que el crèdit de la present reclamació de valors està 
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substituint el descrèdit de l’antiga reclamació de progrés. En tot cas, 
ha anat creixent a mesura que hem anat perdem la fe en la marxa de 
la història. Ara bé, si s’enfonsa la fe en la història, ¿com poden els his-
toricistes fonamentar una nova creença sense reivindicar alguna altra 
fe substitutòria? ¿I com la podran fonamentar si amb la desconfiança 
en el progrés van abandonar la confiança que el món tingui un sentit, 
un ordre... una veritat? ¿Poden creure els historicistes en veritats no 
progressistes? Sembla que sí. Poden creure en la por al progrés (a la 
degradació ecològica, al canvi climàtic, a les pandèmies, a la cursa 
d’armament, a la internacionalització de l’economia, a l’auge del fona-
mentalisme...) i en el poder terapèutic dels canvis legals, la qual cosa 
situa l’ètica a la defensiva, prenent la forma bastarda de la indignació 
moral, que és la conducta que troba el seu impuls en la nàusea i no 
en l’apetit, a fer-nos creure que la nostra capacitat d’escàndol és la 
mesura de la nostra moralitat. Per això mateix no fomenta l’acció, 
sinó la compassió, enterbolint la claredat moral necessària per edu-
car el judici ètic. Com que és més contestatària que propositiva, la 
indignació moral és més capaç de destruir que de crear; de proposar 
contravalors que d’afirmar valors. Es tracta d’una moralitat a la defen-
siva, però amb un gran poder contaminant.

Si, per una part, dissolem la natura humana en la història i, per 
l’altra, ja no veiem en la història un procés teleològic, ¿on sustentem 
els drets humans? No resta, pel que sembla, altra alternativa que la 
voluntat transformada en legalitat. Però aquesta és la voluntat d’un 
ciutadà a qui contínuament s’anima a ser autònom, a donar-se les 
seves pròpies lleis, i que, a més, està començant a veure el seu espai 
vital com la cabina dels germans Marx... si els germans Marx viatges-
sin en el Titanic. És per això —crec— que el discurs sobre els drets 
de l’home està prenent la forma d’un blindatge contra els mals del 
món. Hi ha gent que sembla incapaç d’entendre que el dret al treball 
no garanteix una feina segura, estimulant i ben remunerada per a 
tothom; ni el dret al matrimoni, un enamorament eternament corres-
post; ni el dret a la llibertat d’expressió, una audiència; ni el dret a 
l’educació, un aprenentatge sense esforç.   

Una consideració seriosa dels valors no pot negligir una pregunta 
fonamental: «On té la idea de valor el seu origen metafísic?» O, si es 
vol, «de quina interpretació del món, en la seva totalitat, sorgeix la 
idea de valor?».  Avui la resposta no pot ser sinó divergent, perquè és 
evident que la interpretació del món és molt lluny de ser uniforme en 
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un temps que es concep a si mateix com a postmetafísic. Per aquesta 
mateixa raó tot discurs honest sobre els valors —també el discurs 
pedagògic sobre els valors— ha de ser polèmic, sense acontentar-se 
amb una reivindicació gesticulant en la forma i buida en el contingut. 
La demanda familiar, creixent, d’una escola amb valors, no se satisfà 
més que mostrant comportaments escolarment valuosos i, per això 
mateix, definits i clarament diferenciats, amb intel·ligència per sus-
tentar les seves conviccions.

L’home, lluny de néixer autònom és, com deia Nietzsche, l’animal 
no fixat i, per tant, absolutament heterònom. Per esdevenir home ha 
de mantenir-se fidel, i per llargs períodes de temps, a unes fixacions 
morals que funcionen al mateix temps i de manera dialèctica com a 
categories per ordenar el món de la vida i per enfortir el propi caràc-
ter. Una escola moralment valuosa és aquella que creu fermament en 
aquestes fixacions. Però en plantejar-nos aquestes qüestions, ja no 
estem parlant solament de valors. Hem passat a interrogar-nos pel 
valor de la nostra vida. És a dir, estem parlant de la virtut o, cosa que 
és el mateix, de la millor versió de nosaltres mateixos. 

Resumint: el discurs actual sobre els valors em sembla en la seva 
pràctica i especialment en la seva pràctica escolar, psicològicament 
autocomplaent, teòricament feble i políticament d’una utilitat més 
que dubtosa. Afegiré ara que una teoria, una ideologia, un programa 
d’acció, etc., es pot examinar des de dues perspectives complemen-
tàries. L’una ens mostrarà el que explícitament diu; l’altra, el que calla 
i no diu (i molt sovint no sap ni que no diu). Doncs bé, el que calla 
—o almenys no proclama de manera explícita— el discurs imperant 
sobre els valors és quin paper han de tenir en la formació d’una per-
sona la voluntat, l’ambició, l’honor, la grandesa d’esperit, la capacitat 
de lideratge, l’autoritat, la disciplina, etc. És a dir: ignora la formació 
del caràcter.

El deure moral de ser intel.ligent
Des de la perspectiva de l’educació en la virtut que és, insisteixo, 

la del desenvolupament de la millor versió de nosaltres mateixos, 
l’escola ha d’encoratjar cada alumne perquè assoleixi el màxim de 
les seves possibilitats (i no, posem per cas, de les anomenades «com-
petències mínimes»), aprenent a donar respostes intel·ligents a les 
demandes del medi. L’ètica escolar ha d’assumir un compromís amb 
el desenvolupament del potencial cognitiu de l’alumne. No estic par-



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

�7

lant de ciència-ficció. Si convencem els nostres alumnes que la seva 
intel·ligència està sota el seu control (òbviament, en part), milloren 
el seu esforç i, per tant, el rendiment. Les preconcepcions sobre les 
capacitats pròpies incideixen de manera decisiva en l’aprenentatge. 
Les neurociències ens han deixat també perfectament palès que la 
pràctica d’activitats d’insistència, ordre, límit i mètode té efectes clars 
en el desenvolupament cerebral. Les diferències individuals que més 
incidència tenen en el rendiment escolar no són les relacionades amb 
el nivell socioeconòmic i cultural de la família, sinó amb la diversitat 
d’expectatives sobre el propi potencial cognitiu.

Aquí ens trobem, però, amb la moderna tradició pedagògica en 
contra. Res no mostra millor aquest fet que el desprestigi actual de la 
docilitat. El verb llatí doceo, que significava «ensenyar» i «instruir», 
va donar lloc als adjectius docilis (que aprèn fàcilment) i doctus (ins-
truït, docte, savi). Si pels antics el camí cap al doctorat era la docilitat, 
avui critiquem la legitimitat de tot sacrifici que impliqui la pèrdua o 
simplement el qüestionament de l’autonomia personal i el sotmeti-
ment a l’autoritat. La pedagogia contemporània s’ha deixat influir en 
excés per les filosofies irracionals que celebren l’expressió, la imme-
diatesa de la sensibilitat, l’activitat, la intuïció, la inspiració, la crea-
tivitat, l’autonomia, la subjectivitat... O potser podríem dir amb més 
precisió que s’ha conformat com una síntesi no ben equilibrada del 
que podríem anomenar la pedagogia de la Bildung (caracteritzada per 
la confiança en el sentit que l’apropiació personal de les produccions 
culturals més altes és una experiència de modulació de la individuali-
tat) i d’una heterogènia barreja de romanticisme i existencialisme.

Podríem fins i tot proposar una analogia entre les històries con-
temporànies de la pedagogia i de l’art. En tots dos camps ens troba-
ríem amb un desprestigi creixent de l’academicisme, generat per la 
ben intencionada confiança que el rebuig del cànon permet l’obertura 
del joc lliure de l’esperit, de les emocions, de l’espontaneïtat creati-
va de l’artista. Piero Manzoni podria ser la figura de referència tant 
de la pedagogia com de l’art contemporani. La crisi de l’experiència 
estètica tradicional es correspon, fil per randa, amb la de la pràctica 
pedagògica tradicional. 

Però el deure moral de ser intel·ligent no es pot satisfer si menys-
tenim l’objectivitat del saber, que no és cap mite acadèmic, encara 
que pugui ser molt difícil de ser assolida. Si neguem la possibilitat de 
l’objectivitat estem restant rellevància als continguts (aquí, per cert, 
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trobem una de les fonts de la pedagogia centrada en l’alumne), però 
sorprenentment, a determinats mestres sembla repugnar-los la idea 
mateixa de la submissió a una disciplina, com si tota submissió supo-
sés una claudicació dels moderns ideals democràtics. Hem relegat la 
memorització i hem afavorit l’interès, valorant menys l’increment del 
coneixement objectiu que la manifestació d’actituds subjectives. Sola-
ment si l’objectivitat ens mereix respecte tindrà sentit l’esforç meto-
dològic per contemplar un fenomen de la natura, una idea, una obra 
d’art, una persona, etc., tal com realment és. L’exigència d’objectivitat 
és, també, una exigència de sospita sobre el pes dels nostres preju-
dicis (i de les nostres opinions), que sovint ens impedeixen trobar 
la diferència entre l’ocurrència i l’argument, entre l’entreteniment 
cultural de masses i les obres rellevants de l’esperit. Dirigir-se als 
altres amb claredat i precisió és el primer signe de respecte envers 
la seva persona i és, per tant, una conducta moral. Però si el rigor 
en el coneixement i la precisió i l’elegància en la comunicació del 
coneixement són valors inherents a la ciència mateixa, l’amor al saber 
és, en si mateix, un valor que l’escola no pot ignorar sense trair la 
seva funció. 

El deure moral de ser intel·ligent ens demana la recuperació del 
protagonisme de la voluntat en la conformació del caràcter, que ha 
estat substituït pel protagonisme de la intuïció i de la pedagogia de 
l’expressió. Ja no es parla de l’avantatge moral de disposar d’una 
voluntat enfortida o del valor de la disciplina intel·lectual. La defensa 
de la higiene de la voluntat i, per tant, de la prevenció de les seves 
patologies sembla estranya a la causa de la moderna pedagogia. Tots 
sabem, però, que als nens els agrada, i molt, aprendre coses, i no sola-
ment aquesta fantasmagoria de l’aprendre a aprendre, que ningú no 
sap exactament en què consisteix... com ningú no sap tampoc en què 
consisteix exactament la idea complementària d’ensenyar a ensenyar. 
Cada ciència té una coherència pròpia que ha de ser respectada tant 
en l’exposició dels seus continguts com en l’apropiació del seu saber. 
¿O és que el mestre que només ha après a ensenyar a ensenyar està 
per això igualment qualificat per ser un bon professor de música, un 
bon professor de matemàtiques o un bon professor d’anglès?

 Els nens volen conèixer de manera natural per què menys per 
menys és més, per què als arbres els surten fulles a la primavera, 
per què Enric VIII estava obsessionat amb el coll de les seves dones, 
etc. Cal aprofitar aquest interès per dotar-los d’un cos de coneixe-
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ments consistent, perquè solament si disposen de coneixements 
amplis podran desenvolupar hàbits de disciplina mental. Diguin el 
que diguin els partidaris de les noves tecnologies, es difícil cercar en 
Google el que no se sap que existeix. És obvi que, a més a més, el 
desenvolupament de la capacitat per retenir dades en la memòria és 
una condició imprescindible per a no poques feines. 

Podem afegir que la lectura (la lectura concentrada, metòdica, 
exigent) és una eina indispensable per desenvolupar l’atenció profun-
da dels nostres alumnes. No té substituts pedagògics, sinó químics. 
Podríem preguntar-nos, llavors, si l’escola està disposada a assumir 
aquest repte o si el deixa a les mans de la farmacologia, perquè abun-
den els medicaments que ajuden a tranquil·litzar els nois i prometen 
incrementar la seva memòria i la seva atenció.  

El deure moral de ser intel·ligent ens demana, finalment, que 
no ens avergonyim d’exercir-lo. Al mateix temps que de la voluntat, 
ens hem oblidat d’una de les virtuts més preuades per Aristòtil. Ell 
l’anomenava megalopsykhía i s’acostuma a traduir per «grandesa 
d’ànim». És, per dir-ho ras i curt, la virtut de l’aspiració legítima a 
l’honor. Avui un comportament d’aquest tipus provoca immediata-
ment reticències. És, en part, lògic, perquè és incompatible amb el 
predomini de la indignació moral. Estimem més la pietat que la res-
ponsabilitat. La víctima aviat ens mou a commiseració, mentre que 
si algú fa un pas endavant per reclamar el lideratge en una activitat, 
ens sembla sospitós d’arrogància. És un malentès potser inherent a la 
democràcia, però per això mateix ha de ser combatut democràtica-
ment, perquè hi ha una evident contradicció entre, per una part, la 
proclamació pública de l’autonomia i l’espontaneïtat individuals i, per 
l’altra, la tendència homogeneïtzadora que ens anima a dubtar dels 
millors. En realitat, la manera més noble de fer creïble l’autonomia 
hauria de ser l’estímul del millor que hi ha en nosaltres mateixos. 
Recuperar l’honorabilitat de l’ambició (acadèmica i política, i no sola-
ment esportiva o estètica) forma part dels deures morals de la peda-
gogia per bé de combatre eficaçment el cinisme dels que practiquen 
l’elitisme amoral. Probablement el deteriorament de l’ensenyament 
de la història, que ha perdut el seu antic romanticisme, i amb ell 
bona part de la seva capacitat per nodrir la imaginació democràtica i 
l’aspiració al protagonisme polític, té també alguna cosa a veure amb 
el descrèdit de la megalopsykhía.
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L’autoritat del mestre
Respecte al professorat, em limitaré a dir dues coses. La primera 

és que tant si n’és conscient com si no ho és, la seva conducta és 
sempre un model d’exemplaritat per als seus alumnes (de manera 
positiva o negativa). Potser no sabem exactament quines són les 
qualitats que fan que un professor sigui de manera efectiva un bon 
professor, però sí que sabem prou bé que no hi ha cap evidència que 
ens permeti afirmar que els mètodes que fan de l’alumne el centre 
de l’activitat pedagògica siguin en si mateixos superiors o inferiors 
als centrats en la matèria. El que els fa ser superiors o inferiors és 
la intervenció docent. La conclusió, doncs, és clara: el primer deure 
moral del professor és ser optimista (la formació i la competència es 
donen per suposades). Cal afegir que si els alumnes tenen sempre 
els seus professors com a referents (intel·lectuals i morals), allò que 
hi veuen no es correspon necessàriament amb el que els professors 
creuen que fomenten, sinó amb el que els alumnes interpreten que 
fomenten. Fem classes d’ètica o d’educació per a la ciutadania, però 
eduquem amb el comportament, amb la conducta dels professors i 
molt especialment dels professors que tenen autoritat. Aquí hi ha una 
certa redundància perquè l’autoritat del mestre no es posa de mani-
fest per la seva capacitat de ser obeït quan dóna una ordre taxativa, 
sinó per la d’influir, amb la seva conducta espontània, en la conducta 
espontània del seus alumnes. La segona cosa a dir és que per al bon 
professor tota l’escola és la seva aula. 

Conclusió: L’apropiació de la cura de si mateix
A la seva immortal Ètica a Nicòmac, Aristòtil recull un parell de 

versos d’Evenos de Paros que podem traduir de la manera següent: 
«Afirmo, amic, que la pràctica de la cura de nosaltres mateixos bas-
teix en nosaltres una segona natura.» És a dir, podem apropiar-nos la 
cura de nosaltres mateixos perquè no s’esvaeix una vegada realitzada 
una acció, sinó que roman en nosaltres com una empremta que amb 
la pràctica va prenent consistència fins a esdevenir la nostra natura. 
O, el que és el mateix: la natura de l’home és una conquesta. Podem 
afegir que, per Aristòtil, qui ens orienta en aquesta activitat és l’home 
assenyat, sempre que, és clar, el prenguem com a model de conducta.

 Evidentment, per fer possible una segona natura en nosaltres cal, 
en primer lloc, que ens moguem pel desig de transcendir-nos (que 
és l’autèntic fonament de la moralitat). La possibilitat de transcendir-
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nos es fa present des del moment en què ens demanem si els nostres 
impulsos immediats i els nostres desitjos espontanis responen a les 
nostres autèntiques necessitats. Aquesta pregunta obre un hiatus 
entre l’actual i el possible que fa creïble l’activitat moral. 

Tot desig, des del moment en què es manifesta, és un desig veri-
table, real, però no per això la seva satisfacció ens condueix on de 
manera assenyada voldríem anar. Les dificultats del trajecte tenen a 
veure, sens dubte, amb l’elecció del model de conducta, amb la nostra 
habilitat per organitzar el caos que hi ha dins nostre i, molt especial-
ment, amb una concepció de la vida com a desig de victòria sobre ella 
mateixa, és a dir, com a projecte de superació de la vida actual en la 
direcció de la millor de les alternatives vitals possibles. 

En escriure aquestes paraules tinc present Nietzsche de manera 
molt directa. Probablement cap filòsof contemporani no s’ha interro-
gat amb més radicalitat sobre la possibilitat d’organitzar el nostre caos 
interior. Va adonar-se perfectament que som portadors de desitjos que 
intensifiquen la nostra vida perquè ens acosten a possibilitats supe-
riors de nosaltres mateixos, però també de desitjos que l’afebleixen, 
exactament pel contrari. Qui té èxit en aquesta empresa és aquell que 
es converteix en un model de referència per als altres. De la mateixa 
manera que aquell que posseeix la salut és qui determina el que és sa, 
aquell que posseeix una forma de vida reeixida és qui ens pot orientar 
moralment. 

L’ètica, com sabem des dels grecs, és una teràpia de l’ànima. I no 
una simple  exposició passiva a la radiació solar dels valors.

gregorio luri és l’autor de L’escola contra el món
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Valors sòlids, realitats líquides
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què, a través de la lectura, ens obri la possibilitat d’imaginar altres 
vides, i així, en certa manera, viure-les, ni que siga de manera vicà-
ria. I això, viure altres vides, com ha formulat de manera molt sin-
tètica el narrador valencià Joan F. Mira, «és l’única manera de supe-
rar la irreductible limitació de la vida que es viu». Per a l’escriptor, 
a més, el text narratiu pot ser un experiment, un assaig que posa en 
joc altres possibilitats, o que du a l’extrem possibilitats ja latents ara 
i ací. Són experiments purament imaginaris —i, per tant, innocus, 
en principi—, i per això mateix poden ser molt més ajustats, i més 
reveladors, que la sempre canviant i inaferrable realitat. Així, mol-
tes novel·les prenen la forma d’una mena de parlament de paper, on 
els diversos valors existents i possibles entrexoquen, defensats per 
personatges amb diferents caràcters i propòsits, que els encarnen 
de manera més o menys conscient. Com és obvi, l’autor marca les 
regles d’aquest joc i el controla, i no ens ha d’estranyar si els valors 
que millor passen la prova dels seus experiments són els que defen-
sa ell —això era l’habitual en la denominada «novel·la de tesi»—. 
Tot i així, si s’hi juga seriosament i a fons, l’experiment pot acon-
seguir una validesa no solament literària (sense que siga poca cosa, 
si aconsegueix aquesta). Una novel·la digna d’aquest nom convoca 
un món que d’alguna manera reflecteix el nostre i en cert sentit va 
més enllà, perquè l’aprofundeix. L’experiment, quan val la pena, ho 
és també per a qui l’efectua. I només correspon a cada lector, pel 
seu compte, avaluar-ne els resultats.

 Dins la llarga gestació del gènere narratiu, i respecte a la defen-

De la utopia
a l’aprenentatge
Individualisme narratiu i desencant
del món
Enric Sòria
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sa o la crítica dels valors socials, hi ha un gènere importantíssim 
que posa en el seu centre precisament això: la pregunta sobre la 
validesa de la forma de vida pròpia, confrontada amb un model 
ideal —i merament especulatiu— o almenys prou diferent perquè, 
per comparació, les limitacions inherents al nostre viure prenguen 
relleu. Em referesc a la literatura utòpica. Una de les primeres obres 
mestres del gènere —tant per la cronologia com pel seu valor—, 
Les opinions dels habitants de la ciutat ideal d’Ibn Al-Arabi, amb el 
seu clar ressò platònic, ja compleix aquesta doble funció de con-
trol crític de la realitat existent i de proposició d’una altra forma 
millor de constituir la societat, de moment només imaginada, però 
en principi factible. Menys entusiasta respecte a la virtualitat de la 
utopia és Ibn Tufayl, el filòsof autodidacte del qual, criat en soledat, 
arribarà a la comprensió del camí cert de la filosofia, però fracas-
sarà a l’hora d’intentar comunicar la seua veritat al món. L’autor 
constata així l’abisme que s’obre entre el saber filosòfic —fruit de 
la reflexió en l’univers pur dels conceptes— i les creences religioses 
del vulgus, que en el fons no són més que una adaptació simplifica-
da, accessible al comú de la gent, d’aquelles veritats de la raó que, 
quan s’expressen sense mistificacions, la majoria dels homes són 
incapaços de comprendre, i molt menys d’acceptar.

Una altra utopia, la de Ramon Llull en Blaquerna, sembla una 
refutació completa —i no sé si involuntària— de la desencantada 
exposició d’Ibn Tufayl sobre les dues veritats. El personatge de 
Llull, doblement armat de la fe i de la raó, es llança al món i el con-
quereix. No solament planeja una reforma radical de la cristiandat, 
sinó que la du a terme amb èxit. La utopia de Llull, al contrari que 
la major part de les posteriors, no solament expressa una crítica 
dels errors i els vicis de la seua societat —que segons Llull són ben 
nombrosos—, sinó que, en l’univers imaginari del seu text, acon-
segueix eradicar-los. L’harmonia entre valors i fets no solament és 
pensable. Almenys sobre el paper, Blaquerna reïx a realitzar-la.

La majoria d’utopies que coneixem no van anar tan lluny, sinó 
que situen la seua ciutat ideal en un regne imaginari o llunyà 
—habitualment una illa remota del nou món—, la perfecció del 
règim de vida del qual revela, com un espill invers, les imperfec-
cions i les absurditats del món vell en què l’autor viu. És l’estratègia 
de Thomas More, i també posteriorment, la de l’important i ara 
oblidada La città felice, de Francesco Patrizi, o la de clàssics del 
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pensament com La città del sole de Campanella, el New Atlantis de 
Bacon, el Mundus Laberynthus de Comenius, la Reipublicae Cristia-
nopolitanae descriptio de Valentin Andreae, The Famous Kingdom of 
Macaria de Samuel Hartlib, el See-Farth nach der neuen Welt de J. 
D. Major, La Terre australe connue de Gabriel de Foigny, les Réla-
tions de l’ile de Borneo de Bernard de Fontenelle i les del Royaume 
des Féliciens de Lassay, fins a l’extraordinària Insel Felsenburg de 
Schnabel. Hi ha qui situa aquest remot espill contrastador tan lluny 
com Cyrano de Bergerac en L’autre monde ou les états et empires de 
la lune i hi ha qui aprofita el gènere molt més com a crítica de la 
condició humana —tal com es manifesta en el seu temps— que no 
com a figuració d’una altra societat possible. És el cas dels Gulliver’s 
Travels de Jonathan Swift.

En una altra variant del gènere, es pot prescindir del component 
utòpic quan la diferència cultural és suficient perquè la sàtira fun-
cione fins al punt de fundar —més o menys implícitament— uns 
altres valors més humans gràcies a la comparació que permet la 
distància. Aquesta és l’estratègia de les Lettres persanes de Montes-
quieu, llibre que també engendrà una vasta progènie, entre la 
qual cal comptar-hi, per descomptat, les Cartas marruecas de José 
Cadalso.

El nom de Jonathan Swift ens recorda que un dels motors de 
l’èxit de la narrativa no rau només en la configuració de mons 
experimentals i experimentables (per mitjà de la lectura), sinó 
sobretot en la creació de personatges que encarnen aquests mons. 
Una novel·la és, sobretot, una història d’algú (o d’alguns); algú que 
organitza un món propi, en relació o en lluita amb un entorn. La 
novel·la és un gènere amb una forta tendència a exaltar l’individu, o 
almenys a fer-lo ressaltar sobre l’entorn, i no és gratuït que la seua 
eclosió com a gènere coincidesca amb el triomf de l’individualisme 
modern. Aquesta és l’estratègia de Robinson Crusoe (potser llunya-
nament inspirada en Los infortunios de Diego Ramírez, de Carlos de 
Sigüenza). Robinson, com la majoria d’utopistes, arriba a una illa 
remota, però en el seu cas l’illa està deserta. La història d’aquest 
individu aïllat —en el sentit més literal— no estableix un contrast 
entre l’univers imperfecte de la seua societat i un ideal superior, 
sinó al contrari. En la soledat d’una selva hostil, Robinson recrea 
la seua civilització a partir d’uns mitjans ínfims. La novel·la de 
Defoe expressa, potser com cap altra, el triomf de l’individualisme 



36

modern, i sobretot el dels valors modeladors, tècnics, quantifica-
bles, adaptables a qualsevol context, de la civilització europea, que 
en aquell mateix moment s’imposa per tot el món.

Hi ha una afirmació extraordinàriament optimista —i alhora 
versemblant— del món modern en aquest relat, perquè l’intel-
ligent i industriós Robinson efectivament domina els recursos de la 
seua civilització: pot construir-se un refugi, dominar el foc, seguir 
un calendari, cosir-se roba, filtrar i canalitzar l’aigua, cultivar la 
terra i fabricar-se armes i pólvora. Isolat, pot i sap continuar sent 
un europeu. Nosaltres admirem aquesta adequació entre la civilit-
zació i l’home i al mateix temps sabem que no podríem actualit-
zar-la. En les mateixes circumstàncies, no sabríem construir-nos 
ni un mòbil ni un ordinador, ni tan sols un automòbil arcaic, amb 
uns mitjans tan escassos, comparativament, com els de Robinson. 
Nosaltres som usuaris de la nostra civilització, però no en dominem 
les claus. Potser ací rau un dels més íntims motius de desconcert 
davant la nostra pròpia vida, una mena de desarrelament del nostre 
propi món (ja que potser ignorem el que el sustenta, i en tot cas 
sabem que no seríem capaços de reproduir-lo), que la literatura 
actual no deixa d’expressar. L’antiutopia d’El senyor de les mosques, 
de Golding, subratlla només parcialment aquest desassossec, que és 
implícit — i per això és molt més inquietant— en el radical estra-
nyament del propi món que ombreja els millors relats de Kafka.

L’individu concret, erigit en microcosmos, enfrontat o adaptat 
al món que el circumda: aquest és el tema principal de la narrativa 
moderna. És el del Quixot, la bogeria lúcida del qual posa en qües-
tió l’ensopida crueltat i la manca d’horitzons i de grandesa del món 
que l’envolta. Bataillon va veure en la indesmaiable ironia cervan-
tina un llunyà ressò erasmià, com un Elogi de la follia centuplicat. 
També s’hi podria veure una prefiguració de l’actitud liberal, en la 
mesura que el que aquest noble boig posa en evidència és, sobretot, 
una societat profundament rígida, intolerant i en el fons envilida. 
En tot cas, la doble bogeria complementària del cavaller errant i 
l’escuder arrapat a la terra, situats en un territori tan familiar com la 
Manxa, arriba a ser tan àcida, tan crítica i tan reveladora (o més, de 
fet) de la tristesa que és la realitat que els envolta —i que els acla-
pararà, a la fi— com la més delirant de les utopies del seu temps.

D’alguna manera, amb les obres de Cervantes i de Defoe ens 
acostem a l’altre gènere impulsor de la novel·la (i de la configura-
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ció literària de l’individu) que ha situat en el seu centre l’examen 
dels valors: el bildungsroman o novel·la d’aprenentatge. En aquest 
immens subgènere, l’heroi ha d’aprendre a situar-se davant el món 
i ha de contrastar els valors propis amb els de la seua societat. El 
resultat d’aquest aprenentatge en contrast traça el periple d’una 
maduració dificultosa, i es pot resoldre en èxit (personal i/o social) 
o bé en desengany, perquè la comprensió d’un món imperfecte és 
un aprenentatge que implica un cost. Grans exemples d’itinerari de 
maduració personal reeixit són The Pilgrim’s Progress de John Bunyan 
i més endavant el Wilhelm Meister de Goethe. En un principi, el de 
l’aprenentatge de la decepció és un gènere molt més poblat, i la 
pràctica totalitat de la novel·la picaresca s’hi pot encabir. El desen-
gany, que s’intueix en el Lazarillo de Tormes, salta als ulls en l’obra 
mestra de Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, i també en aquest 
bildungsroman amarg que és, en el fons, el Marcos de Obregón. Com 
en El criticón de Gracián, però amb més desimbolta acidesa, en el 
Simplicissimus de Grimmelshausen aprenentatge i desengany van de 
la mà. Simplicissimus comença el seu itinerari com Blaquerna, amb 
una ingènua assumpció de la vida ermitana, però els temps han 
canviat molt, i el sacsejaran sense pietat. Al llarg de la novel·la el 
veurem fer de bufó, de mestre, de bandit, d’exitós capità de l’exèrcit 
catòlic, de màgic, de buscador d’or i de cortesà, i només obtindrà 
decepció, una vegada i una altra, de les seues tombarelles. Al final, 
la seua renúncia al món ja no serà innocent, sinó que es fonamen-
tarà en un coneixement viscut —i bastant exhaustiu— d’allò que 
el món és. L’aprenentatge humà, com a crítica radical de la societat 
que l’administra, troba en aquesta novel·la asprament tragicòmica 
una de les seues millors expressions, que la literatura del segle xx 
recuperarà en obres com Sota les rodes de Hermann Hesse o Les 
tribulacions de l’estudiant Törless de Robert Musil.

Un desengany semblant al que expressa Grimmelshausen, per 
motius no del tot dissímils i amb la mateixa amargor de fons és el 
que trobem en la gran Incerta glòria de Joan Sales. Dins la immensa 
olla de grills social, que la guerra no ha fet més que posar en evi-
dència, la maduració moral de l’individu no pot portar més que a 
la inutilitat d’un gest suïcida o bé al renunciament del món. En tots 
dos gestos hi ha una dignitat humana última, i invicta, però la seua 
execució invalida al mateix temps tota possible eficàcia d’aquest 
aprenentatge dins del món. Ací l’ésser humà se salva (com a ésser 
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moral) en la mesura que s’anul·la (com a ésser social, que també ho 
és, i en un cas fins com a ésser viu). Més temperada, però amb un 
fons igualment amarg, és La muntanya màgica de Thomas Mann, on 
cal no oblidar que el llarg i tortuós aprenentatge de Hans Castorp, 
que el durà a besllumar la possibilitat d’una vida amb sentit, no 
podrà evitar la seua mort —irracional i estúpida, com la de tants 
milions— en la llarga carnisseria de masses que va ser la Primera 
Guerra Mundial. Al capdavall, l’aprenentatge de la maduració con-
tinua deixant l’heroi sol contra el món, i aquest pot ser molt més 
hostil que l’illa deserta de Robinson Crusoe.

Des d’El filòsof autodidacte fins al sanatori suís de Mann, la 
dialèctica entre valors individuals i socials en conflicte dinamitza 
una part essencial del nostre patrimoni narratiu i, en la majoria 
dels casos, des dels textos humanistes fins a la trilogia de L’atzar 
i les ombres de Julià de Jòdar, planteja una equació que no pot ser 
resolta sense pèrdua. El caràcter intrínsecament problemàtic de la 
modernitat no ha fet més que afuar aquest contradictori balanç. 
Una ràpida ullada a la literatura catalana moderna no faria més 
que confirmar-nos-ho. Des de La febre d’or d’Oller fins al Professor 
d’història de Joan F. Mira, passant per Solitud, Laura a la ciutat dels 
sants o la prodigiosa Bearn, la dialèctica entre el vell i el nou (tan 
evident en una societat típicament ibèrica, és a dir, endarrerida, 
que va haver de patir una revolució industrial sense parió en cap 
altre territori peninsular) no fa més que emmascarar una altra font 
de conflictes, més profunda i essencialment inherent a l’experiència 
de la modernitat: l’angoixa de l’individu davant un món movedís, 
canviant, inaferrable, on la capacitat d’adaptació humana no pot 
trobar un encaix sòlid i on els valors propis, treballosament adqui-
rits, han de xocar, tard o d’hora, amb una realitat en què no hi ha 
res fix. La narrativa fragmentària d’un Monzó, un Fonalleras o un 
Puigdevall, escandalla també, amb un recel quasi inhibit, molt del 
nostre temps, aquests clevills, o avencs.

Si aprendre a viure amb dignitat ja és prou difícil, el de viure en 
la desorientació és un aprenentatge que no s’acaba mai. És lògic que 
la narrativa explore amb ansietat aquests contrastos, sense pretendre 
resoldre’ls, més aviat explorant-ne les ombres, amidant-les. Si no ho 
feren així, les novel·les deixarien de ser novel·les. Serien faules.

enriC sòria és professor d’Humanitats a la Universitat Ramon Llull
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Valors sòlids, realitats líquides

 He assassinat moltes vega-
des. Al començament em costava, provava d’oposar-hi arguments 
morals, legals, lògics… No em va servir de res plantejar dubtes 
estratègics o insinuar sortides menys radicals. Em vaig veure aboca-
da no només a acceptar encàrrecs sinistres, sinó a assumir que era 
una de les millors professionals en la matèria. Passats uns mesos la 
meva consciència, anestesiada per l’habitud i l’afalac, només atenia 
el gust pel detall. L’execució havia de ser original, brillant; odiava la 
rutina i l’acarnissament gratuït. Matar és dur, però si a més t’avor-
reixes i et repeteixes val més que et dediquis a qualsevol altra cosa, 
per ingrata que et sembli; encara que es tracti d’impartir classes 
d’ètica a la Universitat. Vaig acabar per resignar-me al meu destí i 
per apuntar en una petita llibreta amb tapes blaves d’hule els diver-
sos modus operandi, les inicials de cadascuna de les meves víctimes 
i el dia i les circumstàncies de la seva tràgica fi. Al peu de cada 
anotació sempre hi feia constar dues dades imprescindibles: la pri-
mera per tranquil·litzar la meva consciència (Raons insalvables); la 
segona, el meu client, únic i respectable: Generalitat de Catalunya. 
Sí, entre 1996 i 2001 vaig matar 32 persones, un gos i un canari 
sota preu i contracte d’un organisme dependent de la Generalitat; 
concretament, per encàrrec de TV3. El fet que sigui guionista i que 
les meves víctimes siguin personatges de ficció no deixa de ser una 
anècdota.

Ningú no podrà afirmar que el que acabo de relatar sigui fals. 
Reconec que he forçat lleugerament la realitat navegant entre la 
distorsió, la dramatització i la llicència literària, però no he mentit. 

Conflicte de valors
Marina Peña Carulla
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Suposo que amb aquesta introducció he suscitat més interès que no 
hauria aconseguit amb un «em presento, sóc guionista». De passa-
da els he mostrat sense preàmbuls els tres elements essencials d’un 
guió: un personatge, el seu conflicte i les seves emocions. Indirec-
tament hauran suposat un antagonista (el client que imposa els 
assassinats), un objectiu (deixar de matar) i una cursa d’obstacles 
que es pot complicar tant com convingui, adequant-la a la durada, 
la intensitat i la versemblança de la història.  

Molts relats de ficció, encara que s’inspirin en fets reals, no 
deixen de suscitar en tots nosaltres una atracció irresistible, potser 
atàvica, semblant a la que ens subjugava en la nostra infantesa quan 
sentíem una vegada i una altra el mateix conte llegit o narrat pels 
nostres pares o els nostres avis. León Felipe, fastiguejat, afirmava 
en un poema que ja sabia tots els contes, i és cert que arriba un 
moment que pensem que ja els sabem gairebé tots, però malgrat 
això, com els nens endormiscats sota la vànova, insistim a escol-
tar-los una vegada més, perquè una nova dada, una inflexió sug-
geridora o un silenci inesperat poden canviar el sentit o reviscolar 
l’interès d’un relat excitant la nostra fantasia o tenallant les nostres 
emocions.

Els mitjans de comunicació de massa, cada dia més diversos i 
nombrosos, necessiten molt de material per omplir la caldera de 
les seves graelles. La majoria dels canals de televisió que freqüen-

Foto: Pere Virgili
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tem emeten més de 8.000 hores l’any. Programar una quantitat tan 
ingent d’espais mantenint prou varietat i equilibri suposa assumir 
riscos de tota mena atesa la competència per assolir audiències sos-
tenibles i la responsabilitat que es deriva d’abocar públicament tota 
mena de continguts, de missatges i d’imatges; és a dir, de valors. 
Totes les televisions, tant les generalistes com les temàtiques, s’ali-
menten en una proporció considerable d’espais de ficció, encara 
que no totes emetin espais dramàtics. Faig aquesta distinció perquè 
sovint els documentals i fins i tot els informatius voregen o transi-
ten el territori cada vegada més confús de la ficció. Els espais dra-
màtics, fonamentalment sèries i pel·lícules, parteixen d’un supòsit 
més delimitat i probablement menys enganyós: la convenció que 
allò que ens mostren no és real encara que circumstancialment es 
basin o s’inspirin en fets i personatges que sí que en són. Els refe-
rents i els valors que transmeten, però, poden ser més perdurables 
que aquells que es desprenen de la resta d’espais televisius. 

En els seus inicis TV3 va nodrir la seva quota de dramàtics amb 
sèries foranes, sobretot nord-americanes i, ocasionalment, amb 
alguna obra de teatre català. No va ser fins a l’any 1989 que va ini-
ciar l’emissió d’una sèrie dramàtica de producció pròpia,  La gran-
ja, tot i que en realitat es tractava d’un espai curt i limitat perquè 
formava part del programa La vida en un xip, dins del qual havia de 
plantejar i il·lustrar la temàtica que abordava cada setmana aquest 
programa d’actualitat. L’èxit de La granja va superar les expectatives 
dels programadors de la cadena, no només per la qualitat dels seus 
guions i els  seus actors sinó, sobretot, per l’encert que va suposar 
atraure el públic català a una realitat i uns referents propis. L’any 
1994, TV3 va fer un pas decisiu en iniciar la producció de sèries 
dramàtiques diàries que s’han anat succeint fins ara: Poblenou, 
Secrets de família, Nissaga de poder, Laberint d’ombres i El cor de la 
ciutat. Aquests espais, ara sòlidament assentats en una franja horà-
ria i amb una audiència consolidada i força diversa, van suposar 
una aposta no exempta de riscos tant pel que feia a la competència 
de les sèries emeses per altres cadenes com per la tria del to, els 
conflictes i els valors que les definirien. 

Com ha declarat en més d’una ocasió Josep Maria Benet i Jornet, 
autor i director literari de la majoria de les sèries esmentades, calia 
saber en primer lloc què no s’havia de fer per tal d’evitar els paranys 
del facilisme, la grolleria i la irresponsabilitat. Un d’aquests perills, 
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paradoxalment, hauria estat sucumbir a la tirania del políticament 
correcte, cosa que hauria impedit la versemblança dels personatges, 
les trames i els conflictes i que hauria fet naufragar des de l’inici 
aquell projecte. També calia no caure en el sentimentalisme i les 
efusions emocionals recurrents, sense defugir, però, les situacions 
doloroses o els estats anímics que els personatges requerissin. Una 
altra qüestió a decidir, i que amb el temps ha anat evolucionant, 
va ser el llenguatge dels personatges. Inicialment es va optar pels 
estàndards acceptables tant pel que feia al català com per a la seva 
correcció social. Però una cosa és evitar la incorrecció i la grolleria i 
una altra prohibir-les. També aquí ens trobem amb la paradoxa que 
un llenguatge tingut per inadequat és l’adequat per al personatge 
i que cal mantenir un difícil equilibri que faci possible la versem-
blança sense provocar el rebuig del públic. 

Calia, doncs, aventurar-se a plantejar amb naturalitat un 
seguit de situacions i actituds quotidianes i també d’altres de més 
excepcionals i controvertides encara que inicialment grinyolessin. 
En qualsevol espai dramàtic es fa necessària una concentració de 
conflictes que sortosament no és freqüent en la vida real, ja que 
altrament s’incorreria en l’avorriment, el costumisme o la futilitat; 
però alhora cal administrar els conflictes sense fer saltar les alarmes 
del que és suportable. Igualment, una sèrie habitada únicament per 
personatges plans i resignats no seria creïble. Definir i desenvolu-
par coherentment els personatges és, a més de fascinant, una con-
dició bàsica a l’hora d’escriure un guió. Cal treballar-los i descobrir 
els seus matisos i les seves arestes sense convertir-los en un catàleg 
de patologies socials o psiquiàtriques. En la creació literària és fre-
qüent que un personatge cobri vida pròpia i se’n vagi de les mans 
del seu autor. Això, en un guió, sol tenir un efecte multiplicador 
perquè en el procés intervenen el director i, sobretot, l’actor que 
l’ha d’interpretar i que sovint se’l fa seu. No és un tòpic; un bon 
actor s’identifica amb el seu personatge, el defensa i el redefineix. 
És un model que també han de respectar els guionistes: han d’esti-
mar els personatges, siguin com siguin, per no caure en l’estereotip 
i per evitar convertir-los en una joguina instrumental. També pot 
succeir que una manca de definició faci naufragar un personatge 
o, fins i tot, una sèrie. Ho sé del cert perquè vaig viure una expe-
riència com a membre d’un equip de guionistes que va arrossegar 
les conseqüències d’un experiment benintencionat però fallit dels 
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autors de l’argument. L’invent consistia a ocultar a l’equip que un 
dels protagonistes era profundament pervers, o per dir-ho més col-
loquialment, el dolent de la pel·lícula. L’actor que l’havia d’interpre-
tar, per cert, tampoc no ho sabia. Passat un temps tots plegats vam 
conèixer aquesta apassionant revelació i ens vam fer una lleugera 
idea de què deuen sentir els maquinistes d’un vaixell quan han de 
tapar desenes de vies d’aigua enmig de l’oceà.

L’objectiu d’una sèrie no és impartir doctrina, però forçosament 
situa el seu públic dins un marc referencial i transmet valors. 
L’estructura d’una sèrie és més complexa que no pas la d’una pel-
lícula i, malgrat contenir en la seva totalitat i en les seves parts el 
paradigma clàssic de presentació, conflicte i resolució, l’encreuament 
mantingut de trames i personatges que varien d’intensitat, desapa-
reixen i retornen exigeix l’exposició de nombroses situacions de 
tensió i d’emocions que no deixin indiferent el públic. El detonador 
d’aquesta identificació és el conflicte. Des de la primera sèrie emesa 
diàriament per TV3 ara fa quinze anys s’han plantejat tota mena de 
temes tinguts per incòmodes provant de defugir el tremendisme. 
L’any 1994, per mitjà de la sèrie Poblenou es va aprofundir en l’ho-
mosexualitat amb naturalitat i sense caure en el parany d’oferir una 
visió maniquea de gais bondadosos i homòfobs brutals. Malgrat la 
delicadesa amb què el cas va ser tractat, i com a prova que removia 
consciències i prejudicis, va ser debatut públicament amb un to 
generalment respectuós i constructiu. La sèrie anava un pas per 
davant de la societat però no tant com per haver-se permès mostrar 
obertament una escena explícita entre dos adolescents homose-
xuals, com sí que ho va fer deu anys més tard El cor de la ciutat. 
L’avortament, l’eutanàsia, el mòbing, el racisme, la violència fami-
liar, la vellesa o l’enamorament juvenil han estat alguns dels con-
flictes que han anat desfilant per les nostres sèries. I també, ai las!, 
l’incest consentit entre adults, que va enfurismar particularment un 
senyor polític molt important encara en actiu que sovint pontificava 
telefònicament que aquestes coses a Catalunya no passaven.  

L’incest és un tabú social remot i profundament arrelat que 
ultrapassa la simple consideració del que fins ara he definit com a 
conflicte. És explicable que provoqui una incomoditat insuperable 
i compartida majoritàriament, per més que s’endolceixi amb el 
consentiment, la majoria d’edat i la plena consciència dels que hi 
participen. Però l’homosexualitat, ¿no era també un tabú social, 
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religiós i sexual, remot i arrelat, tipificat com a delicte i com a 
pecat, perseguit obsessivament i justificació de tota mena de margi-
nacions i escarnis? No fa pas tant de temps, potser trenta o trenta-
cinc anys, a casa nostra l’incest, l’homosexualitat i l’adulteri femení 
compartien la galàxia dels tabús. No es tracta d’una casualitat que 
els tres exemples citats, com la major part dels temes intocables, 
tinguin en comú un component sexual. ¿Què passaria si un col-
lectiu extens format per parents de primer grau de diversos països 
del primer món reivindiqués el seu dret no només a mantenir 
relacions sexuals consentides —cosa que ningú no els pot impedir 
actualment—, sinó també a casar-se? El desconcert i la commoció 
social serien considerables. Hi ha tres grans tabús que no he citat i 
que d’una manera o una altra han estat assumits socialment i trac-
tats en la ficció audiovisual: l’assassinat, el suïcidi i l’antropofàgia. 
L’assassinat, en totes les seves variants, malauradament és tan comú 
que provoca una mena de reacció col·lectiva abdicant que transfe-
reix tot judici a les autoritats i als tribunals i, també, als mitjans 
de comunicació. El suïcidi és generalment tolerat i justificat amb 
arguments compassius, tot i que en alguns casos s’assenyala com 
a exemple de covardia. L’antropofàgia és tinguda per una anècdota 
estadística i per una patologia mental marginal que es resol amb un 
internament psiquiàtric perpetu i tranquil·litzador.

El conflicte és el motor de totes les trames d’una sèrie de ficció 
i el reflex dels neguits d’un col·lectiu. Parteix indistintament de 
l’anècdota que inesperadament pren una volada imprevista o del 
tabú que comença a trontollar pel sol fet de ser exposat i, per tant, 
revelat i qüestionat. I el sexe és un dels temes universals en què 
cohabiten conflictes, tabús i valors; és una veta inesgotable que 
uneix les profunditats del subconscient, l’instint i l’erotisme més 
superficial… i els negocis més lucratius, és clar. El cinema, i de 
retop l’audiovisual, han contribuït a modificar els comportaments 
sexuals del món occidental, i la moral, la legislació, la reproduc-
ció… El sexe ha quedat al descobert, però com a misteri ha estat 
laminat fins a la caricatura. Ha recorregut els camins que van de la 
carrincloneria a la brutalitat fins que el seu tractament ha arribat a 
ser tan explícit i superficial que potser estaria bé que ens prengués-
sim més seriosament aquella ironia de Billy Wilder, que afirmava 
que Lubitsch era capaç de suggerir més a través d’una porta tancada 
que molts directors amb una bragueta oberta.
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La influència de la ficció audiovisual sobre la societat modifica 
els valors, els hàbits de comportament, el llenguatge i la percep-
ció de la realitat, i pot redimensionar els referents subtilment o 
obertament tot mantenint un diàleg permanent amb el públic, una 
interacció equilibrada que permeti alhora forçar o distorsionar 
la realitat i nodrir-se d’ella, abastant indistintament el sagrat i el 
detall quotidià. Decidir el nom d’un fill no és pas una fotesa; amb 
aquell nom haurà de conviure tota la vida i serà esmentat, estimat 
o increpat per mitjà d’ell. Doncs bé, actualment és freqüent posar 
als fills el nom d’un actor famós o del protagonista d’una sèrie dei-
xant enrere l’hàbit de batejar-los amb els noms tradicionals de la 
família o del lloc de naixement. Si decideixen comprovar aquesta 
revolució onomàstica al web de l’Idescat, s’adonaran per exemple 
de la fabulosa irrupció del nom Vanessa a la dècada dels setanta, 
que va passar sobtadament de 3 o menys dones així anomenades 
a 2.044. Naturalment no es va tractar d’un fenomen paranormal 
sinó d’un de sociològic: l’èxit de la pel·lícula Isadora, interpretada 
per Vanessa Redgrave i promocionada amb uns cartells immensos 
que proclamaven «Vanessa és Isadora». Curiosament només tres 
nenes van ser batejades amb el nom d’Isadora en el mateix període, 
probablement perquè la protagonista del film, la ballarina Isadora 
Duncan, va patir tota mena de tragèdies personals i va morir estran-
gulada per un glamurós i interminable mocador de seda que duia 
al coll i que es va entortolligar en una roda del seu automòbil. I és 
que una cosa és posar-li el nom d’un personatge a una filla i una 
altra temptar la malastrugança. 

A Catalunya les sèries de ficció de producció pròpia també han 
influït sobre el llenguatge i sobre la llengua del país, el català, tot 
i que no sempre en un sentit positiu. A diferència del que va suc-
ceir amb el doblatge sistemàtic de sèries i pel·lícules estrangeres 
al català, que va partir més d’una ortodòxia obsessiva i paralitzant 
que no pas d’un intent distès de normalització, els diàlegs emprats 
a les sèries televisives han seguit un model d’emmirallament amb el 
llenguatge comú per tal de fer-les properes i versemblants, provant 
de respectar els diferents registres dels personatges i les situacions 
que els protagonitzen. I tot i que han servit per normalitzar el 
català d’un segment considerable de la població, l’eina utilitzada, 
l’estandardització, malauradament, ha contribuït a la neutralitza-
ció d’accents i modismes que enriquien immensament la nostra 



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

47

llengua. Una altra conseqüència no desitjada ha estat no haver 
aconseguit fixar la diferenciació de registres per la banda alta del 
llenguatge parlat, de manera que en la memòria de la majoria dels 
telespectadors resten el vocabulari i els diàlegs més bàsics i grollers 
en comptes d’aquells més elaborats. En aquest fenomen potser 
caldria destriar la responsabilitat dels mitjans, l’escola i la família. 
És difícil encomanar el gust per l’adequació en el llenguatge si els 
models imperants són el tuteig, la paraulota i l’exabrupte sense cap 
mena de ponderació, sense discriminar si el receptor és una mare, 
un mestre, un company de classe o un col·lega de bordell. Ens tro-
bem, doncs, en la frontera que delimita el llenguatge i els valors, i 
en el terreny en què es confonen i s’uniformitzen.

Una sèrie sol estar escrita per un equip de guionistes, per un 
grup de persones amb ideologia, valors i referents. Els seus guions 
no seran mai fruit ni de la casualitat ni de l’objectivitat, sinó de 
l’acord a què hagin arribat després d’un seguit de discussions i 
de la influència inqüestionable que exerceixen el client que l’ha 
encarregat i l’audiència a la qual va adreçada. L’elecció de les tra-
mes i els conflictes i la seva resolució ja pressuposen una presa de 
posició. Pot partir de la voluntat de mostrar la realitat amb una 
visió distanciada, però és improbable que el comportament asocial 
d’un personatge o l’exposició d’un conflicte particularment greu 
no generin una reacció entre l’audiència i no reflecteixin els seus 
valors i els dels guionistes, que han de combinar l’empatia vers els 
personatges i un distanciament diguem-ne demiúrgic.

La tria de valors de la major part de les sèries emeses per TV3 
en la franja del migdia s’ha decantat bàsicament per la tolerància 
amb les opcions personals i col·lectives que no conculquin els 
drets dels altres. Qualsevol comportament consentit és en principi 
admissible, per incòmode que resulti. Però cal anar més enllà i 
provar de no caure en un relativisme indesitjat. Tots els personat-
ges han de ser escoltats, la bondat i la maldat sempre amaguen 
matisos i sorpreses. Totes les actituds, tots els diàlegs emanen de 
precedents que potser desconeixem; el prejudici és un error que 
pot comportar conseqüències fatals i irreversibles. El dubte ha de 
ser compartit quan voreja la desesperació, la generositat desbocada 
pot ser una forma d’autoengany, la millor de les intencions pot 
causar més dolor que la maldat… En definitiva, situacions i valors 
que s’emmirallen en la quotidianitat i que es mostren per forçar la 
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reflexió, no una moral concreta.
 El combustible que alimenta els conflictes és l’emoció. Les 

emocions eleven, però empastifen si en comptes de ser un mitjà 
constitueixen un fi. N’hi ha d’implosives i d’explosives, la major 
part de les quals burxen en els sentiments i poden dur fàcilment 
a l’excés lacrimògen. Els equips de guionistes del país de les 
seqüències d’aquesta mena en diem Catalunya plora. Per plantar i 
dosificar les emocions hi ha mecanismes clàssics, un dels quals, la 
ironia dramàtica, tan bé va descriure Hitchcock amb l’exemple de 
la bomba: si només explota els espectadors només s’espantaran, 
però si el públic sap que algú l‘ha col·locada sota una taula i que 
els personatges que s’asseuen al voltant ho ignoren, la tensió es 
mantindrà en una confusió d’emocions presidides alhora pel temor 
que esclati i pel desig que algun fet atzarós ho eviti. Aquest artifici, 
però, ja el dominaven magistralment els autors grecs —com es pot 
comprovar amb l’Èdip de Sòfocles—, juntament amb la identificació 
i el recurs del Deus ex machina,  poc creïble i sovint ridícul.

Però, com ja he avançat, els dramàtics no són els únics espais 
de ficció. Els reality shows, sovint presentats com a experiments 
conductistes de barraca de fira, compten amb equips de guionistes 
que sembren situacions i dilemes que forcen unes conductes previ-
sibles en els concursants, que prèviament han estat seleccionats per 
mitjà d’uns càstings gens aleatoris. L’objectiu és atrapar l’audiència 
prescindint dels valors que es transmetin; en aquest sentit, es tracta 
d’una fugida cap endavant on es juga amb la curiositat del públic 
i amb les seves emocions aprofitant tots els mecanismes de l’art 
dramàtic que he esmentat. L’engany, relatiu, consisteix a fer creure 
que el que es mostra és fruit de l’espontaneïtat. Però la confusió de 
gèneres té altres exponents que resulten força més preocupants que 
les dolenteries puerils dels reality shows.

El documental ficcionat és un format innovador que s’obre pas 
amb força i que facilita que el públic contempli una recreació de 
fets o situacions que sense una dramatització només podria imagi-
nar. Recrear l’assassinat de Juli Cèsar pot fer més entenedor aquell 
episodi o facilitar que sigui més amè que la seva simple narració. 
Però aquesta mena de posades en escena, en què la història es 
confon amb la ficció, poden donar lloc fàcilment a la manipulació. 
Tergiversar una rèplica o captar amb la càmera un gest explícit 
pot ser suficient per induir el públic desinformat a entendre que 
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Brutus volia ser emperador o que mantenia una relació íntima amb 
Cèsar. Això no tindria gaire importància en un reality, però sí en 
un documental presentat com a solvent, perquè la convenció de 
l’engany acceptat s’hauria ocultat en aquest cas. Però hi ha un arte-
facte audiovisual que va més enllà, un híbrid de reality i documental 
ficcionat que té com a objectiu la transmissió de valors en un marc 
ideològic definit.

L’any 2007, la cadena Channel 4 va emetre 48 hores d’un 
reality-documental sobre la presó de Guantánamo (Guantanamo 
Guidebook) en què es mostrava amb tota mena de detalls la cruesa 
de les tortures infligides a actors o voluntaris que es van prestar 
a suportar-les, un dels quals va haver d’abandonar. La cadena va 
informar que els torturadors eren experts procedents dels EUA per 
tal de mostrar més fidelment la realitat, i que la finalitat era del tot 
humanitària, una aposta a favor dels drets humans. No em consta 
que l’emissora hagi ampliat aquesta mena d’experiments a la vida 
quotidiana de les dones afganeses o a la dels homosexuals residents 
a l’Iran, encara que en aquest cas és comprensible que Channel 4 
hagi tingut la deferència de no importunar el president iranià, que 
tan amablement va correspondre a la seva invitació en adreçar-se el 
desembre passat als ciutadans del Regne Unit amb motiu del mis-
satge de Nadal. No dubto que la reina d’Anglaterra també hagi estat 
convidada per alguna televisió iraniana per felicitar-los el ramadà 
en alguna ocasió.

 La confusió de gèneres, pot anar més enllà? La mala notícia és 
que sí; la pitjor és que tot es pot superar. A casa nostra tenim un 
exemple que va commocionar especialment aquells que amb més 
raons reivindiquen la memòria històrica: el cas d’Enric Marco, l’ho-
me que es va reinventar, que va guionitzar i protagonitzar una vida 
paral·lela documentada i heroica; l’únic deportat que explicava les 
misèries de la humiliació amb detall, superant el pudor. Un colobrot 
inserit en la vida.

He parlat en diverses ocasions amb Enric Marco. No l’entenc, 
no l’entendré mai. No puc jutjar si la seva impostura va ser fruit 
de la mala fe, la megalomania o un desig de justícia guiat per la 
insensatesa. Diu que es va equivocar, però… què carai!, era tan bo, 
ho explicava tot millor que els deportats de veritat, que la Neus 
Català!

Enric Marco volia transmetre valors servint-se d’experiències i 
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d’emocions manllevades a compte de la justícia. Dominava la pausa 
dramàtica, se li trencava la veu, va fer plorar milers d’estudiants 
que ara es demanen per què ningú no va posar els rètols d’entrada 
i el títol del serial. Joves que potser no entendran mai que l’ancià 
que els va corprendre només era un pobre home que es va escapar 
del cor de la tragèdia per robar la màscara de l’heroi. Costarà que 
entenguin que, malgrat tot, hi ha valors i conflictes. I conflictes de 
valors.

Marina Peña Carulla és guionista
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Valors sòlids, realitats líquides

 No és casualitat que la majo-
ria de disciplines més o menys acadèmiques es bategin amb un 
nom que conté la paraula «ciència». De fet, l’eliminació del terme 
en la denominació de disciplines que van de les ciències exactes a 
les ciències humanes, passant per la ciència mèdica, les ciències del 
mar o la ciència històrica, seria un llast per a la seva credibilitat. 
També un garbuix d’antigues creences i nous sincretismes s’auto-
denominen «ciències ocultes» per reclamar així la seva legitimitat. 
Fins i tot, popularment, en el discurs publicitari, l’ús de termes com 
«científicament demostrat» associats a alguna afirmació lligada als 
presumptes beneficis d’un producte (alimentari, molt sovint), fan 
palès aquest prestigi de què gaudeix la ciència. En paraules de John 
Gray, «la ciència és l’única institució cultural que resta amb autori-
tat a les societats modernes tardanes». Així, la relació de la ciència 
amb els valors que una societat considera essencials no és només 
una qüestió pertinent sinó, també, crucial.

La ciència ha de ser neutral. Fins i tot respecte als valors? Un 
simple sí (en nom de l’objectivitat) crearia un buit inquietant entre 
la ciència i la societat que l’ha distingit entre totes les seves crea-
cions culturals i a la qual hauria de servir. Aquest buit, però, no es 
produeix. Efectivament, la ciència aporta a la societat valors epistè-
mics, és a dir, valors relacionats amb el coneixement. 

Què podem conèixer i com podem fer-ho? Aquests són valors 
fonamentals que distingeixen la nostra civilització de la de societats 
remotes (tant en l’espai com en el temps), i que devem en gran part 
a la ciència. I encara podem anar més enllà: el valor més íntima-

Els valors de la ciència contra
una ciència dels valors
ramon Masià fornos
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ment lligat a l’esperit científic, previ a la forma i els continguts de 
la ciència, ens diu que paga la pena conèixer i que cal conèixer. 
Aquest valor fonamental allunya la ciència, i la societat que l’adop-
ta, de mentalitats per les quals el valor del coneixement no és tan 
radicalment essencial. 

El lector haurà endevinat, segurament, que ens referim a les 
mentalitats dominades per les creences de tipus religiós. En el cas 
de la religió catòlica, entre d’altres, sabem que el coneixement no 
és un valor absolut. No cal endinsar-se gaire en la Bíblia per ado-
nar-se que el pecat original és el resultat de la lluita entre l’ànsia de 
conèixer i l’exigida submissió i el respecte per l’autoritat.

Aquest disjuntiva bíblica és la primera conseqüència evident del 
domini de la ciència en una societat (si més no, en l’occidental) i, 
més concretament, del valor que li atorga al coneixement: el qües-
tionament de l’autoritat. Des d’una mentalitat científica, l’autoritat 
només es legitima quan actua d’acord amb principis racionals, i els 
resultats de la seva acció són contrastables. Dit d’una altra mane-
ra, l’autoritat sempre serà qüestionada en una societat en què la 
ciència sigui un eix principal. Evidentment, això hauria de portar 
a una estructura social més igualitària o, més concretament, meri-
tocràtica.

La crisi del valor de la tradició és una altra de les conseqüèn-
cies del predomini d’una mentalitat científica (aquest, és clar, no és 
l’únic factor que ha afavorit aquesta crisi). La seqüència que porta 
a aquesta crisi és clara: el coneixement científic és, per definició, 
acumulatiu. Així, cada nou descobriment se suma a l’anterior en 
una sèrie ascendent cap a la veritat científica i, per tant, els estadis 
anteriors, una vegada superats, ja es poden deixar enrere. La tradi-
ció, així, acaba tenint un valor merament arqueològic. El substitut 
del respecte per la tradició com a valor ha estat, és clar, el culte 
per la novetat i, de manera més profunda, la ferma creença en el 
progrés com a eix vertebrador de la nostra història.

Un altre valor lligat a l’epistèmic, tot i que independent, és 
el valor de l’acció enfront de la contemplació. La diferència en 
aquest aspecte amb el món clàssic és indiscutible: Aristòtil, a la 
Política, defineix l’actitud del filòsof com la de l’espectador en un 
teatre, contemplativa. Tot i que caldria matisar molt el significat 
del terme contemplació per als grecs, és difícil negar l’abisme entre 
aquesta actitud i la que proposa l’esperit científic modern. Si bé 
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la contemplació, en el sentit d’especulació teòrica, té un pes molt 
important en la metodologia científica, no es pot pas oblidar que la 
comprovació en el món real de les especulacions és imprescindible 
en la majoria de les ciències (a diferència del que passava amb l’es-
colàstica, posem per cas). La crida a l’acció, a l’experimentació, és 
una constant de la ciència compartida amb la religió cristiana. Fins 
i tot es podria argumentar que la ciència ha recollit aquest valor del 
cristianisme, si més no, en la seva versió protestant.

Amb aquest esbós, necessàriament esquemàtic i inevitablement 
reduccionista, hem volgut mostrar com s’han vist afectats alguns 
valors essencials que la societat assumeix, generalment de manera 
implícita, en paral·lel al desenvolupament de la ciència. A més, hem 
vist com es veuen afectats en conjunt pel domini de la institució 
científica: l’ecosistema dels valors és massa fràgil i densament con-
nectat, i no sembla possible actuar quirúrgicament sobre un valor 
determinat sense afectar-ne un bon grapat. Per això mateix, la llista 
de valors que es veurien directament o indirectament influenciats, 
d’una manera o una altra, per aquest domini seria més gran, però 
potser de manera no tan evident ni tan profunda. Preferim abordar 
un tema que mereix un capítol a part: els valors circumscrits a la 
mateixa pràctica científica.

Els valors en l’activitat científica
Dintre de la ciència els valors epistèmics, és clar, són domi-

nants. Tota l’activitat científica està orientada, d’una banda, a una 
ampliació del nostre coneixement del món i a la millora de les eines 
que ens permeten obtenir-lo i, de l’altra, a la millora de la nostra 
vida quotidiana. Això és així perquè la societat considera positius el 
coneixement científic i els avenços en el benestar quotidià.

Ara bé, això que a nosaltres ens sembla tan obvi no ho ha estat 
sempre. De fet, abans del segle xvii no es pensava el mateix. En 
aquells temps l’escolàstica encara dominava les universitats, mentre 
que ara ho fan les carreres cientificotècniques; a més, actualment, 
a l’Europa occidental hi ha poca discussió sobre, per exemple, la 
cobertura sanitària universal, un avantatge quotidià evident, lite-
ralment impensable fa quatre segles. Hi ha, però, una pregunta 
que pot semblar desconcertant, i que és interessant per entendre 
el trànsit cap als nous valors científics: com han pogut imposar-se 
aquests valors? La mentalitat d’una època anterior a la modernitat, 
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impregnada de les idees de l’establishment intel·lectual, era refractà-
ria al canvi, i a més, els resultats de la ciència van ser, durant molt 
de temps, ben minsos i no es podien sustentar sobre la tecnologia 
del moment, encara precària (no oblidem que el gran argument 
actual a favor de la ciència són els resultats tecnològics; una ciència 
sense resultats pràctics es distingeix molt poc d’una religió). 

Curiosament, la nova ciència va haver de basar-se en els valors 
antics per poder derrotar-los. Així ho defensa Steven Saphin en A 
social history of truth: la ciència, especialment en el món anglosaxó, 
aconsegueix fer-se creïble a la societat, no pels seus resultats, sinó 
perquè sap construir un personatge, el científic, associat al gentlemen,  
figura per excel·lència de la persona en qui es pot confiar, no per 
la seva intel·ligència i per la validesa de les seves investigacions, 
sinó perquè és un cavaller. Així es van obrir pas els nous valors (la 
importància del coneixement i de la meritocràcia, el descrèdit de 
l’autoritat arbitrària i de la tradició), a poc a poc, de bracet de la 
nova ciència.

Malgrat que la ciència és una activitat fonamentalment merito-
cràtica, la seva institucionalització l’estructura de forma jeràrquica, 
amb diversos nivells d’autoritat científica i, per tant, allò que a 
primera vista contradiu l’esperit científic, com és l’autoritat, acaba 
instal·lant-se al cor mateix de l’activitat. Aquesta aporia no és 

Foto: Pere Virgili
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habitualment traumàtica, però sí que actua en certs moments de 
manera negativa a l’hora d’impulsar canvis contraris al sentiment 
majoritari i, especialment, al de les autoritats i institucions cien-
tífiques. Així, per exemple, hi ha línies d’investigació que en un 
moment han semblat un camp curull de possibilitats i, fins i tot, de 
realitats inqüestionables. Si bé en molts casos s’acaben desinflant, 
se sostenen mentre l’estructura d’investigadors d’aquest camp els 
dóna suport. 

Un cas recent i encara polèmic és el de les supercordes en física, 
molt de moda ara fa uns trenta anys, atacada per alguns crítics que 
diuen que no és una teoria falsable (és a dir, no és irrefutable mit-
jançant un contraexemple) i que, per tant, no és pròpiament una 
teoria científica. La polèmica, és clar, encara continua.

Un obstacle més, lligat al factor d’autoritat, i que dificulta l’ideal 
meritocràtic que hauria de presidir la investigació científica, com 
explica Lucio Russo a La cultura componibile, dalla frammentazione 
alla disgregazione del sapere, és l’atomització del coneixement: totes 
les disciplines s’han subdividit tant en subcamps i microcamps 
que s’han erigit en una mena de regnes de taifes científics on els 
que pertanyen a un d’ells mai no criticaran els principis del seu 
microcamp (i si ho fessin, només seria amb la intenció de crear-ne 
un de nou, encara més petit), i els de fora del microcamp no estan 
autoritzats a criticar-lo, perquè en desconeixen els detalls. D’aques-
ta manera, moltes vegades es fa difícil discernir la viabilitat i, fins 
i tot, la necessitat d’algun d’aquests microcamps o d’alguna de les 
discussions que es plantegen en el seu si, si no és tornant al vell 
esquema de l’autoritat.

L’estudi del canvi climàtic n’és un exemple ben conegut: la 
disputa entre defensors i detractors de la línia oficial de l’IPCC, a 
més, ha arribat a nivells de descrèdit mutu incomprensibles. No 
cal dir que les interferències polítiques i econòmiques en el camp 
de la climatologia també han influït molt en la deriva de moltes 
discussions cap a posicions que res no tenen a veure amb l’estricte 
contingut científic de la disputa. Tant els que no volen sentir a 
parlar de l’existència del canvi climàtic, perquè en depenen els seus 
beneficis econòmics, com els que no admeten cap crítica a certa 
interpretació dels estudis climàtics, perquè la seva fe (ecologista, 
antisistema...) en la maldat del sistema capitalista els ho impedeix, 
els uns i els altres, fan difícil una discussió civilitzada, no només 
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sobre l’existència d’un tal canvi, sinó, i potser més important, sobre 
les decisions que s’han de prendre en aquest sentit.

Un altre cas, menys conegut, ens permet furgar en la rebotiga 
on es cuina la ciència: l’anomenat escàndol Bogdanov, en el si de 
la física teòrica. Els germans Igor i Grichka Bogdanov (doctors en 
física teòrica i en matemàtiques, respectivament) van publicar con-
juntament una sèrie d’articles sobre el Big Bang en revistes prestigi-
oses de física teòrica pels voltants del 2002. Posteriorment, alguns 
reputats físics van qualificar d’irrellevants, gairebé de fraus aquests 
articles; fins i tot, el físic matemàtic John Baez va deixar caure que 
no fos una mena de cas Sokal,1 una mena de revenja.

D’altres, en canvi, han donat suport a la línia d’investigació dels 
germans Bogdanov. De fet, al fons de tota aquesta qüestió torna a 
aflorar la tensió entre l’igualitarisme científic i l’autoritat,precisament 
en el punt més sensible de l’activitat científica (tan sensible perquè 
es produeix en el lloc on es decideix la jerarquia dels científics a 
partir de la qualificació de la seva producció).

Aquesta tensió es manifesta de la manera més crua en la crítica 
a l’avaluació dels que fan recerca, a partir de les publicacions en 
revistes peer reviewed (és a dir, «revisades entre iguals») i de la 
puntuació obtinguda segons els denominats «impactes» d’aquestes 
revistes. Això, que sembla una discussió que no afecta la major part 
dels mortals, és, en canvi, un fet que ocorre en una zona gens mar-
ginal de la ciència: en paraules de John Ziman (Public Knowledge:  
Essay Concerning the Social Dimension of Science), aquest aspecte 
(concretament, la revisió d’articles en revistes científiques especia-
litzades) és «la pedra angular de la qual depèn la ciència».

Si casos com el dels Bogdanov fan paleses les escletxes entre el 
principi d’autoritat i l’igualitarisme en la ciència (escletxes per on 
poden penetrar els fraus), el cas Perelman evidencia els mateixos 
problemes, però en aquest cas manifestats en forma d’obstacle al 
reconeixement del talent màxim. Grigori Perelman és un matemàtic 
rus, nascut el 1966, un dels millors de la seva generació. El 2002 va 
publicar un article a Internet (fora de l’àmbit de les revistes «revisa-
des entre iguals», cosa molt important) en què posava les bases per 
resoldre la conjectura de Poincaré, un dels problemes matemàtics 
més importants encara sense resoldre (a l’altura del famós teorema 
de Fermat, i possiblement amb implicacions més importants). Poc 
després va publicar dos articles més per la mateixa via, en què 
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completava la resolució del problema. El problema era tan complex 
i la resolució estava expressada de manera tan poc detallada, que es 
va obrir un llarg i tortuós debat en el món de les matemàtiques per 
decidir si realment havien de donar per demostrada la conjectura 
de Poincaré.

Mentrestant, la cosa es va complicar quan dos matemàtics, 
Xi-Ping Zhu i Huai-Dong Cao, van publicar un article a l’Asian 
Journal of Mathematics en el qual donaven els darrers detalls a la 
demostració. Aquesta darrera aportació, però, semblava més una 
operació per discutir a Perelman l’autoria de la demostració (de fet, 
el títol final de l’article era tota una declaració: «A Complete Proof 
of the Poincaré and Geometrization Conjectures: Application of the 
Hamilton-Perelman Theory of the Ricci Flow»). En qualsevol cas, 
la comunitat matemàtica va acabar per reconèixer el mèrit de Perel-
man i li va concedir la medalla Fields el 2006 (el Nobel de matemà-
tiques, per entendre’ns), que ell va refusar. Perelman, sembla que 
decebut amb la comunitat matemàtica, va desaparèixer literalment. 
No només va abandonar la investigació, sinó que des d’aquell 
moment ha evitat qualsevol contacte fora de l’entorn familiar. A 
banda del desenvolupament del procés, tan penós, probablement 
altres qüestions van poder influir en la decisió de Perelman: en 
concret, sembla que ja havia refusat altres premis tot argumentant 
que el comitè no estava qualificat per avaluar els seus treballs.

La igualtat que va lligada a la ciència també té la seva expressió 
en un valor propi de les societats occidentals contemporànies: la 
igualtat entre sexes. La distinció home/dona sembla no tenir cabu-
da en el món de la investigació científica. Ara bé, no sempre ha 
estat així. Aquestes paraules en són un bon exemple:

«La principal diferència entre les capacitats intel·lectuals dels 
dos sexes es manifesta perquè l’home assoleix una major excel-
lència que la dona en qualsevol tasca que es proposi, tant si 
requereix un pensament profund, sensatesa o imaginació, com si 
simplement es tracta d’exercitar les mans i els sentits. Si es fessin 
dues llistes amb els homes i dones més eminents en l’exercici de 
la poesia, la pintura, l’escultura, la música (tant compositors com 
intèrprets), la història, la ciència i la filosofia, fent figurar mitja 
dotzena de noms sota cada categoria, ambdues llistes no admetrien 
cap comparació.»

No es tracta d’un text d’algun personatge abjecte i remot, sinó 
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del d’un dels pilars de la ciència moderna del segle xix: Charles 
Darwin (The Descent of Man). En aquest text, a més, és interessant 
constatar com l’eminent naturalista anglès cau en un dels perills de 
la ciència: l’ús de fets indiscutibles (científicament demostrables, si 
volem; el llistat que proposa, en aquest cas) li serveix per demostrar 
un prejudici de l’època. 

Hi ha contraexemples flagrants a això que diu Darwin, i que 
mostren exactament el contrari: la ciència, de vegades, ha estat la 
bala que ha alimentat l’arma dels prejudicis. El cas d’Emmy Noether 
ho il·lustra de forma vergonyant. Aquesta matemàtica alemanya, 
jueva, que desenvolupà la seva activitat entre les dues guerres 
mundials ha estat, probablement, un dels cinc matemàtics (homes 
o dones) més influents del segle xx. Mai, però, no va aconseguir 
una plaça en cap universitat alemanya (concretament a Gotinga, on 
treballava) ni americana (després d’exiliar-se per les persecucions 
nazis), únicament i exclusivament per la seva condició de dona. La 
comunitat matemàtica de Gotinga, llevat d’alguns casos aïllats, mai 
no es va escandalitzar per aquest fet. Les paraules de Darwin (i de 
molts d’altres) demostraven que Noether no devia ser altra cosa que 
un error de la natura.

Els límits de la ciència
Qualsevol ciutadà occidental és conscient dels avantatges pràc-

tics que suposen els avenços científics i tècnics. Probablement, 
també considerarà que els valors associats al predomini de la 
ciència com a «única institució cultural prestigiosa», i que hem 
descrit al principi, són valors beneficiosos per a la societat. Potser 
cal, però, esbrinar els aspectes discutibles o directament negatius 
d’aquest predomini. Tornem a John Gray, que en el seu llibre End-
games, afirma:

«Una perspectiva darwiniana suggeriria que la interpretació de 
l’èxit de la ciència s’ha d’explicar en termes del control del medi 
ambient que permet a la nostre espècie, més que no pas en ter-
mes platònics, humanistes i cristians de recerca de la veritat. Els 
fonamentalistes científics, però, combinen una adhesió formulària 
a l’ortodoxia neodarwinista amb la fe il·lustrada en la idea que el 
coneixement científic pot permetre a la humanitat refer l’edifici de 
la societat humana. Un naturalisme darwinià consistent ha de sos-
cavar aquesta interpretació.»



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

59

Aquest problema apunta a una pregunta: és (o ha de ser) la cièn-
cia la clau de volta, la panacea, de la nostra societat? Hem vist que, 
com a mínim, una perspectiva purament científica del paper de la 
ciència mateixa en la relació entre l’ésser humà i el seu entorn és, 
si més no, conflictiva. En molts altres contextos, la sola perspectiva 
científica, tot i afegir elements de discussió útils, no és suficient i 
ni tan sols hauria de ser la dominant. 

Problemes com el de l’augment de la població/descens dels 
recursos naturals, el canvi climàtic, l’ús de l’energia nuclear, l’avor-
tament, l’eutanàsia, i tants d’altres, no es poden abordar únicament 
des d’aquesta perspectiva. El fet que els científics puguin preveure 
futurs dèficits alimentaris a partir de l’evolució de la població, no 
justifica (ni condemna), per exemple, els programes xinesos de 
control de natalitat; l’existència o no del canvi climàtic no obliga a 
prendre unes mesures determinades per la mateixa ciència; l’anàlisi 
del risc de l’energia nuclear mai no pot portar automàticament a 
una decisió sobre el seu ús, decisió que només pot prendre la socie-
tat avaluant la conveniència o no d’assumir aquest risc, i de projec-
tar-lo cap al futur; la descripció de l’evolució de la vida embrionària 
en el si d’una mare poc té a veure amb la decisió d’un govern de 
legalitzar o penalitzar l’avortament; la descripció científica de la 
vida no sembla que hagi d’influir gaire en la discussió sobre la fina-
litat de la vida humana i sobre com ha de ser el seu final.

En definitiva, hi ha discussions en què la ciència només pot 
tenir un paper auxiliar, d’aportació de dades i reflexions útils. 
Només la societat, o els seus individus, poden prendre aquestes 
decisions, assumint-ne les conseqüències que la ciència podria 
predir, però no hauria d’imposar. Aquesta conclusió, és clar, s’opo-
sa a la descripció d’un futur on la ciència regeix les nostres vides 
de manera gairebé automàtica (com els protocols mèdics governen 
la nostra salut), i deixa a la política un paper de mera gestió dels 
recursos públics.

Finalment, és aquesta constatació la que ens permet concloure 
que una de les tasques més importants de la societat, i particular-
ment de la ciència, és l’establiment dels límits de la ciència, del 
domini del que li és propi, límits fluctuants, és clar, segons la soci-
etat en què es trobi. No volem pas amb això ser relativistes, però 
evidentment, la llei de la gravitació universal i la superioritat de 
l’home sobre la dona (argumentada científicament per Darwin, com 
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hem vist), no poden tenir per a nosaltres el mateix valor. 
Aquests casos extrems són fàcils de distingir i criticar, però 

d’altres que hem citat encara transiten en una indefinició de l’àm-
bit de decisió (l’energia nuclear, els problemes de superpoblació, 
el canvi climàtic...); molts pensen que han de resoldre’s des d’una 
perspectiva merament científicotècnica, i no política. Aquesta és, 
potser, l’herència més negativa del predomini de valors científics en 
la nostra societat.

Notes

1 El físic Alan Sokal va enviar el 1996 un article a l’equip editorial de la revista acadè-
mica SocialText. L’article no tenia cap mena de sentit, però va ser publicat a la revista. 
La intenció era mostrar el poc rigor d’algunes d’aquestes publicacions.

raMón MasiÀ Fornos és historiador de la matemàtica grega
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Cinquantenari de la mort de Carles Riba

 Mentre sonaven les sirenes 
d’alerta advertint que s’acostava un bombardeig contra la població civil 
de l’exèrcit insurrecte, amb els envans esquerdats a la vista i els vidres 
de les finestres trencats a terra, el poeta Carles Riba, als quaranta-quatre 
anys, llegia la seva tesi doctoral sobre Nausica de Joan Maragall a la 
Universitat de Barcelona. Era el 12 de maig de 1938. El tribunal que 
l’avaluava el presidia Joaquim Xirau, i els vocals eren Jordi Rubió i Bala-
guer, Agustí Miralles, Lluís Nicolau d’Olwer i Pere Bohigas. Els bancs 
de l’aula que donava al Pati eren plens i s’hi asseien figures senyeres 
de la cultura catalana (amb Pompeu Fabra al capdavant), conscients 
que durant les quatre hores que va durar l’acte acadèmic s’havia estat 
escenificant un moment estel·lar de la resistència a l’agressió del feixis-
me en clau catalana. Després que el tribunal hagués fet públic el dic-
tamen (Summa cum laude), un periodista d’El Noticiero Universal va 
interpel·lar Riba per saber quina considerava que havia de ser l’actitud 
d’un intel·lectual en plena Guerra Civil. La seva resposta es va publicar 
quatre dies després al diari. A Riba, però, no va acabar d’agradar-li com 
s’havien transcrit les seves paraules i va voler fixar les seves conviccions 
per escrit. 

A «Posicions i tasca», el text en qüestió, diria que la restauració 
iniciada amb la Renaixença encara no havia aconseguit els seus objec-
tius finals i que, en aquell moment dramàtic, amb major acceleració 
encara, calia perseverar per tal que el moviment iniciat feia un segle 
amb l’«Oda a la pàtria» d’Aribau arribés a la seva plenitud. En el mateix 
punt, i ho vinculava, definiria les relacions culturals que Catalunya, en 
el marc del projecte de la Renaixença, hauria de tenir amb la resta de 

Un intel·lectual dialogant 
per la Renaixença
Jordi Amat
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Carles Riba
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l’Estat. «Per damunt i per sota d’allò que ens separa —de les diferències 
superficials pintoresques—, Catalunya i la resta d’Espanya se senten, es 
comprenen, col·laboren.» Tot seguit enumerava fites recents del diàleg 
intel·lectual peninsular, d’algunes de les quals ell havia estat actor. 
«Noti’s quants bells esforços, quantes col·laboracions en aquests darrers 
trenta anys: el diàleg Unamuno-Maragall (els dos màxims exponents 
de la generació del 98), revistes: España, Catalunya, La Revista, La 
Gaceta Literaria, Cruz y Raya, etc. Tot tan barrejat com es vulgui, però 
tot treballant cap a una recreació d’Espanya.» La recreació en marxa 
significava, ras i curt, aprofundir en una nova Espanya que integrés en 
el seu si les diferències nacionals dels territoris que la conformaven i 
la conformen. 

Riba no havia pensat sempre el mateix sobre la convivència hispà-
nica. El mes de setembre de 1923, poc després de la proclamació de la 
Dictadura del general Primo de Rivera i quan s’havia posat en marxa 
una bateria de mesures contra la cultura catalana, en carta al seu mestre 
Karl Vössler el poeta havia sentenciat que els espanyols sempre havien 
odiat els catalans («odi històric, irreversible») i els catalans sempre 
havien menystingut els espanyols. A partir de l’any 1927, però, com a 
mínim en públic, abandonaria el maniqueisme essencialista per impli-
car-se en un projecte d’oposició intel·lectual a la Dictadura fonamentat 
en l’afermament des de la cultura d’una Espanya plural (per dir-ho 
amb una expressió d’avui). Aquesta reflexió coincidia amb el discurs 
polític impulsat en aquell moment per Francesc Cambó —mecenes de 
la Fundació Bernat Metge, en la qual Riba representava un paper essen-
cial— concretat a Per la concòrdia (editat el 1929, però que circulava 
des de feia cert temps). El professor Enric Ucelay-Da Cal afirma a El 
imperalismo catalán que l’assaig de Cambó pretenia «resolver el pleito 
españolista-catalanista con el encuentro de la intelectualidad de ambas 
partes». La teoria tindria un correlat pràctic. L’encontre va tenir una 
primera plasmació a les pàgines de la revista Gaceta Literaria d’Ernesto 
Giménez Caballero —una plataforma fonamental de les avantguar-
des— i es va posar de llarg amb l’exposició de llibres catalans que el 
mes de desembre de 1927 va acollir la Biblioteca Nacional de Madrid. 
«No cal ni dir que tant l’Exposició com la revista foren protegides per 
mi», recordaria Cambó en les seves memòries. 

Com a complement a l’Exposició, es va organitzar el cicle de 
conferències «El movimiento cultural de Cataluña en los últimos 
veinticinco años». Riba va ser un dels ponents i va llegir «Evolución 
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de la lengua literaria en Cataluña» presentat per Giménez Caballero, 
que exercia d’amfitrió. Amb sensibilitat més de crític que no pas de 
poeta, va construir un relat que s’iniciava amb Aribau, es deturava en 
Verdaguer i Maragall, presentats com a fites de l’evolució, i culminava 
explicant i trencant tòpics sobre l’obra de codificació de la llengua de 
Pompeu Fabra. No sé si va elaborar aquella síntesi per a la conferència 
de Madrid, però l’esquelet argumental, amb variants, Riba el repetiria 
al llarg de la seva vida quan hagués de parlar de la cultura catalana fora 
de Catalunya. En aquella ocasió, Riba, a banda de crític, també va saber 
fer seu el paper de l’intel·lectual, és a dir, el de l’home que trenca la 
disciplina de la facilitat d’opinió i la conveniència per sotmetre’s a la «de 
la Justícia, del Dret, de la Dignitat» (per dir-ho amb les paraules que 
havia emprat aquell mateix any per distingir el polític de l’intel·lectual). 
A la conferència, lligant el seu projecte vital al moviment en marxa que 
havia iniciat la Renaixença, Riba impugnaria la política de repressió 
del Govern i proclamaria amb rotunditat que la fi de l’evolució que 
havia descrit era l’hegemonia a Catalunya de la llengua catalana. «Ser 
soberana en su casa, con las ventanas abiertas de par en par al amplio 
mundo», va ser l’última frase de la conferència. No era una proposta de 
ruptura, sinó una invitació a construir un Estat modern en el qual la 
pluralitat fos entesa com un mecanisme de vertebració. 

Era aquesta convicció la que faria que Riba, dos anys llargs després, 
fos un dels firmants de la invitació que els intel·lectuals catalans van 
fer als castellans perquè vinguessin a Barcelona a compartir taula per 
agrair-los el manifest que l’any 1924 havien impulsat en defensa del 
català. El 23 de març de 1930 es va celebrar el banquet al Ritz. El poeta 
Pedro Salinas, que hi va assistir, va referir-se a la comprensió sorgida 
entre ambdues parts i va dir a La Gaceta Literaria que els intel·lectuals 
castellans s’esforçarien per integrar la cultura catalana en la seva singu-
laritat com «un hecho español», trencant amb la tendència de les gene-
racions anteriors que l’havien explicada a l’inrevés, és a dir, com «un 
hecho antiespañol.» Per carta, al seu amic Jorge Guillén (que ja s’havia 
escrit amb Riba per l’afinitat de les seves poètiques en aquell moment), 
Salinas explicaria que havia conegut un grup d’escriptors catalans 
—Riba, el primer de la llista— i en feia una valoració positiva. «Gente 
toda ella fina, enterada, correcta. Pero evidentemente de otro tono, de 
otra atmósfera distinta. Razón de más para sentirse honradamente 
catalanista.» Semblava, doncs, que l’aposta camboniana de Per la con-
còrdia es reforçava, però el fracàs electoral de la Lliga a l’abril de 1931 
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va fer que l’entesa propulsada per les pessetes de Cambó s’anés esllan-
guint. Després, quan es va discutir l’Estatut d’Autonomia a les Corts, 
van ressorgir les prevencions dels diputats espanyols sobre l’oficialitat 
del català. Aquesta fou la prova d’unes limitacions infranquejables. 

A Catalunya, però, a parer de Riba, el procés de la Renaixença 
seguia en marxa i «gairebé» s’havia aconseguit acomplir. Així ho afir-
maria al discurs «Els poetes i la llengua comuna» que el mes de maig de 
1932 va llegir a la festa de l’Institut d’Estudis Catalans. Un any després, 
a la presentació d’una edició facsímil del manuscrit de la fundacional 
oda d’Aribau, Riba afirmaria que el poema «es renova, original i peren-
ne, en cada un de nosaltres.» No era una proclama populista. Aquell 
mateix 1933 Riba proclamava públicament que la seva vida es relligava 
a la Renaixença. Així es desprenia de les seves respostes a l’enquesta 
que La Revista de Lopez-Picó va fer a una sèrie de catalans destacats 
amb el pretext de la commemoració del centenari de la publicació de 
l’«Oda a la pàtria». A la pregunta «Quins ideals heu servit, amb quin 
lligam amb el passat i amb quina esperança de futur?», Riba, canviant 
el mot «ideals» per «comandes», diria que «home de lletres, no crec 
que cap [comanda] em forci tant com aquesta, potser la més fàcilment 
eludible: fer honor al compromís contret pels nostres pares, sense més 
compensació que saber millor que ells el que ens hi juguem. (Força 
més que uns lleures d’advocat o de petitburgès). Esperança? Que l’obra 
feta ens alliberi graciosament de pensar en aquest compromís». Però el 
compromís amb les generacions precedents encara era viu en tant que 
l’obra de restauració no s’havia culminat. «Gairebé.» Aquesta convic-
ció, refermada poc després en el context dramàtic de la guerra, explica 
la contundència de les declaracions que Riba va fer el 1938 i a les quals 
em referia al començament d’aquest escrit. Sabia que la resolució de la 
guerra podia destruir o afermar el seu projecte vital. 

I efectivament, la victòria de les tropes rebels no el va només forçar 
a marxar de Catalunya a ell i la seva família sinó que, com temia, la 
derrota de la República es va encavallar amb l’intent sistemàtic de 
liquidació de la restauració cultural en català que la Renaixença havia 
iniciat feia més de cent anys. Giménez Caballero, abanderat delirant 
del falangisme intel·lectual, ho mistificaria sense embuts. «Lo que 
empezó por una simple nubecilla cándida e inocente sobre el fatídico 
cielo catalán —1833, “Oda a la Patria”— terminaría por una tormenta 
espantosa sobre todo el ámbito peninsular (1936, guerra contra Espa-
ña)». Per eliminar les toxines que havien infectat tot el cos espanyol 
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calia intervenir-hi perquè, com diria Ramón Serrano Suñer, Barcelona 
era «una población enferma moral y políticamente». Riba, d’entrada, 
contemplaria el remei franquista —a banda de la repressió física, el 
genocidi cultural— des de l’exili, però la llunyania no va significar en 
cap cas desvinculació espiritual. 

Al maig de 1939 dictava la conferència «Cent anys de defensa i 
il·lustració de l’idioma a Catalunya» en dues universitats irlandeses 
(Belfast i Dublín). Reproduint algunes parts, ampliant-ne d’altres o 
resumint-ne alguns passatges, repetiria el relat que havia exposat a 
Madrid el 1927. Destaca l’afegitó d’un esglaó en l’evolució entre Aribau 
i Verdaguer: Rubió i Ors, amb qui Riba descobria el naixement d’«una 
independència espiritual de Catalunya pel camí del conreu literari 
exclusiu de la llengua catalana». Però el més sobresortint era l’arrencada 
i el tancament. El seu parlament s’iniciava posant el retrovisor en dos 
fets de l’any 1933: la promulgació de l’Estatut d’Autonomia i l’entrevista 
de La Revista commemorant el centenari de la Renaixença. «Catalunya, 
en tant que personalitat col·lectiva, s’havia salvat per la conservació i 
dignificació del seu idioma: per la literatura, en suma.» Amb un sentit 
similar al Maragall de l’«Oda a Espanya», Riba afirmava que aleshores 
Catalunya havia dit «en català, el sentiment català de l’humà destí» i 
aquest sentiment deia també que «tots els espanyols hem estat sempre 
uns.» Al tancament de la conferència, rememorant els jorns republicans 
calcinats i encara fumejants, no podia deixar d’introduir reflexions 
impregnades de dramatisme i temença. «Tota una literatura, en suma, 
tota una cultura d’expressió catalana, està, estava —Déu meu, no sé 
ben bé quin verb usar!— en marxa.» Va acabar la seva intervenció no 
afirmant que el català pretenia ser sobirà (com havia fet a Madrid feia 
més de deu anys) sinó interpel·lant l’auditori perquè no contemplessin 
passivament la destrucció d’una llengua. «No és també interès vostre, 
sigui quina sigui l’orientació del procés iniciat tan cruament a Espanya, 
que la veu catalana continuï sonant en el món, que el tresor espiritual 
de la humanitat no sigui disminuït mai pel silenci d’una expressió 
literària que fou gloriosa i universal segles enrere, i que torna a ésser 
gloriosa i universal avui.» 

A l’exili, Riba seguiria connectat al moviment en marxa que a 
Catalunya pervivia assetjat a les catacumbes de la clandestinitat. El seu 
monumental epistolari, editat pel tenaç Carles-Jordi Guardiola, n’és tes-
timoni corprenedor. Ja el 1939, va enviar cartes i algunes de les Elegies 
de Bierville a joves lletraferits de l’interior —Joan Vinyoli, Rosa Leveroni, 
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Frederic-Pau Verrié— que li reconeixien el mestratge. No volia tallar el 
fil amb l’interior. El gener de 1940 agraïa l’oferiment de Joan Coromines 
per anar treballar a la universitat argentina de Cuyo, però el refusava 
perquè acceptar-lo implicaria deslligar-se del seu projecte: «Treballar 
més prop dels catalans de Catalunya en la restauració i el reajustament 
dels nostres valors espirituals.» Fos el desenvolupament de la Segona 
Guerra Mundial i malgrat que coneixia la negra situació del país, deci-
diria que el seu deure era creuar la frontera. «Tota la part de concessió, 
de falliment, que la tornada impliqués, crec que seria compensada 
per l’eficàcia immediata, viva, del que hi podem fer, a començar per 
la nostra mera presència», deia a Josep Pous i Pagès a finals de 1941. 
La correspondència amb Pous és utilíssima per contemplar els dubtes, 
els perills i les reflexions sobre la significació del retorn. Riba va creure 
que era la millor decisió basant-se en un lúcid pragmatisme patriòtic. 
«Allà baix, en un escriptor, el silenci ja és un acte; la sola presència, 
un centre de fe; la simple supervivència, una esperança positiva; i una 
paraula, Déu meu, dita de prop, en bellesa, amb plenitud de ressò ja és 
tot aquell bé de sempre i per a sempre que es temia perdut», escrivia 
des de Montpeller l’1 de gener de 1943. Cinc setmanes després, repre-
nent una reflexió expressada per Pous, deia que la col·laboració entre 
Catalunya i la resta d’Espanya «la crec necessària, en tota la força del 
terme. O això, o restem en alguna cosa que és pitjor que res.» Però qui 
podien ser els seus interlocutors castellans?

El mes d’abril de 1943, Riba tornava a Catalunya. Des del seu 
retorn, fou considerat un mestre. No exagerava Albert Manent quan el 
va definir com un símbol, l’eix de la cultura catalana. Seria, i parafra-
sejo les paraules que ell dedicaria a Pous i Pagès, «un centre moral en 
la vida anguniada del país». Riba n’era conscient i assumí el paper a 
consciència adoptant una actitud de responsabilitat. Sabia que la seva 
conducta s’havia d’ajustar a la representativitat que li era atorgada. En 
aquell món de putrefacció que era el de la cultura oficial a Barcelona, 
ell, altra vegada actuant com un intel·lectual, se sotmetria a la disciplina 
de la Dignitat per esdevenir l’hereu més autèntic de les generacions de 
la Renaixença. La seva exemplaritat, però, forçosament, havia de ser 
privada ja que s’havia imposat un codi de conducta sever: negar tota 
participació en actes públics que, de lluny o de prop, poguessin ser lle-
gits com una manifestació de tolerància amb el règim i les plataformes 
que havia construït per edificar la substitució lingüística. Mentre durés 
la política d’eutanàsia (l’expressió també és seva), silenci. L’àgora per 
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exercir el seu mestratge no podia ser la premsa ni la càtedra, sinó el pis 
de l’Avinguda de la República d’Argentina o altres domicilis privats. 

La coherència de Riba, lògicament, equivalia a certa dificultat per 
guanyar-se la vida i la dependència del mecenatge. A poc a poc, explica 
Jaume Medina en la seva documentada biografia, aniria trobant feines 
que garantien la supervivència de la família (classes particulars, traduc-
cions per a l’editor Janés i de nou la col·laboració a la Fundació Bernat 
Metge). L’1 de juliol de 1944 va firmar un contracte amb el financer 
Fèlix Millet —el principal mecenes de la cultura catalana durant el 
primer franquisme— en virtut del qual es comprometia a refer la seva 
vella traducció de l’Odissea. La va tenir enllestida el mes de juny de 
1946, segons es desprèn d’una carta a Josep Carner. Els treballs per 
editar el llibre —una joia bibliogràfica il·lustrada pel gravador E. C. 
Ricart— serien llargs i costosos i, a més, caldria obtenir el permís 
oficial perquè no es volia editar clandestinament. Per aconseguir-lo, 
Riba es traslladà a Madrid el 1948. El viatge va ser important perquè, 
a banda del permís, va facilitar un primer contacte entre ell i Vicente 
Aleixandre. 

Com Riba, Aleixandre era una figura respectada que venia d’un 
passat del qual no havia abdicat; com Riba, era un poeta que congriava 
entorn seu la devoció dels joves. El llibre que l’havia col·locat al setial 
que ocupava era Sombra del paraíso. El dia que Riba el va visitar a la 
seva torreta del carrer Velintonia, que a Madrid representava un paper 
equiparable al pis de la República Argentina, Aleixandre li va dedi-
car un exemplar del poemari amb aquestes paraules: «Al gran poeta 
catalán Carles Riba, en el primer día de nuestra amistad, que espero 
larga y fecunda.» Segurament Riba va explicar-li l’ofegament en el qual, 
agònicament, subsistia la literatura catalana perquè tot seguit Aleixan-
dre mouria els fils que tenia el seu abast per donar certa visibilitat 
(mínima però real) a la poesia que s’estava escrivint en català. L’11 de 
juny va escriure dues cartes, l’una a Riba i l’altra a Clementina Arderiu, 
per informar-los que havia gestionat una col·laboració sobre literatura 
catalana de Joan Perucho a la revista Ínsula i també la traducció de dos 
llibres de poesia (una antologia general i una de Riba) que en edició 
bilingüe publicaria la col·lecció Adonais de l’editorial Rialp. La perso-
na de confiança a qui Aleixandre ho encomanà era el seu amic José 
Luis Cano, secretari de la revista i director de la col·lecció de poesia. 
Tots dos projectes es van portar a la pràctica. El contacte de Riba amb 
Aleixandre i Cano seria la llavor d’un capítol d’apropament a la cultura 
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castellana que fruitaria temps després. 
Va ser durant la primavera de 1952 que el poeta i crític d’art català 

Rafael Santos Torroella va començar a organitzar un congrés de poesia 
que a mitjan mes de juny d’aquell any se celebraria a Segòvia. Es trac-
tava d’un encontre finançat per la Direcció General d’Universitats al 
comitè organitzador del qual, d’entrada, hi havia el falangista Dionisio 
Ridruejo i tres poetes vinculats a l’oficial Instituto de Cultura Hispánica 
—Luis Rosales, Leopoldo Panero i el colombià Eduardo Carranza. Com 
era lògic, es va demanar a Aleixandre que també fos membre del Comi-
tè. Una de les condicions que va imposar per acceptar va ser aquesta: 
que Carles Riba, i amb ell un grup de poetes catalans, fossin convidats 
a Segòvia. Si Riba acceptés, l’ambició amb la qual s’havia concebut el 
Congrés augmentaria molt. A Barcelona, Santos Torroella miraria de 
convèncer Riba amb l’aval d’Aleixandre i la quota de llibertat que li 
garantia Joaquín Pérez Villanueva —director general d’Universitats 
del Ministeri d’Educació de Joaquín Ruiz Giménez. Acceptar la invi-
tació, per Riba, era una decisió transcendent que podia qüestionar 
la representativitat moral que li era atorgada per la cultura catalana, 
tant la de l’interior com la de l’exili. Dir que sí implicava trencar amb 
l’estratègia del silenci, de l’exili interior, però negar-s’hi significava 
perdre una oportunitat de portar a la pràctica la seva aposta d’entesa 
amb els intel·lectuals espanyols per refer el projecte estroncat de la 
Renaixença. 

Després d’haver calibrat els pros i els contres, haver dit primer que 
sí i després que no, Riba, finalment, va apostar per anar a Segòvia ja 
que va comprovar que la seva resistència havia posat a prova la bona fe 
dels organitzadors i simultàniament havia exercit una pressió fecunda. 
Pérez Villanueva, explicava Santos Torroella per carta, garantia que si 
els catalans participaven al Congrés es crearia una càtedra de literatura 
catalana a la Universitat de Madrid. Riba va contestar que hi aniria «por 
la paz y el diálogo, pero de ninguna manera por la guerra y las discu-
siones apasionadas e inútiles». El dimecres 18 de juny, a les set de la 
tarda, mentre els falziots sobrevolaven el pati del Palacio de Quintanar, 
va dictar, assegut en una petita tauleta, la conferència «Una poesía y 
un siglo de renacimiento literario en Cataluña». A la primera pàgina ja 
va rememorar la seva conferència de 1927 a Madrid, «una ocasión que 
para nosotros ofrece ciertas analogías con la actual». Com feia un quart 
de segle, traçaria un relat de la Renaixença que s’iniciava amb Aribau i 
s’aturava amb Pompeu Fabra i 1936 adduint que «nuevos factores han 
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entrado en juego a partir de esta fecha». A Segòvia, però, va ampliar 
l’espai dedicat a Maragall, a qui feia pocs mesos havia considerat el 
català més important de la primera meitat del segle xx. Riba va definir 
el model d’Espanya proposat pel poeta modernista —«una federación 
de personalidades nacionales, fraternas y necesarias unas a otras»— i 
va dedicar uns instants a glossar l’epistolari creuat entre Unamuno i 
Maragall —«aquel diálogo tan significativo, sostenido con una nobleza y 
a una altura que a veces dan vértigo». Va acabar la conferència referint-
se a la càtedra de literatura catalana que s’instituiria a Madrid. I després 
començà una ovació immensa. «Para el intelectual castellano fue casi 
una revelación», escrigué el 1957 Josep Maria Llompart. 

Poc podia imaginar-se Riba que l’endemà arribaria al Congrés 
un poeta amb qui setmanes després establiria un diàleg públic equi-
parable al d’Unamuno i Maragall. El seu interlocutor seria Dionisio 
Ridruejo, que des feia mig any aproximadament estava assumint el 
lideratge d’una renovació liberalitzadora de la cultura espanyola des 
de dins del sistema i que a finals de 1951 havia presentat a Barcelona 
una nova edició de l’epistolari Unamuno-Maragall. El poeta Ridruejo, 
actuant com a intel·lectual, va llegir el Congrés com una oportunitat 
per seguir aprofundint en el canvi de model cultural que impulsava i 
aquest canvi, entre altres principis, pretenia normalitzar la situació de 
la cultura catalana per tal d’integrar-la com a riquesa de l’espanyola. La 
sessió del darrer dia del Congrés, en què Riba i Ridruejo van compartir 
taula, es va cloure amb una abraçada entre tots dos que va ser molt 
aplaudida pels assistents. «Para mí comenzaba una amistad nueva que 
iría acendrándose a pulso, sin facilidades, sin abandonos», rememoraria 
Ridruejo molts anys després. La primera concreció d’aquella amistat 
van ser les memorables cartes obertes que es van creuar a les pàgines 
del setmanari barceloní Revista. 

L’estiu de 1952, Riba exultava. «Una nova renaixença està en 
marxa», deia a l’exiliat Artur Bladé el 8 d’agost. La seva aposta, mal-
grat que l’exili la mirés de cua d’ull i la critiqués en públic i per carta, 
havia estat exitosa: va generar una onada de comprensió intel·lectual 
envers la cultura catalana que potser mai no s’havia produït amb tanta 
intensitat i que no s’ha tornat a repetir. Aquesta comprensió, que es va 
concretar en una presència minoritària però creixent de la literatura 
catalana en tribunes prestigioses de la resta d’Espanya (revistes, univer-
sitats), va reforçar una certa tolerància del règim per tal que l’edició en 
català (sobretot l’editorial La Selecta) pogués recuperar, precàriament, 
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l’espai que li havia estat vedat. Malgrat que les seves esperances sobre 
el diàleg segurament foren excessives (creia que es tendiria a fer des-
aparèixer la censura i les prohibicions a les quals estaven sotmeses les 
llengües regionals), havia obert un camí important en el qual ell segui-
ria perseverant durant els anys centrals de la dècada dels cinquanta. 
Tot i que la seva principal il·lusió (l’autorització d’una revista en català) 
fou avortada, tot i que a curt termini els rèdits no van ser espectacu-
lars, l’intel·lectual Riba —fidel a la dignitat i el seu compromís amb 
la llengua, actuant com «un mensajero de unidad y confianza» (són 
paraules seves)— havia alterat una dinàmica tòxica per a l’edificació de 
la necessària reconciliació entre tots els espanyols. 

Com va escriure Marià Manent el 1959, poc després de la mort de 
Riba, el seu gest d’honestedat havia forçat «una evolució ben definida 
en certs intel·lectuals castellans que fins aleshores havien conside-
rat la circumstància històrica d’una determinada manera, i precipità 
l’evolució ja iniciada en d’altres». La veu d’un poeta català a Segòvia 
havia començat a apedaçar tants vidres trencats durant la guerra. Sense 
el canvi que va provocar —un canvi en el qual pensava des de feia 
dècades—, la ciutat democràtica que es va inaugurar el 1978 probable-
ment no hauria estat la mateixa. 

Jordi aMat és filòleg i escriptor
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Cinquantenari de la mort de Carles Riba

 Dos casos. El primer és una 
conversa que ara fa poc vaig sentir entre gent de l’àmbit acadèmic, 
en la qual es parlava sobre la literatura d’abans de la Guerra Civil. 
No va trigar a aparèixer-hi el nom de Carles Riba. I, després d’algun 
adjectiu poc o molt laudatori, de sobte va saltar un dels contertu-
lians: «Saps quin em fa l’efecte que era el problema de Carles Riba? 
Que tenia complex perquè era baixet.» I així va quedar enllestit el 
tema ribià, i la conversa va derivar cap a altres viaranys literaris.

L’escena il·lustra d’allò més bé algunes de les actituds més 
representatives d’una part de la intel·lectualitat catalana: des del 
menysvalorament de les coses pròpies —una mena d’autoodi— fins 
a, simplement, la ignorància (perquè és prou clar i evident que qui 
pronunciava aquella frase no havia llegit Riba). Aquestes actituds 
no cal dir que també fan acte de presència en converses sobre altres 
autors, com ara Foix o Espriu, respecte als quals trobaríem a flor 
de llavis el comentari despectiu entre força de l’anomenada gent 
de cultura, i per les mateixes raons apuntades més amunt. Però no 
crec anar gaire lluny d’osques si afirmo que Riba, en aquest aspecte, 
és dels que s’endú la palma —«el menys popular dels escriptors 
catalans», proclamava Domènec Guansé en el retrat literari que va 
dedicar-li.

El segon cas se situa a la passada Fira de Frankfurt, el 2007. Amb 
motiu d’aquest esdeveniment es va fer una tria d’autors catalans per 
mostrar a Europa la substantivitat de la nostra literatura —tria que 
encara es pot consultar a Internet: http://www.frankfurt2007.cat/
cat/escriptors/escriptors.shtml?seccio=escriptors.

Qui té por de Carles Riba? 
Jordi Malé 
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A la més o menys extensa llista d’escriptors i escriptores ac-
tuals, s’hi van afegir uns pocs noms diguem-ne canònics o clàssics: 
Víctor Català (Caterina Albert), Salvador Espriu, Gabriel Ferrater, 
Ramon Llull, Joanot Martorell, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Joan 
Sales, Jacint Verdaguer, Llorenç Villalonga, Joan Vinyoli i Eugeni 
Xammar. Certament, és una tria que es degué voler escadussera 
—per les raons que sigui—, amb un parell de noms (Sales i Xam-
mar) sense la projecció ni el gruix literaris dels altres —prescindint 
de qualsevol consideració qualitativa. Davant aquesta llista, de 
seguida se’ns acudeixen autors indiscutibles que s’hi podrien haver 
inclòs: Josep Carner, J. V. Foix, Joan Fuster i Joan Brossa, entre 
força d’altres, per esmentar-ne només uns quants del segle xx, que 
és l’època amb més representants. I entre aquests altres que no hi 
figuren i podrien figurar-hi, és clar, Carles Riba. És evident que la 
llista frankfurtina, com comentava abans, no volia pas ser exhaus-
tiva. Però diria que és poc casual que precisament Riba no fos dels 
triats per promocionar les nostres lletres a Europa. Dit d’una altra 
manera: els que van fer la selecció d’autors clàssics o canònics van 
considerar que Espriu, Pla o Rodoreda eren —i ho són— icones 
identificatives i representatives, i vendibles, de la literatura catala-
na, però que no ho era, al costat d’altres autors, Carles Riba.

Tanmateix, en la bibliografia generada pels estudis d’història i 
de crítica literàries catalanes, la posició destacada i fins central de 
Riba en la literatura del segle xx resulta més que constatable. No 
tan sols és un dels autors més estudiats de les lletres contemporà-
nies, sinó que compta amb una de les millors nòmines de crítics 
que es pot arribar a formar —entre els quals Joan Ferraté, Arthur 
Terry, Gabriel Ferrater i Segimon Serrallonga, per esmentar-ne 
només alguns dels que ja no són entre nosaltres. El seu estatus dins 
les lletres catalanes ve donat, a més, no tan sols per la seva produc-
ció poètica —amb alguna obra que ha estat definitivament canonit-
zada, com les Elegies de Bierville—, sinó també pels seus textos de 
crítica literària —encara avui de referència indiscutible— i per les 
seves traduccions —unànimement reconegudes pels especialistes, 
des de les de clàssics grecs com Homer o Sòfocles fins a les d’autors 
moderns com Edgar Allan Poe o Hölderlin. I encara caldria afegir-
hi la significació cívica que tingué Riba durant els primers anys de 
la postguerra.

Podria concloure’s, doncs, que es produeix una mena de disso-
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nància en la recepció i percepció de Carles Riba: els especialistes li 
reconeixen degudament la vàlua, però la seva figura i la seva obra 
no s’han projectat fora del reduït cercle dels estudiosos literaris (no 
gosaria diria dels estudiosos ribians).

A aquesta manca de projecció poden atribuir-se-li diverses 
causes. La primera que més d’un adduiria és la dificultat i comple-
xitat de l’obra ribiana, particularment de la poesia. Però, deixant 
de banda aquesta raó, hi ha altres factors a tenir en compte. Si es 
compara, per exemple, la presència actual en editorials i llibreries 
de la poesia de Riba amb la de l’obra d’Espriu, Foix i Carner —per 
posar tres poetes coetanis—, la diferència resulta més que signifi-
cativa. Entre el 2000 i el 2009 han aparegut, de J. V. Foix, l’edició 
il·lustrada i amb disc d’Onze Nadals i un Cap d’Any publicada per 
Eumo, l’edició crítica del Diari 1918 publicada per l’Institut d’Es-
tudis Catalans, una edició de Sol, i de dol patrocinada pel diari El 
Mundo i una antologia publicada per Sàpiens dins la col·lecció 
«Biblioteca bàsica d’El Periódico», una traducció a l’eslovè de poe-
mes (Ljubljana: Center za slovensko knjizevnost, 2003), l’edició 
dels Poemes de pedra feta per l’Aula Màrius Torres i Punctum, una 
antologia castellana publicada per Omega i la reedició d’una altra 
per Los Libros de la Frontera, i els volums, tots amb disc, Una sola 
bandera, Més enllà dels preceptes, És quan dormo que hi veig clar, A la 
terra dels meus, En ritmes vells i sons arcaics i Els veïns del meu carrer, 
publicats per Edicions 62.

De Carner, en el mateix període s’han publicat una edició d’Els 
fruits saborosos (Sàpiens), el volumet El cargol dins la col·lecció de 
poesia infantil «Vull llegir!» de Cruïlla, una traducció al castellà de 
Nabí (Madrid: Turner, 2002) i una altra d’anglesa (Londres: Anvil 
Press Poetry, 2001), la reedició dins una nova col·lecció de Barca-
nova del Bestiari i les edicions amb estudis de dues obres, L’oreig 
entre les canyes i Arbres, publicades per Edicions 62.

D’Espriu, finalment, a més d’una antologia poètica publicada 
per Sàpiens a la referida col·lecció d’El Periódico i una altra pel 
Cercle de Lectors, es pot consignar una edició de Caixa Catalunya, 
il·lustrada amb fotografies, de Per al llibre de salms d’aquests vells 
cecs, la traducció a l’alemany de tota l’Obra poètica (Zuric: Ammann, 
2007), la traducció al letó de la selecció de poemes El jardí dels cinc 
arbres (Riga: Minerva, 2002) i la reedició revisada de l’antologia en 
castellà de Los Libros de la Frontera, el volumet Barques de paper 
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dins la ja esmentada col·lecció de poesia infantil «Vull llegir!» de 
Cruïlla, i les edicions crítiques de Cementiri de Sinera. Les hores. 
Mrs. Death i de Llibre de Sinera. Per al llibre de salms d’aquests vells 
cecs. Setmana santa, dos volums publicats per Edicions 62.

De Riba, en canvi, entre els mateixos anys, a banda de la reedi-
ció, dins una altra col·lecció d’Edicions 62, de les Elegies de Bierville 
(anteriorment a «L’Escorpí»), sols ha aparegut, com a novetat, una 
antologia poètica publicada per Sàpiens dins l’al·ludida «Biblioteca 
bàsica d’El Periódico».

No cal dir que tanta desproporció entre la presència ribiana a 
les impremtes respecte a la molt més àmplia dels altres tres autors 
és deguda a diverses causes. Sense voler contemplar-les totes, en 
el cas d’Espriu resulta decisiva l’existència d’un Centre de Docu-
mentació i Estudi Salvador Espriu que vetlla per la difusió de l’obra 
espriuana tot impulsant-ne les edicions crítiques i publicant, a 
més, un anuari sobre l’autor de Santa Coloma de Farners, a més de 
dedicar-li jornades d’estudi. Foix, per la seva banda, disposa d’una 
Fundació que, igualment, procura donar a conèixer el llegat del 
poeta de Sarrià. I en el cas de Carner, sense cap entitat pariona al 
darrera, convergeix l’interès d’un investigador que es dedica prin-
cipalment a elaborar edicions crítiques dels llibres carnerians (força 
dels quals no compten amb reedicions modernes) amb l’interès, 
imprescindible, d’una editorial dins el catàleg de la qual no figuren 
encara (però hi figuraran) les obres completes de l’escriptor.

Cap d’aquestes circumstàncies no es dóna pel que fa a l’obra, i 
concretament la  poesia, de Riba: ni suscita cap interès en les edito-
rials ni compta amb cap entitat o institució que n’asseguri la difusió 
(no és aquesta la funció de l’Aula Carles Riba, grup de recerca l’ob-
jectiu del qual se centra a promoure la interrelació «entre els estu-
diosos de la cultura clàssica i la catalana», i a dilucidar «el paper 
dels autors clàssics i de l’humanisme en la nostra història literària i 
ideològica», com es fa constar a la seva pàgina web).

Sense presència a les llibreries, es podria concloure que ningú 
no llegeix la poesia de Riba. Però, és efectivament així? Realment 
Riba no ha arribat a traspassar l’àmbit acadèmic? Una manera 
d’aproximar-se a la resposta a aquesta pregunta és cercar «Carles 
Riba» al Google. I és aleshores que es comprova l’existència de 
diverses pàgines, fonamentalment blocs, en què els internautes, 
quasi sempre aliens al món acadèmic, copien i comenten alguns 
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dels seus poemes (per limitar els resultats de la cerca, es pot afegir 
al nom de Riba l’any «2009» o bé la paraula «bloc» o «blog»).

En la següent pàgina sobre literatura infantil: http://darabuc.wor-
dpress.com/2008/01/31/nino-refugiado-dormido-de-carles-riba/ un 
blocaire copia aquest poema de Riba dedicat a un «Nen refugiat 
adormit» per il·lustrar el que ha de ser una poesia compromesa:

Com qui reposa
en l’amor o en l’onada,
fill de la guerra,
dorms en la innumerable
falda absent de la fuga.

I es pregunta: «¿Conviene mostrar esta clase de autores a los 
jóvenes o la experiencia los va a frustrar y, si la base es inestable, los 
alejará de la literatura? Supongo que no hay respuestas generales que 
sean válidas. Pero creo que, al igual que Rilke, es útil para jóvenes con 
buena competencia lectora y ganas de escribir poesía. Por su sentido del 
ritmo [...], su vocabulario y esa propia complejidad y concentración, o 
densidad, de su concepción literaria.»

En un altre bloc, aquest dedicat a poesia catalana: http://poesia-
encatala.bloc.cat/post/7949/118288, un internauta transcriu el sisè 
poema d’Estances. Llibre segon, tot exhortant els qui el llegeixin: 
«Disfruteu-lo, perquè és preciós»:

Feliç qui ha viscut dessota un cel estrany,
       i la seva pau no es mudava;
i qui d’uns ulls d’amor sotjant la seva gorga brava
       no hi ha vist terrejar l’engany.

I qui els seus dies l’un per la vàlua de l’altre
       estima, com les parts iguals
d’un tresor mesurat; i qui no va a l’encalç
       del record que fuig per un altre.

Feliç és qui no mira enrera, on el passat,
       insaciable que és, ens lleva
fins l’esperança, casta penyora de la treva
       que la Mort havia atorgat.
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Qui tampoc endavant el seu desig no mena:
       que deixa els rems i, ajagut
dins la frèvola barca, de cara als núvols, mut,
       s’abandona a una aigua serena.

Dins la mateixa pàgina, dos altres internautes signen, a més, 
sengles comentaris dedicats al poema, i tots dos remarquen fins a 
quin punt els ha agradat.

A la pàgina «Relats en català»:
http://www.relatsencatala.cat/rec/Controller?rp_action=view_

tema&rp_tema_id=828380
un internauta copia el poema inicial del Primer llibre d’Estances 

(«T’ha enquimerat la gràcia fugitiva / d’un desig i ara ets deserta, oh 
ment. / Ai soledat sense dolç pensament / i foll traüt sense paraula 
viva!...»), i un altre internauta, després de comentar-ne breument 
uns versos, exclama: «Com m’agrada Carles Riba!»

Encara en un altre bloc, aquest de fotografies:
http://www.naciodigital.cat/blocdefotos/index.php?seccio=notic

ies&accio=veure&id=52589
per il·lustrar la primavera una internauta insereix una fotografia 

d’uns ametllers florits, i no es pot estar d’acompanyar-la d’aquesta 
tanka de Riba:

Penso en vosaltres,
ametllers de Siurana,
blanca esperança
d’efímeres banderes
en l’aspror irremeiable.

En un dels comentaris sobre la fotografia, una altra internauta 
exclama: «Una foto molt maca per a donar visió a una poesia pre-
ciosa!»

En un altre bloc:
http://miquelturo.lacoctelera.net/post/2007/08/12/que-jo-sigui-

mes-carles-riba-
el blocaire transcriu aquest poema d’Estances. Llibre segon:
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Que jo no sigui més com un ocell tot sol,
       ales esteses sobre un gran riu
per on davallen lentes barques de gent que riu
       a l’ombra baixa del tenderol,
i el rai que el muntanyenc mig nu, enyoradís,
       mena amb fatiga cap a ciutats
que estrenyen l’aigua lliure entre molls oblidats
d’haver-hi comes verdes amb arbres i ramats
              i un cloqueret feliç.

La vida passa, i l’ull no es cansa d’abocar
       imatges clares dintre del cor.
… Tot en mi torna somni: nuvolet d’ombra i d’or
       que flota i fina lluny de la mà.
Qui endinsa en el seu cor com un minaire avar,
       qui de recança ulls clucs es peix,
tenen més que no jo, que, estrany a mi mateix
i alt sobre els altres, guaito l’ona incessant com creix
              i minva cap al mar.

¿Quin moviment humà pot encara desfer
       l’encant, llançar-me sang i sentits
a la presa, que és nostra, afanyada, entre els dits,
       o al cant, que d’home a home va i ve?
¿O ha d’ésser mon destí el de l’ocell reial
       que un tret, per folga, tomba del cel,
i l’aigua indiferent l’endú, vençut rebel,
cobrint-se amb l’ala inútil els ulls buidats d’anhel,
              sense un plany pel seu mal?

Un altre blocaire comenta dins la mateixa pàgina: «Aquest 
poema és un dels més bells que ha donat la literatura catalana».

Als blocs de Vilaweb poden trobar-se transcrits diversos poemes 
ribians, com el darrer de les Estances: «Tot és excés; i el silenci 
/ no pot resistir / ser forma a tanta absència...» (amb dos breus 
comentaris), i el sonet de Salvatge cor «La nit volgué que fóssim nit 
/ nosaltres mateixos...».

En aquest altre bloc: 
http://www.bloc.cat/summary.php?op=BlogProfile&blogId=7949
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el poema setè del Primer llibre d’Estances («Potser només ets 
l’ombra rient i fugitiva / d’un desig obstinat a habitar dins la ment, 
/ i t’he cenyit entorn amb carn de pensament / i amb sang de mes 
batalles t’he fet encesa i viva...») és qualificat de «preciós», a més 
de comptar amb diversos comentaris de to laudatori; i també 
s’hi transcriu el novè poema del Llibre segon («Jo que vigilo tant 
els meus desitjos lassos, / dona, pensava en tu per un amor del 
risc...»), seguit igualment de diversos comentaris elogiosos.

Dos últims exemples. En aquest bloc:
http://www.xat.cat/?L=blogs.blog&article=4453
es transcriu la primera de les Elegies de Bierville, encapçalada 

amb aquesta explicació: «Seguint amb l’article que vaig escriure 
amb un poema de Martí i Pol, ara us deixe aquí un poema que 
m’agrada moltíssim del que, potser, haja estat el poeta més presti-
giós i amb l’estil més depurat de la literatura catalana: Carles Riba. 
[...] Espere que us agradi.»

I, finalment, en aquest altre:
http://ca.netlog.com/quemaku/blog
es transcriuen diversos poemes ribians, entre els quals el núm. 

13 d’Estances. Llibre segon («Fuges, quan per haver-te / donaríem, 
en una nit obscura, / l’estel que riu, armat, en un tombant, / i en 
una mar incerta, / un port daurat de vinyes al voltant...»), poema 
que és caracteritzat pel blocaire com «la poesia amorosa en estat 
pur, altíssimament emocional».

Tots aquests blocs i pàgines permeten de fer una ineluctable 
constatació: hi ha gent, força gent, que llegeix la poesia de Riba. I 
que no tan sols la llegeix, sinó que en gaudeix i l’aprecia en gran-
díssima mesura. Caldria veure la cara que farien tots aquells que 
l’enllesteixen i la liquiden amb adjectius com «cerebral», «intel-
lectual» o «conceptual», davant el fet que hi ha gent que qualifica 
alguns dels poemes ribians de «bells» i «preciosos». Si aquells es 
dignessin a llegir-los (ja no dic llegir bé sinó, simplement, llegir 
sense prejudicis), en sabrien trobar més d’un de realment «preciós» 
—per emprar el mateix adjectiu que tant sovinteja als blocs. Com 
ara el titulat «Mare i infant», de l’obra Tres suites (una de les que 
generalment ha estat menys valorada i compresa, com reflecteix el 
fet que hagi estat l’última a ser reeditada modernament), un poema 
dedicat a l’amor entre mare i fill:
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Com, entre dolça i dolça cara,
dos respirs d’argila mortal
mesclen somnis futurs encara
i somnis fets ull triomfal!

Mare i infant, infant i mare,
l’un per l’altre és més prop de Déu:
petit déu sense destí encara,
dona que recomença el seu!

El món és just, la nit és clara,
la vida es compta pel teu cant:
si dorm l’infant, no dormis, mare.

Les albes i el saber et prendran
rient; quan dormirà la mare,
dormiràs, ah per sempre!, infant.

O aquest altre de Del joc i del foc, en què el crit del nom de l’es-
timada que fa un amant des de la soledat és comparat, per la força 
de la seva passió, a esdeveniments tan meravellosos com la desclosa 
d’una bellíssima flor en una illa paradisíaca, la naixença d’una nova 
estrella o el so d’una onada que sembla un dolç sospir:

Déu podia haver fet descloure
una rosa més, la més noble,
en l’alba d’una illa sense homes;
per un remot canvi nocturn,
entre el seu cel i el nostre rompre
en somrís un astre, el més pur;
en un golf secret, fer expirar
tota la dolçor del mar gran
en l’onada més radiant:
ha preferit que un amant, sol
pel trist carrer, digués un nom,
de sobte l’inefable nom,
el cridés al vent matusser
que venteja tots els rosers,
les veles de tots els nauxers,
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i fa rasa la nit humil
del gai vianant sense asil.

O, finalment, aquest sonet amorós de Salvatge cor:

La meva ànima i el meu cos
s’han refet prop de tu, estimada,
oh port fondo en illa salvada,
santuari en boscatge clos!

El vent de sempre i els seus plors
que dolçament, amb quina onada
tan pura, a la fi humiliada,
m’han dut al cor del teu repòs!

T’he adorat perquè fossis dea,
t’he callat per sentir-te idea
en la llum dels versos antics.

Tan clara al lluny i, prop, tan cara!
La ment que et pensa sembla avara
i el món, repetint-te, prolix.

Qualsevol persona que poc o molt sovintegi la poesia, la bona 
poesia, de ben segur que degustarà aquests versos, fins i tot si el 
seu sentit no se li aclarís per complet en una primera lectura .

Certament, no tots els poemes de Riba són com els suara 
transcrits: la seva poesia conté diversos registres, i algunes de 
les composicions d’obres com Salvatge cor o Esbós de tres oratoris 
enclouen un profund contingut filosòfic o religiós. Els qui ens hem 
especialitzat en l’estudi de l’obra de Carles Riba potser hem pecat, 
en aquest sentit, no pel fet d’haver-nos dedicat a analitzar a fons els 
poemes de més densitat de pensament, sinó per no haver concedit 
prou atenció a aquella part de la poesia ribiana que més immedi-
atament, més fàcilment pot arribar a percudir la sensibilitat d’un 
major nombre de lectors.

Vagi en descàrrec de qui escriu aquestes ratlles que ja fa gai-
rebé quinze anys, conjuntament amb Carles-Jordi Guardiola, vam 
confeccionar i publicar una antologia de textos ribians, Súnion, 
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integrada primordialment per poemes, cadascun acompanyat d’una 
petita paràfrasi que n’ajudés la lectura, seguits d’uns quants textos 
en prosa: cartes, articles i narracions. L’esperit del volum, quant a la 
poesia, era sobretot posar a l’abast dels lectors una mostra de poe-
mes —prescindint de si eren o no els millors— en què no es donés 
una excessiva duresa formal i el contingut dels quals reflectís una 
experiència vital que pogués ser fàcilment identificada i assimilada, 
i gaudida, pels lectors. Si aquesta antologia va poder ser publicada 
és, sobretot, perquè un dels curadors, Guardiola, era qui aleshores 
dirigia l’editorial on va aparèixer (La Magrana). Que l’antologia, 
d’altra banda, funcionava, i que els poemes triats eren apreciats, 
ens n’han donat testimoni molts lectors. El llibre, tanmateix, ja fa 
anys que va ser trinxat i convertit en pasta de paper.

No deixa de ser, però, una prova, una altra, com ho són els 
blocs abans esmentats, que Riba té, i més que podria tenir, un 
públic lector. I les editorials, amb o sense el patrocini d’institu-
cions, haurien de fer el petit esforç —com el fan amb obres d’altres 
autors— d’editar noves antologies o reeditar algunes de les obres 
poètiques de Riba, en volums encapçalats no necessàriament d’es-
tudis especialitzats, sinó d’introduccions que cerquin de fer més 
propera aquesta poesia. La nostra literatura hi sortiria guanyant.

Jordi Malé és professor de literatura catalana a la Universitat de Lleida
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 C omenço aquesta col-
laboració tenint a la vista un monogràfic publicat en el número 
104 de la REVISTA DEL COL·LEGI, de la primavera de 1998. Deu 
anys més tard es pot comprovar com han evolucionat durant la 
darrera dècada les nostres universitats. Seguim arrossegant qües-
tions estructurals, de fet ja endèmiques, com el finançament i els 
recursos, però també podem veure que hem entrat en una fase, 
irreversible i impensable fa anys, d’incorporació a l’espai europeu 
d’educació superior. Una fase plena de novetats, no exempta de 
limitacions i contradiccions, d’oportunitats, reptes i problemes de 
molt diversa índole. La situació és cada dia més complexa i més 
difícil d’analitzar en la seva complexitat. 

També cal dir, d’entrada, que s’ha arribat fins aquí amb un 
alumnat mal informat del significat i abast de l’anomenat procés 
de Bolonya. Els estudiants, per fi, han reaccionat i donat senyals 
de vida davant una reforma que els afecta de ple. Tanmateix, la 
reacció està liderada per una minoria molt activa, de manifesta 
orientació neoàcrata, que ha «okupat» molts recintes universitaris 
i l’espai de les notícies i els telediaris durant el darrer semestre del 
curs 2008-2009, amb motiu d’aldarulls i incidents d’ordre públic. 
Els mesos de desembre i abril en alguns instituts del Barcelonès 
es van produir també protestes contra el pla Bolonya de caràcter 
certament limitat i molt divers (amb vagues «a la japonesa», com 
deien les cròniques) entre alumnes de batxillerat. El tema mereix 
una reflexió que permeti centrar les qüestions a les quals hem de 
prestar la necessària atenció i destacar els elements que ens ajudin 

El procés d’implantació
de l’espai europeu 
d’educació superior
Salvador Carrasco Calvo
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a fer una anàlisi afinada del que està passant.

1. Els sistemes europeus d’educació superior 
s’han vist pressionats els darrers decennis per 
factors de diversa índole
Per exigències externes, derivades, en primer lloc, del procés 

demogràfic. Hem passat d’una universitat elitista a una de masses, 
amb tot el que significa l’arribada de les classes mitjanes i populars 
a la universitat, tant per a la democratització de la institució com 
per al plantejament de noves necessitats i l’exigència dels recursos 
necessaris per fer front a la nova situació. També l’evolució de l’eco-
nomia i del sistema productiu, així com l’evolució tecnològica, del 
mercat de treball i de les exigències de la societat del coneixement, 
han presentat a la universitat nous reptes i nous motius per reflexi-
onar sobre el seu paper i la seva relació amb el món del treball. 

D’altra banda, la dinàmica interna de l’educació superior ha 
anat portant les universitats a preocupar-se més per l’especialit-
zació, la internacionalització i l’avaluació de la qualitat, especial-
ment mitjançant la intervenció d’agències de qualitat. La pressió 
del model anglosaxó, hegemònic en el moment actual en aquests 

Foto: Pere Virgili



86

temes, ha exercit un paper destacat en el procés, sense tenir, però, 
la flexibilitat del model de referència. 

Finalment, des de finals dels anys noranta, els sistemes d’edu-
cació superior han viscut a Europa un procés que els ha portat vers 
una estructura convergent de programes d’estudis i titulacions de 
grau (Bachelor), màster i doctorat (3+2 anys), sense acabar d’aban-
donar la moderada diversitat, tradicional en el context europeu. 
Aquesta situació ha permès que es doni la paradoxa que en lloc 
del 3+2, general a Europa, en el cas espanyol s’hagi optat, a través 
«d’una via llarga i tortuosa», per una estructura diferent, de 4+1 
anys, que, molt probablement, acabarà creant serioses disfuncions 
i dificultats en el moment de potenciar l’homologació i la mobilitat 
que pretén d’entrada el model. No han faltat veus que, amb aquest 
motiu, veuen la situació com un «despropòsit» que caldria evitar 
o un «procés mal plantejat des del seu origen» que «tergiversa 
Bolonya». 

Aquesta «estructura per fases» o «consecutiva» compartida 
dels estudis superiors a Europa s’ha imposat sobre la concepció 
tradicional de la «divisió» dels estudis superiors en esferes diferen-
ciades d’aprenentatge. Aquest ha estat un debat recurrent durant 
diverses dècades, en un marc en què la idea de competitivitat era 
hegemònica i en què es jugava amb una ambivalència i ambigüitat 
en el que fa referència al model social general (justícia i cohesió 
social, igualtat de gènere, etc.). Els primers anys 2000 la qüestió 
del model social no havia estat prou debatuda. Quan, l’any 2003, 
la Comissió donava publicitat a la comunicació El paper de les uni-
versitats a l’Europa del coneixement, van saltar les alarmes. Semblava 
que les universitats europees havien d’adoptar i assimilar el model 
universitari nord-americà. Finalment, la Conferència de Ministres 
responsables de l’ensenyament superior, celebrada a Berlín el 19 
de setembre d’aquell mateix any 2003, declarava que «l’educació 
superior és un bé públic i una responsabilitat pública», i emfatitza-
va «la necessitat de fer prevaler els valors acadèmics en la coopera-
ció i els intercanvis internacionals» i de «reforçar la cohesió social 
i reduir les desigualtats socials i de sexes» a la universitat.

El procés de convergència europea està marcat en l’actualitat 
per la necessitat d’un cert grau d’estandardització que garanteixi la 
transparència i l’accés als requisits mínims per exercir, en el context 
europeu, les diverses professions i la funció pública. 
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�. Alguns problemes específics del procés de 
Bolonya
Al llarg del procés s’han plantejat temes de molt diversa índole, 

als quals els universitaris hem hagut d’encarar-nos i amb els quals 
haurem de conviure durant molt de temps. N’enumero els que 
semblen més rellevants:

n Un ensenyament centrat en l’alumnat i en els processos d’aprenen-
tatge en una universitat de masses. En molts ensenyaments el nombre 
d’alumnes per aula és tot un problema de cara a la implantació de 
models d’avaluació continuada i a una docència més innovadora 
que la tradicional classe expositiva. La massificació impedeix o difi-
culta en excés el desitjable feedback amb l’alumnat. El sentit comú 
diu sovint al professorat fins on pot i ha d’arribar. 

La bona classe expositiva té ple sentit, com el té la incentiva-
ció de l’alumnat per fer un aprenentatge autònom i significatiu, la 
combinació entre activitats teòriques i pràctiques, i la realització de 
proves i exàmens de diversos tipus. Cada context indica al profes-
sorat allò que és possible fer en la línia de la innovació i la millora 
de la qualitat docent. A la universitat, com en tots els nivells edu-
catius anteriors, hi ha tota mena de professionals. També personal 
que sap on va i experimenta amb realisme nous camins.

n El disseny de les titulacions per competències i l’avaluació del 
seu assoliment. Aquests dos temes són objecte de debat entre els 
universitaris. Un debat de fons que acostumo a formular en termes 
de «competència» versus «comprensió». Dues concepcions que 
acostumem a veure com a contraposades quan en realitat són com-
plementàries. No hem tingut fortuna en el moment de plantejar el 
tema en les titulacions d’humanitats i socials. El cert és que cada 
context acadèmic requereix un tractament específic i que el debat 
s’ha fet en termes generals i amb una certa homogeneïtat. Els resul-
tats estan a la vista, i ens costarà temps aconseguir un plantejament 
adequat de la qüestió en alguns contextos acadèmics.

Pot imaginar-se el lector què passaria a la universitat si, d’aquí a 
uns anys, ens arribessin els primers informes PISA universitaris?

n  La frontera entre una educació superior elitista i una de masses 
és més subtil del que sembla. Sense les cauteles i mesures necessàries, 
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podríem trobar-nos que les noves estructu-
res de graus i màsters reproduïssin velles 
formes de la divisió del treball. El que per 
a alguns és un temor i una possibilitat per 
a d’altres és una amenaça real ja present. La 
polèmica està servida. 

Aquesta qüestió no és tan sols la del 
preu dels màsters oficials, que és públic, 
sinó que es tracta especialment de criteris 
i requisits d’accés, i de cultura i tradició 
acadèmica del professorat i de l’alumnat. 

n El procés de Bolonya té en l’any 2010 
una data simbòlica important: l’inici oficial de 
la implantació generalitzada de l’espai euro-
peu d’educació superior. El procés, però, no 
ha fet més que començar. Serà llarg i estarà 
sotmès a canvis i adaptacions, segurament 

durant més d’una dècada. El canvi que es pretén fer va més enllà 
de les mutacions estructurals del sistema. Aspirem a un canvi en 
la cultura docent universitària, un canvi en la manera de fer i tre-
ballar a les aules i en la manera d’entendre el rol del professorat 
i de l’alumnat. Els nostres objectius són a llarg termini; demanen 
unes condicions i uns recursos que, en la majoria de casos, avui no 
tenim. Francament, farem allò que es pugui fer en les circumstan-
cies en què es trobi cadascú. No hi ha cap mena de dubte: el procés 
té elements irreversibles.

n Fa anys que alguns descriuen la finalitat de la universitat gai-
rebé en termes exclusivament econòmics. És un reduccionisme que 
acaba considerant tan sols la relació entre l’oferta de titulacions i 
la demanda del mercat, i que redueix la situació a qüestions d’efi-
càcia i eficiència, com si l’únic objectiu fos preparar professionals 
segons els requeriments del mercat i prou. Els mateixos que veuen 
Europa com un gran mercat i poca cosa més tendeixen a pensar 
en el procés de Bolonya en termes mercantils i burocràtics. Bolo-
nya ha estat, en aquest sentit, «un catalitzador de malestars». I la 
«mercantilització», «una palabra espantajo», en expressió gràfica 
de Joan Subirats.
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El moviment anti-Bolonya, entre altres temors i eslògans, afirma 
que el Pla de Bolonya comporta la privatització de la universitat i 
la seva supeditació a les exigències del mercat i als interessos de 
les grans empreses. No resulta fàcil, en aquest context, plantejar 
la justa i necessària preocupació per l’ocupabilitat de l’alumnat 
en finalitzar les carreres, l’orientació professionalitzadora dels 
màsters i la necessitat que l’alumnat, a més de conèixer el que la 
seva titulació li exigeix, també sàpiga aplicar el coneixement asso-
lit en situacions i contextos diferents i tingui les habilitats que li 
permetin fer-ho amb rigor. D’altra banda, l’adaptació i la recepció 
per part del mercat laboral de les noves titulacions és una qüestió 
oblidada pels uns i pels altres. I, certament, no és un tema menor 
del procés. 

n Més enllà de l’economicisme imperant, cal plantejar clarament 
les deficiències del finançament públic de la universitat. En la darrera 
dècada no s’han fet el deures en matèria de finançament. No hi ha 
reforma possible sense recursos, i la de Bolonya els requereix espe-
cialment. Sense un finançament suficient el procés de Bolonya està 
abocat a un carreró sense sortida. Acabarà essent una oportunitat 
perduda i el resultat final serà qualsevol cosa menys un canvi real 
en la manera universitària d’ensenyar i aprendre. 

Cal incentivar la docència, millorar el sistema de beques i tenir 
el coratge de fer un nou plantejament de les taxes universitàries, 
acabant amb la confusió entre igualtat i equitat en el moment de 
pagar les taxes universitàries. El sistema és igualitari però injust. 
Afavoreix, com el sistema fiscal, les classes altes i les grans fortunes. 
Les taxes no consideren el nivell econòmic, ni altres circumstan-
cies personals o familiars. La defensa que els estudiants fan de la 
universitat pública inclou, també, la denúncia d’un finançament 
insuficient, de la qual és difícil discrepar. 

n La qualitat i els estàndards utilitzats per a l’avaluació de les ins-
titucions i les titulacions universitàries per part de les agències euro-
pees i les espanyoles són també qüestionats i criticats. S’atribueix 
gran part dels problemes del procés de verificació de les titulacions 
i de l’avaluació de l’activitat acadèmica als plantejaments burocrà-
tics de les mateixes agències, qüestionant, en nom de l’autonomia 
universitària, fins i tot la idea mateixa d’una avaluació de la docèn-
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cia superior independent i externa a la institució universitària. No 
pretenc dir que totes les crítiques siguin infundades. Però no és 
acceptable la idea que l’autonomia universitària eximeixi de donar 
comptes a la societat dels seus resultats i de l’adequat ús dels recur-
sos públics invertits en la institució, que no són pocs, encara que 
siguin insuficients. 

3. El procés de Bolonya com a oportunitat
Són molts els universitaris que veuen aquest procés com una 

ocasió i una oportunitat més que com una amenaça. Hi ha un cert 
consens en aquest punt.

Si bé és cert que amb l’excusa de Bolonya s’han evocat innega-
bles dilemes i conflictes universitaris no resolts, de caràcter general 
i no relacionats directament amb el tema (precarització de les con-
dicions de treball de prop d’un 40% del professorat, massificació 
de les aules, manca d’una carrera professional docent ben definida, 
excessiva burocratització de la vida acadèmica, insuficient valora-
ció de la docència superior, i un interminable etcètera ), penso que 
som molts els que veiem el procés de Bolonya com una oportunitat 
per:

n fer d’un procés irreversible de convergència europea una opor-
tunitat de millora i transformació, per la via lenta de la persuasió i 
la convicció, de la cultura docent, en el sentit ampli del terme;

n una oportunitat per reobrir el debat sobre el model d’universi-
tat que volem i la seva funció en la societat actual (de fet, és el que 
està passant entre nosaltres);

n millorar la planificació acadèmica dels departaments;
n millorar la formació acadèmica del professorat i estimular la 

innovació;
n repensar un ensenyament que doni el paper adequat i una 

nova significació als aprenentatges de l’alumnat;
n analitzar a fons les causes de l’absentisme i l’abandó dels 

estudiants;
n redefinir la relació universitat món del treball i el paper de la 

universitat com a institució formadora de professionals;
n revisar i millorar el sistema de beques i la política de taxes 

universitàries;
n comptabilitzar estudi i treball, en el marc del nou sistema de 

crèdits (ECTS).
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El canvi en les estructures de les titulacions i el disseny de nous 
plans d’estudis són mitjans per aconseguir determinats objectius. 
Mentre els fem, en els terminis peremptoris que marquen les deci-
sions polítiques, no podem perdre de vista aquests altres objectius, 
molts dels quals són a llarg termini i són també el que realment 
més ens interessa. 

Sincerament, sóc dels que pensa que és aquí on la universitat 
es juga un futur renovat i diferent. La irritació i la desmotivació de 
part del professorat i de l’alumnat són comprensibles a la vista del 
panorama general existent, però poden ser, també, molt desmobi-
litzadores. Potser caldrà recordar que amb el perill creix també allò 
que ens allibera. La universitat serà demà el que els universitaris 
d’avui ens proposem que sigui, amb els recursos disponibles, que 
són els que són, i amb les contradiccions i les limitacions que 
patim, en una institució que té al darrere una tradició de segles, 
una estructura i una organització complexes, i que evoluciona i 
innova a un ritme forçadament lent, de diverses generacions. Cal 
partir de la realitat de les coses tal com són.

4. Alguns problemes de l’entorn acadèmic
L’actual moment del procés de Bolonya esta condicionat, en el 

cas espanyol, pel procés de decisions polítiques que un dia van 
prendre governs del PP i van continuar els del PSOE. Vam entrar-hi 
tard, amb considerables retards respecte de la majoria de països del 
nostre entorn, i ho vam fer amb contradiccions, més dubtes dels 
que raonablement es podien esperar i rectificacions que no han 
afavorit la transparència i claredat del procés.

Fins a l’any 2006, quan la Conferència de Rectors de les Uni-
versitats Espanyoles (CRUE ) va demostrar el contrari, es repetia 
allò del «cost zero» de la nova reforma universitària. Un discurs ja 
abandonat en els àmbits ministerials i oficials, però sense que, avui 
per avui, la nova política universitària acabi de d’arrencar clara-
ment en l’aspecte del finançament. Un dèficit estructural més que 
considerable ofega qualsevol intent de sortida en les universitats 
més grans i massificades. Quina política universitària, de docència, 
recerca i professorat és possible plantejar en aquest context? Amb 
prou feines la de la supervivència o la del «qui dies passa, anys 
empeny». Planificació estratègica en aquestes condicions?

Com s’ha comentat abans, els darrers anys s’ha informat poc 
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els estudiants. Són excepció, honroses excepcions, els vicerectorats 
d’estudiants que s’han plantejat de fer alguna cosa i l’han feta. En 
els millors dels casos no hi va haver continuïtat en aquelles actua-
cions. Així, en moltes de les universitats de Catalunya, hem arribat 
als cursos 2007-2008 i 2008-2009 amb uns estudiants desinfor-
mats, capaços de fer seus, gairebé com a axiomes indiscutibles, 
eslògans molt simplificadors de les qüestions de fons del debat. La 
lectura dels fulls volants i dels escrits dels estudiants durant els fets 
de les «okupacions» de la UAB, la UPF i la UB, per citar només els 
casos en què he pogut recollir aquests interessants materials, és ben 
il·lustrativa del que dic. És cert que hi ha alguns documents més 
elaborats i argumentats per a la seva discussió en les assemblees. 
Són, però, els menys. La responsabilitat d’aquesta desinformació no 
és certament dels estudiants.

El procés està, també, condicionat per les reticències al canvi 
en la manera de fer tradicional de bona part del professorat. El 
nou model comporta un major esforç avaluador, un cert canvi en 
la metodologia docent o, si es vol, en la manera d’ensenyar i en la 
d’aprendre dels estudiants. No tothom està predisposat ni disposat 
a fer-ho. Tampoc tot el professorat no té les condicions propícies 
per introduir gaires novetats en grups nombrosos d’alumnes (entre 
80 i 110 alumnes per grup). Les situacions són ben diverses, i tot 
sembla indicar que trigarem a veure els canvis inherents o cohe-
rents amb el nou model en els centres més massificats i a les uni-
versitats amb majors dificultats econòmiques. 

Les coses són molt complicades i desconegudes del gran públic. 
¿Com podem, per exemple, demanar o esperar que s’impliqui en 
la innovació docent el nombrós col·lectiu de professorat contractat 
en condicions precàries, generalment un professorat jove i ben 
qualificat, que ha de publicar en revistes indexades, fer la tesi, ser 
acreditat i disposar d’una altra feina per sobreviure? Tanmateix, 
això s’està fent. El professorat universitari acostuma a comentar i 
constatar que la docència està poc valorada socialment i acadèmica. 
Molts joves professors i professores lamenten, amb motiu, aquesta 
deplorable situació

5. L’entorn estudiantil
Voldria fer una breu anotació sobre tres aspectes del medi estu-

diantil universitari d’avui que, segons el meu parer, són elements 
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essencials per entendre el que està 
passant.

En primer lloc, cal esmentar les 
condicions o formes de vida de 
molts joves en el moment actual. 
Són molts els estudiants de classes 
mitjanes i treballadores tocats per 
la precarietat i el treball temporal, 
«mileuristes» quan tenen la «sort» 
de tenir alguna feina que els permet 
no dependre absolutament en tot dels pares. Puc assegurar que fer 
Sociologia del Treball o Sociologia de l’Empresa amb aquesta gene-
ració de joves és una rica experiència personal i acadèmica. Estan 
emergint noves formes de vida i noves realitats socials, sense que, 
sovint, ens adonem d’un fet que tenim davant nostre dia a dia. Com 
se situa davant de l’estudi aquest tipus d’estudiants? La nova con-
dició estudiantil condiciona les actituds amb què se situen a l’aula? 
Quines són les decisions estratègiques que prenen i com afecten els 
seus aprenentatges?

Aquestes i moltes altres qüestions haurien d’ocupar més d’una 
de les reunions de coordinació o reflexió que no acostumem a fer 
els professors universitaris. El ministre Gabilondo va anunciar, a 
finals de maig del 2009, noves «beques salari» de 2.800 euros per 
a universitaris per al curs vinent. Es una bona notícia.

Ha rebrotat un nou moviment estudiantil amb voluntat d’in-
serció en una comunitat social més àmplia. L’expressió amb què es 
fa al·lusió a aquest tipus de moviment és la de «moviment social 
educatiu». Té caràcter alternatiu i marcadament antisistema, i amb 
unes senyes estètiques i identitàries properes als moviments «oku-
pes». S’insereix en la xarxa dels anomenats nous «moviments so-
cials». Amb aquest moviment es fa present en la vida universitària 
una minoria molt activa, d’inspiració neoàcrata, que fa recordar el 
moviment i la Internacional Situacionista del segle passat i el pen-
sament radical de l’extrema esquerra europea, tan treballat des de 
la perspectiva de «l’anàlisi institucional generalitzada» els primers 
anys setanta del segle xx. És curiós que una situació com l’actual 
pugui tenir una bona relectura a partir d’elements de revistes dels 
anys setanta (com el número 29-30 de L’homme et la Societé, París, 
1973 ). 
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Per més que alguns s’ho proposessin, no podrien relegar el vell 
anarquisme a l’armari de les restes arqueològiques. «La bona com-
panyia dels àcrates», elogiada per alguns no fa gaire temps, s’ha 
plasmat, en el darrer curs, en «la revolta contra el pla Bolonya». 
qualificada ara pels mateixos autors com a «incívica». Paradoxes 
de la vida. 

Pel que sembla, de nou haurem de conviure a la universitat amb 
un corrent neoàcrata, dominant entre els estudiants més actius, 
amb el suport de sectors acadèmics provinents de tradicions ide-
ològiques antagòniques. Deu ser que, vulguem o no, tots formem 
part de «la societat de l’espectacle», per citar un emblemàtic situ-
acionista. 

El nou moviment rebutja la democràcia formal, indirecta i no 
assembleària; també, globalment, la cultura i el sistema capitalista, 
i expressa en l’acció aquest rebuig; instaura un model organitzatiu 
no instituït, basat en l’autoorganització i en la democràcia directa, 
amb una estructura de decisió única i oberta: l’assemblea; i rebutja 
la submissió de les minories a les majories; els estudiants inter-
venen no com una avantguarda sinó com un moviment social; el 
moviment es refereix més a una utopia, que pren cos i s’expressa 
en l’acció, que no pas a un mètode científic o una forma més ela-
borada de pensament social; és en la pràctica on els estudiants 
descobreixen i formulen els seus objectius i on intenten crear les 
condicions que permetin evitar, si és possible, la recuperació del 
moviment per les institucions. L’essencial està en la ideologia i en 
les consciències de les persones; la contraviolència és autodefensa. 
El moviment en acció és l’expressió millor del desig i de l’imaginari 
utòpic que l’orienta i guia.

6. A tall de conclusió
I, per acabar, m’agradaria apuntar tres de les qüestions sobre les 

quals valdria la pena seguir reflexionant:
n La «mercantilització» de la universitat i l’oblit de las qües-

tions  relatives a l’orientació professional en l’educació superior. 
n Qualitat versus excel·lència: el debat sobre la cohesió social i 

la construcció de models europeus d’universitat pública.
n L’estudi com a realitat socialment construïda: tipologies d’es-

tudiants, mobilització estudiantil i estratègies d’aprenentatge dels 
estudiants. 



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

95

Més enllà dels tòpics i dels llocs comuns, vull manifestar que 
moltes de les reflexions d’aquestes pàgines són fruit d’un diàleg dis-
tès, fet en privat i en públic, amb els meus alumnes. Un diàleg fet 
en un context acadèmic i en el qual hem mantingut, durant mesos, 
postures ben oposades en els temes clau del moment. 

Certament, hem tingut un curs molt mogut. Hem estat capaços, 
però, de pactar i respectar la necessària normalitat acadèmica que 
ens ha permès salvar i acabar el curs i —això és important dir-
ho— amb bons resultats acadèmics i mitjançant fórmules també 
alternatives i exigents d’avaluació (dossiers, entrevistes individuals 
i grupals, i altres formes d’avaluació continuada). No ha estat així 
en totes les facultats, ni en totes les classes. Faltaria a la veritat si 
no manifestés amb claredat que, malgrat tot, el curs 2008-2009, 
en el marc limitat de les meves classes, des del punt de vista dels 
resultats d’aprenentatge i de les qualificacions, ens ha anat bé. He 
tingut la sort de no tenir estudiants aïrats, ni violents. Eren, això 
sí, tenaços, reflexius, respectuosos i persones força convençudes de 
les seves idees. Alguns d’ells, lliurats a una causa amb què intenten 
ser coherents. Sincerament, ens hem guanyat a pols un respecte 
mutu, basat en el rigor i el treball ben fet, del qual em sento tan 
orgullós com ells.

Algunes referències bibliogràfiques per entendre 
el que passa

n  Barnett, R. (ed) (2001), Los límites de las competencias. El conocimiento, la educación 
Superior y la sociedad. Barcelona, Editorial GEDISA. 

n — (2008) Para una transformación de la Universidad. Barcelona, Editorial Octaedro. 

n  Caminal, M. (coord.) (2009), «La Universitat davant la seva crisi. L’interrogant Bolo-
nya», Barcelona Metropoli, núm. 73, tardor 2008.

n Croisier, D. Purser Lewis i Hanne Smidt (2007), Tendències V: Les universitats mode-
len l’espai europeu d’educació superior. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departa-
ment d’ Innovació Universitats i Empresa.

n Teichler, U. (2009), Sistemas comparados de educación superior en Europa. Barcelona, 
Editorial Octaedro (en premsa).

salvador CarrasCo	és	catedràtic	del	Departament	de	Sociologia	i	Anàlisi	de	les	

Organitzacions,	Facultat	d’Economia	i	Empresa,	Universitat	de	Barcelona	
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Amb fama de provocador i rebel, afirma que per 
a ell l’arqueologia és una passió. Vaticina un gran 

col.lapse de l’espècie, però no la seva extinció

Pregunta: Vostè és una de les figures més destacades en el 
camp de l’arqueologia, però sempre diu que li ha costat molts 
esforços arribar fins on ha arribat. ¿L’arqueologia és un treball dur? 
¿Han valgut la pena tots els esforços? 

Resposta: Sempre dic que fins als cinquanta anys l’arqueo-
logia ha estat per a mi una obsessió, i a partir dels cinquanta s’ha 
convertit en una passió. Si no hagués estat una persona obsessiva, 
segurament moltes de les coses que el nostre equip ha pogut fer 
no s’haurien fet, no hauríem tingut temps, ni prou energia, o segu-
rament el context mateix hauria dissipat tota l’energia continguda 
en el projecte. Sóc una persona molt afortunada; la meva fortuna 
ha estat poder viure i pensar de la mateixa manera, poder viure 
del que he estudiat. Em sento una persona privilegiada. Però és 
cert que ha estat molt dur, no vaig aconseguir una feina fins als 35 
anys; vaig haver de fer de tot, però sempre amb el convenciment 
que al final faria el que volia fer. Els meus somnis de nen són ara 
una realitat; encara que sembli determinista, tot el que em passa 
ara jo ja ho havia pensat. 

«fins als cinquanta anys l’arqueologia ha estat per 
a mi una obsessió, i a partir dels cinquanta s’ha 

convertit en una passió»

Entrevista a
Eudald Carbonell
«Serem humans quan canviem 
els valors per la consciència»
lídia fernàndez torrell
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P. Un d’aquests somnis deu ser Atapuerca. ¿Què ha significat el 
projecte d’Atapuerca? 

R. El projecte d’Atapuerca és la pedra filosofal d’aquest gran 
sentit que les persones imprimim als nostres projectes socials. 
L’any 1976 es va descobrir la mandíbula de la Sima de los Huesos, 
i el 1978 Emiliano Aguirre va posar en valor el projecte. El 1976 
vaig estar amb ell en un congrés; recordo que Emiliano Aguirre 
portava en una capsa de sabates la mandíbula, el fòssil més vell de 
l’època, i li vaig dir: «Jo treballaré a Atapuerca.» I així va ser. L’hi 
vaig demanar i em va contestar que li presentés un projecte. I al 
cap de poc em va enviar una carta per dir-me que, quan volgués, 
podíem començar el projecte. Jo era aleshores un arqueòleg molt 
jove. Atapuerca ens ha permès disposar d’un gran jaciment i una 
pràctica llarga, continuada i sistemàtica de cerca de fòssils i orga-
nització d’excavacions, és a dir, ens ha permès convertir els fòssils 
en coneixement, que és el que sempre m’ha interessat. 

P. ¿I per què són tan importants els descobriments d’Atapuerca?

R. Pensem que l’últim descobriment, de fa dos anys, és una 
mandíbula d’un espècimen de l’Homo antecessor, que molt pro-
bablement és la primera espècie que ha evolucionat a Europa. 
Segurament es trobaran fòssils més vells, d’un milió tres-cents mil 
anys. La nostra hipòtesi és que no es trobarà cap espècie anterior 
a l’Homo antecessor. Els fòssils anteriors que hi pugui haver seran 
d’espècies africanes o asiàtiques. Per tant, segurament hem trobat 
un espècimen de l’espècie europea més vella. 

P. Per tant, no té res a veure amb les espècies africanes de què 
procedim nosaltres.

 
R. Res a veure. Hi ha dues espècies europees, l’Homo antecessor 

i l’Homo neanderthalensis. Atapuerca ha posat sobre el mapa una 
espècie que ningú no sabia que existia i que segurament és la pri-
mera espècie europea. 

P. ¿I aquest Homo antecessor pensava ja? 
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R. Ja tenia un cervell prou desenvolupat, 700 cm3, gairebé el 
doble de les primeres espècies d’homínids, però, esclar, hi ha una 
diferència entre ell i el Heidelbergensis, de mig milió d’anys, que té 
un cervell de 1.300 cm3; nosaltres tenim de mitjana 1400 cm3. Ara 
bé, hem de tenir en compte que, per exemple, desconeixia el foc. 
La complexitat d’aquests homínids era inferior a la nostra, però, 
per descomptat, era humà.

«Atapuerca ha posat sobre el mapa una espècie 
que ningú no sabia que existia i que segurament 

és la primera espècie europea»

P. Sembla que vostè qüestiona per incompleta la teoria darwini-
ana de la selecció natural, perquè creu que no pot explicar-ho tot. 

R. Penso que la teoria s’ha de completar. Crec que Darwin va ser 
un científic naturalista excel·lent: a partir de l’observació de la rea-
litat va ser capaç de trobar una llei que explica com es produeix la 
diversitat evolutiva, però penso que per explicar, a més, l’augment 
de complexitat de l’ésser humà cal una teoria social de l’evolució; 
és a dir, la teoria biològica de Darwin descriu la realitat, però pos-
siblement per entendre bé l’ésser humà necessitaríem complemen-

Eudald Carbonell

Foto: Patrícia Esteve
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tar-la també amb una teoria social de l’evolució, una cosa que he 
amenaçat de fer. Ja sé que és molt pretensiós, però vull intentar 
completar teòricament les qüestions socials, que Darwin no aborda. 
M’agradaria estudiar què ens fa humans, a part de l’hominització, 
és a dir, què és la humanització. 

P. Sí, perquè vostè diu que encara no som humans i que, com 
més ens allunyem de la natura, més humans som. 

R. Sí, en efecte. A l’humanisme del passat, que és l’humanisme 
dels valors, jo hi contraposo l’humanisme del coneixement i de la 
consciència, que no té valors i que consisteix en noves adaptacions 
de l’ésser humà gràcies a la socialització del coneixement. Quan 
en una societat hi ha valors, és que no hi ha consciència; per això 
sempre dic que serem humans quan canviem els valors per la cons-
ciència. Els valors no tenen sentit ara; el tenien quan els pobles que 
conformen la biosfera del planeta eren analfabets, quan no sabien 
llegir ni escriure. Tot això, afortunadament, ha canviat molt; un 
seixanta per cent de la població humana sap llegir i escriure. És 
impressionant, hi ha hagut una revolució única en l’espècie. Quan 

Eudald Carbonell 

al seu despatx

Foto: Patrícia Esteve



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

101

el cent per cent de la població estigui alfabetitzada (l’alfabetització 
no és només saber llegir i escriure, sinó també la ciència, la tecno-
logia, els mètodes), els valors no serviran per res, perquè la persona 
que té coneixement té criteri, i té consciència.

«A l’humanisme del passat, que és l’humanisme 
dels valors, jo hi contraposo l’humanisme del 

coneixement i de la consciència»

P. De les seves paraules es desprèn que té una visió optimista, 
ja que la humanitat progressa… 

R. No en tinc cap dubte. Hi ha hagut i hi ha tota una visió con-
trària al progrés, reaccionària, curiosament promoguda per gent 
progressista, que defensa que l’humanisme és la literatura. Jo no ho 
he entès mai, això. L’humanisme és Newton, perquè la seva cons-
trucció teòrica és capaç d’explicar un fenomen i predir el funcio-
nament del coneixement; això és la ciència i això és la humanitat. 
Baudelaire, per posar un exemple que a mi m’agrada molt, és molt 
subtil, però si he d’escollir, jo escullo Newton. Després d’escollir, 
ho complemento, si puc. Però jo penso que hem d’anar cap a un 
humanisme tecnològic més que no pas cap a una visió descriptiva i 
un humanisme metafísic, que és un humanisme de valors que ja no 
serveixen. De fet, el gran fracàs de l’Homo sapiens és una educació 
caduca en valors; són uns valors que ja no tenen cap sentit. Fa cent 
anys eren molt bons, però ara estan obsolets perquè no es posen 
en pràctica. La humanitat és la síntesi del coneixement científic i 
tecnològic, i això, per descomptat, està complementat per la visió 
de la poesia, la literatura. 

P. Últimament comenta sovint que estem a punt d’entrar en 
una situació de col·lapse perquè ens trobem en un coll d’ampolla 
evolutiu. ¿Què vol dir amb això? 

R. ¿Per què penso que anem cap a un col·lapse? Els evolucio-
nistes coneixem molts col·lapses. Si ho expliqués de manera reduc-
cionista, faria servir la termodinàmica. Si ho fes, diria que, d’una 
banda, hi ha l’entropia del planeta, el desequilibri, que és molt 
ràpid; és una cosa natural, els sistemes tendeixen al desordre. El 
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sistema humà està carregat d’antropia, que és diferent de l’entropia, 
perquè el que fa és corregir la pèrdua d’energia d’un sistema. Estem 
en un moment en què hi ha una bifurcació: hi ha un sistema amb 
una entropia que s’està accelerant, i hi ha una antropia que encara 
no hem estat capaços d’organitzar. L’acceleració que s’ha produït 
en el coneixement, en el creixement demogràfic, en el consum 
d’energia, etc., ens porta a un exponencial convergent. Quan una 
situació, en termodinàmica, entra en exponencial convergent, arri-
ba el caos. El caos no és res més que una recomposició del sistema. 
Per tant, ara estem en allò que se’n diu l’horitzó dels esdeveniments 
d’un forat negre. 

P. ¿Hi ha hagut altres col·lapses en la història de la humanitat? 

R. Jo ja he comparat aquest col·lapse amb d’altres, amb petits 
col·lapses, com ara la Revolució Industrial; metabolitzar-la va 
costar 200 milions morts. El que intentem explicar és que els can-
vis sistèmics arriben per pròpia evolució. Sempre poso el mateix 
exemple: l’esclavisme no el va fer ningú, no es va llevar un grup de 
gent un dia al matí i va decidir crear-lo; el mateix va passar amb el 
feudalisme. El capitalisme tampoc. L’únic sistema que realment ha 
estat pensat és el socialisme, és l’únic que ha estat analitzat políti-
cament, filosòficament i econòmicament. 

P. Però el socialisme ha fracassat... 

R. Ha fracassat com a sistema perquè els homínids tenim un 
temperament i una informació lligats a un cervell, i és molt difícil 
fer un salt que no estigui associat a la pròpia evolució. Ens resulten 
més fàcils els sistemes animals, com ara el capitalisme, basats en 
la diferència i l’explotació, que no sistemes molt més organitzats, 
regulats, estructurats, pensats i decidits per l’organització humana 
i no per les lleis de la natura.

P. ¿I què pensa en aquest context de l’actual crisi econòmica? 

R. La meva opinió és que aquesta crisi cíclica que tenim ara 
és també sistèmica: el capitalisme és un sistema exhaurit; els seus 
mecanismes de funcionament no solucionen els problemes. Però 
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no sols és una crisi sistèmica, crec que estem davant d’una crisi 
d’espècie: la revolució cientificotècnica no sols ha qüestionat un 
sistema prehistòric com el capitalisme, sinó que, a més, ha canviat 
absolutament el concepte que tenim de nosaltres mateixos. Al segle 
xxi es produirà una crisi que no s’ha produït mai abans, cíclica, 
sistèmica i d’espècie, i això provocarà un gran col·lapse de l’espè-
cie. Un col·lapse que no crec que ens porti a l’extinció. Hi ha col-
legues que diuen que la nostra espècie s’extingeix molt ràpidament, 
que aquests col·lapses seran continus i que en mil anys el Sapiens 
s’extingirà. Jo crec que, al contrari, hi haurà una sèrie de rebots i 
s’avançarà cap el que jo anomeno una nova consciència.

«Ens resulten més fàcils els sistemes animals, com el 
capitalisme, basats en la diferència i l’explotació, 

que no sistemes molt més organitzats, regulats, 
estructurats, pensats i decidits per l’organització 

humana i no per les lleis de la natura»

P. Vostè proposa el que anomena la «revolució d’espècie». 
¿Seria la solució per superar aquesta crisi d’espècie? 

R. No sé si seria la solució, però no veig cap més alternativa que 
fer aquest tipus de plantejaments. Cal un canvi, i el motor d’aquest 
canvi és superar la subordinació a les lleis naturals i generar una 

Foto: Patrícia Esteve
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organització humana capaç de sobreposar-se a aquestes lleis natu-
rals; això és la revolució d’espècie. És un canvi tan gran que és ini-
maginable. Per a aquest canvi, els valors que hem tingut fins ara no 
serveixen: són valors conservadors, d’animals poc desenvolupats. 
El canvi cap a la consciència es basa en valors que provenen de 
l’individu i no de les normes socials que s’elaboren per cohesionar 
i controlar els grups. 

P. ¿Aquest canvi culminaria amb la creació de l’home ex novo 
de què vostè parla? 

R. Bé, és una metàfora, una paràbola que serveix per entendre 
que les mutacions, les transformacions, són part de les formes 
d’adaptació de la nostra espècie; és a dir, que jo pugui pensar 
una cosa fa possible que aquesta cosa es pugui fer realitat. I això 
representa un gran canvi respecte a l’evolució basada en la selecció 
natural.

«Al segle xxi es produirà una crisi que no s’ha 
produït mai abans, cíclica, sistèmica i d’espècie, i 

això provocarà un gran col· lapse de l’espècie»

P. Vostè ha parlat recentment de la necessitat de generar un 
progrés conscient i una evolució responsable. ¿A què es refereix 
exactament? 

R. És un concepte que defensem una sèrie de científics. Crec 
que la idea de progrés encara és l’eix vertebrador de l’adaptació 
dels humans al planeta. El progrés conscient consisteix a deixar els 
valors anteriors i generar una nova consciència que ens faci capa-
ços de ser eficients críticament amb el mateix sistema que estem 
desenvolupant. Per a això cal una evolució responsable; és a dir, 
fins ara l’evolució era un mecanisme que estava fora de nosaltres, 
però ara comença a ser un mecanisme sobre el qual tenim molta 
informació. 

P. Vostè té fama de no tenir pèls a la llengua. ¿Li ha representat 
algun problema en la seva vida professional? 
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R. La veritat és que no sempre dic el que penso, a vegades no 
puc. Quan dic el que penso, ho dic perquè sigui eficient; si no és 
eficient dir-ho, no val la pena. Ara bé, quan sigui eficient, dir-ho és 
una responsabilitat d’espècie, encara que vagi en contra dels teus 
propis interessos.

eudald Carbonell és aqueòleg, antropòleg i codirector del projecte d’Atapuerca
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Sud del Sudan
Llavors d’una pau incerta 
Carmen Rodríguez

yazia, natalina, elena, Marta i Hawa han rebut 
aquest any, per primer cop, llavors per sembrar. 
Algunes d’elles conserven als seus rostres el dolor 
de la guerra que va arrasar durant més de 20 anys 
el sud de Sudan i gairebé totes també hi tenen 
l’empremta de la fam. Es pot sentir l’olor de la por 
que torni la violència, perquè la pau és fràgil. tot 
i així, impressiona com continuen lluitant per tirar 
endavant començant pel més bàsic, l’aliment dels 
seus fills. intermón oxfam les acompanya en la seva 
lluita per sembrar un futur en pau.

Fa sis anys que Yazia, desplaçada per la guerra, va tornar amb 
els seus quatre fills a Dem Yalab, una petita localitat situada al 
costat del camí de terra que uneix Raja i Boro Medina, al remot 
Estat de Bahr el-Ghazal Occidental, al sud del Sudan. Aquí no hi 
ha més que arbres i algunes cabanes on, al migdia, cal refugiar-se 
d’un sol sense pietat. «Quan vam tornar, totes les cases, els llits, els 
matalassos estaven cremats, i ens ho havien robat tot. No teníem 
res per menjar. Encara avui depenem de vegades de fruits silvestres, 
perquè les collites són pobres.»

Yazia parla mentre remena en una cassola mínima unes fulles 
que no arribarien ni per a un te. I són onze a la família, perquè els 
problemes han crescut des que la seva neboda va tornar tot just fa 
uns dies amb els seus tres fills. Els seus pares han mort, no hi ha 
marit i no té ningú més. «Amb les llavors i la formació que he rebut 
d’Intermón Oxfam podré alimentar aquests orfes», explica Yazia 
amb força seguretat.
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Des de Boro Medina fins a Raja —100 km de pista de terra que, 
en època seca, trigues a recórrer cinc hores, i en la de pluges queda 
tallada— són moltes les històries de dones que lluiten pràcticament 
soles per tirar endavant les seves famílies després que la guerra 
ho destruís tot. El programa posat en marxa per Intermón Oxfam 
perquè aquestes comunitats facin front a la fam es concentra en els 
casos més vulnerables, com les viudes, dones embarassades o amb 
nens petits, i persones amb discapacitat. Així, entre altres coses, 
s’han organitzat 30 grups de dones, que reben eines, llavors de 
tomàquet, col, albergínia i altres verdures i hortalisses, i formació 
perquè moltes no saben com plantar aquests productes, i perquè 
és necessari millorar la producció, ensenyar a protegir els conreus 
dels animals, millorar el reg.

«Quan reculli la collita veuré quina ha estat la 
producció. si n’hi ha prou, pensaré a vendre’n una 
part al mercat. Però primer de tot he d’alimentar 

la família», diu yazia

També hi ha grups d’homes que han rebut llavors, en aquest 
cas per conrear melca, sèsam i cacauet. En total, s’estan beneficiant 
d’aquest programa alimentari i dels programes de subministrament 
d’aigua i promoció de la higiene més de 60.000 persones entre 
retornats després de la guerra al sud, comunitats d’acollida i des-
plaçats per l’actual violència a Darfur. 

Elena Logi, beneficiària 

del programa de seguretat 

alimentària d’IO, regant 

la seva petita parcel·la, 

acabada de sembrar

Pàgina 95

Dues dones de l’ètnia 

dinka, carregades amb 

sacs, recorren els carrers 

al camp de desplaçats, 

als afores de Wau
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I és que en aquesta terra castigada de sobres per la guerra —que 
es va acabar fa dos anys, deixant darrere seu dos milions de morts 
i quatre milions de desplaçats— també hi han començat a arribar 
els que fugen del conflicte que ha pres el relleu en la tasca de des-
sagnar el Sudan, el de Darfur, a la frontera nord del sud del Sudan. 
Per això Intermón Oxfam també ajuda 460 famílies, que han cercat 
refugi en un camp de desplaçats als afores de la localitat de Boro 
Medina, amb aquest programa alimentari i amb el subministrament 
d’aigua potable i el foment de la higiene. És l’única ajuda que reben 
aquestes famílies, al costat de racions d’aliments de les Nacions 
Unides. Aquesta és una regió oblidada del món.

L’empremta silenciosa del conflicte
Pobresa, ignorància, malaltia. És el que deixa darrere seu 

qualsevol conflicte, la seva empremta silenciosa, les ombres que 
continuen matant. Al sud del Sudan hi va haver molta guerra i per 
això s’hi baten moltes marques. Per exemple, el nombre de dones que 
moren de part és el més alt del planeta, 2.030 morts per cada 100.000 
naixements. A la resta del Sudan, on no hi va haver guerra, la taxa 
és quatre vegades menor. Al sud, nou de cada deu persones viuen 
en situació de pobresa extrema, amb menys d’un dòlar al dia, i al 
final de la guerra gairebé la meitat dels menors de 5 anys patien 
desnutrició. Són les pitjors dades del món. 

Pel que fa a l’educació primària, només el règim dels talibans a 
l’Afganistan tenia pitjors dades: tan sols el 20% dels nens anaven a 
escola al final de la guerra, i en una regió amb una població estima-
da en més de 7,5 milions de persones, només 500 nenes acabaven 
l’educació primària cada any. El 88% de les dones són analfabetes. 

Un grup de dones 

assisteix a un curs de 

sanitat comunitària, a la 

comunitat de Raja Town
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L’empremta del treball dels enginyers d’aigua i els promotors 
d’higiene d’Intermón Oxfam al camp de desplaçats i a la comunitat 
d’acollida és evident. Tornen a estar operatives a Boro Medina les 
bombes d’aigua que no funcionaven perquè havien robat les peces 
de metall durant la guerra o perquè s’havien espatllat pel mal ús. A 
més a més, les fonts estan tancades i la comunitat les manté netes. 
Netifa Abdul —viuda, 25 anys i amb set fills—viu a prop de la 
principal bomba d’aigua d’aquesta localitat, on aquests dies fan cua 
els soldats del Moviment per a l’Alliberament del Poble Sudanès 
(SPLM), que en compliment dels acords de pau acaben d’ocupar 
el poble. «Abans que Intermón Oxfam arreglés les fonts estaven 
brutes, l’aigua no era bona i de vegades els nens tenien diarrea. Ara 
la situació ha canviat i els nens ja no es queixen de mal de panxa. 
Ara és més segur beure aigua», explica Netifa. Tenint en compte 
que, al final de la guerra, només dos de cada deu sudanesos del 
sud tenien accés a l’aigua potable, aquest és un gran avanç per a 
Boro Medina.

Silvestre Nori, beneficiari 

del programa de 

rehabilitació de fonts 

d’aigua, regant els seus 

conreus
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Relat de les fugides
La primera vegada que Irene Madikoto va fugir de casa seva a 

Raja (l’epicentre del treball d’IO al sud del Sudan) va ser el 2001, 
al juny, quan les tropes de l’Exèrcit per a l’Alliberament del Poble 
Sudanès (SPLA, posteriorment SPLM) van ocupar la localitat. «Era 
aviat, molts dormien però jo sortia al carrer quan es va produir 
l’explosió. Vaig intentar obrir la meva porta però no podia. Feia 
molta calor i vam córrer i vam córrer. Van ser quatre dies. Només 
tenia a la mà la meva clau i una carta que havia rebut.» La segona 
vegada, quan el Govern va reconquistar Raja tres mesos després, 
va ser pitjor.

«Érem molts fugint, uns 300. Caminàvem pel bosc sota una 
pluja molt forta. Sentíem tiroteigs i un avió bombardejava per tots 
costats. No sabíem què fer. Només pensàvem que ens moriríem.» 
Després d’unes setmanes fugint pel bosc va caure malalta. «Hi 
havia tiroteigs terribles, i la gent corria però jo no podia. Em vaig 
quedar enrere, i vaig estar sola al bosc durant dos dies. Les meves 
cames estaven com paralitzades i les meves mans no podien agafar 
res.» Un nen de l’escola comboniana de Raja la va salvar. Ella era 
ben coneguda allà, havia estat monja i professora d’anglès. Irene 
tenia llavors 57 anys. 

Avui, Irene col·labora en l’equip de promoció de la higiene d’In-
termón Oxfam. Va penjar els hàbits però segueix entregada a la seva 
passió, el coneixement. Durant la seva fugida només va salvar dues 
coses de casa seva: el seu llibre de gramàtica i el seu diccionari.

Fotos:	Pablo	Tosco	/	Intermón	Oxfam

Reportatge cedit per Intermón Oxfam

PER SABER-NE MÉS

 Darfur. Historia breve de una larga guerra, de Julie Flint i Alex de Waal. 2007. Inter-
món Oxfam Ediciones.

 Entrevista amb l’autora: www.IntermonOxfam.org/llibres

 Informació general: 
 www.cmi.no/sudan/?id=48&South-Sudan (en anglès) 
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 El conflicte sudanès ha estat 
determinat per la història i el mosaic de cultures d’aquest país. Mentre 
el nord, a partir del segle vii, es va veure afectat per invasions de tribus 
àrabs que van deixar darrere una població ètnicament àrab o cultural-
ment arabitzada i islamitzada, el sud va estar, ancestralment, poblat per 
tribus negroafricanes de tipus nilòtic o semibantu amb tradicions, llen-
gües i cultures pròpies de cada grup ètnic. La forta demanda d’esclaus 
al Pròxim Orient va ser la causa de la proliferació d’expedicions enca-
minades a la captura massiva de sudanesos del sud per ser venuts com 
a esclaus. Aquest comerç sanguinari practicat durant segles ha alimen-
tat fortament l’animositat i l’aferrissada enemistat entre les poblacions 
del nord i del sud del país, la qual continua fins avui dia. 

Des de la seva independència el 1956, els diferents governs van 
intentar aplicar a tot el Sudan una agenda política de clar caràcter àrab 
i islamista, la qual es va trobar amb l’oposició de poblacions del sud 
que es negaven a ser assimilades per una cultura, una llengua i una 
religió imposades des del nord. Aquesta situació va empitjorar amb la 
discriminació social, cultural, política i econòmica de ciutadans del sud 
per la seva condició no àrab o no musulmana i amb fortes campanyes 
d’arabització en els sistemes d’educació per contrarestar el llegat anglès 
del temps colonial. Aquests factors van provocar dos sagnants períodes 
de guerra civil (1956-1972 i 1983-2005) entre grups rebels del sud del 
Sudan i forces armades del nord que han costat milions de vides i han 
produït un enorme èxode de refugiats i desplaçats interns a tot el país. 
El Sudan és fins avui dia el país amb més desplaçats interns del món. 

El país amb més desplaçats 
interns del món
Alberto Eisman
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El cop d’Estat de 1989 va elevar al poder el mariscal Omar-el- 
Bashir, el qual va iniciar un règim fonamentalista islàmic que va ali-
mentar encara més la confrontació armada al sud del país. L’aparició 
de petroli al subsòl del sud del Sudan va complicar encara més la 
situació i va donar més força a la màquina militar per continuar la 
contesa. El país es va convertir en un sistema fortament centralitzat, on 
els importants ingressos petrolífers s’invertien en defensa o en la zona 
central al voltant de la capital, la qual es va desenvolupar enormement 
mentre altres regions del país continuaven oblidades. Aquesta contínua 
discriminació de regions perifèriques va causar nous conflictes a l’est 
del Sudan i fins i tot va provocar l’alçament de grups rebels armats 
de Darfur que denunciaven l’ancestral situació de postració de la seva 
regió, exigint un reconeixement social, cultural i econòmic com a part 
integral del país. 

l’aparició de petroli al subsòl del sud del sudan va 
complicar encara més la situació i va donar més força 

a la màquina militar per continuar la contesa

L’any 2005, un acord de pau va posar fi a la guerra civil al sud, el 
qual intenta reconstruir-se en una situació de pau fràgil i vulnerable. 
Mentrestant, el conflicte de Darfur continua tenint lloc, després d’haver 
causat milers de refugiats i d’haver destruït gran part de la regió.

alberto eisMan és llicenciat en Teologia i màster en Polítiques de 

Desenvolupament; ha estat director de país d’Intermón Oxfam al Sudan fins al 

maig d’aquest any
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 Daniel Pennac torna a ser 
present a les nostres llibreries, tant en català (Empúries, 2008) 
com en castellà (Mondadori, 2008). I hi torna amb un llibre sobre 
aquest tema tan recurrent en els darrers temps: l’escola. El títol 
del llibre de Pennac és Mal d’escola (en francès Chagrin d’école). 
Anem a pams, però. He dit fa un moment que es tracta d’un llibre 
sobre l’escola, i no és pas aquest de debò el tema d’aquesta obra de 
Daniel Pennac. El llibre tracta sobre els mals alumnes. Dit amb més 
precisió, sobre el sofriment que produeix el fet de no comprendre. 
No pretén pas, doncs, analitzar la institució escolar, sinó el fracàs 
escolar en tant que vivència d’un enorme dolor. 

Mal d’escola, que ha estat un èxit al seu país, on ha assolit reo-
brir el debat sobre l’escola, pot ser qualificat com un llibre autobi-
ogràfic sobre el patiment que experimenten els mals alumnes. Amb 
més de seixanta anys d’edat, Daniel Pennac va néixer al Marroc, 
a Casablanca, el 1944, i va exercir durant un quart de segle com 
a professor de secundària. Cedint a un caprici de la seva dona, fa 
uns anys va deixar el seu estimat barri de Belleville (l’únic en tot 
París que fa olor de menjar xinès, cuscús i espècies índies alhora), 
on havia ambientat les seves novel·les sobre els Malaussène i on va 
escriure aquell famós tractat sobre la lectura que va titular Comme 
un roman (1992). 

En efecte, ¿qui no recorda encara l’impacte —en bona part era 
d’esperar— que va tenir l’aparició de Com una novel·la (sobretot 
entre el professorat de secundària), en un moment en què s’expe-
rimentaven els dissenys curriculars que s’havien de legislar en la 

L’oreneta estabornida 
agafa el vol
Mal d’escola, de Daniel Pennac; traducció de Joan Casas

Alfred Sargatal
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LOGSE (1990)? 
Ara ja fa més de quinze anys, quan aquí es 

començava a implementar de manera generalitzada 
l’anomenada «reforma educativa» —de fet, com em 
va dir una professora del País Basc, una «reconver-
sió econòmica» pura i dura, que va passar com a 
mínim per tres fases o reformes més a la manera 
«guepardiana» («Canviem-ho tot perquè tot conti-
nuï igual»)—, Daniel Pennac ens va oferir un llibre 
que, per la seva oportunitat i per l’atreviment de 
les seves propostes, va aconseguir un considerable 
ressò públic. Sobretot entre els professionals de 
l’ensenyament secundari. Si més no, a l’hora de 
parlar del tema, potser no tant a l’hora de seguir-ne 
les propostes. 

El tema d’aquell llibre —ja clàssic— era la lec-
tura, la lectura literària. I enumerava els drets imprescindibles de 
tot lector: a) el dret a no llegir; b) el dret a saltar pàgines; c) el dret 
a no acabar el llibre; d) el dret a rellegir; e) el dret a llegir qualsevol 
cosa; f) el dret al bovarisme (malaltia de transmissió textual); g) el 
dret a llegir en qualsevol lloc; h) el dret a fullejar; i) el dret a llegir 
en veu alta; j) el dret a callar.

Paral·lelament, o com a conseqüència de tot plegat, Daniel Pen-
nac va començar a ser conegut entre els joves lectors catalans per 
les seves novel·les sobre la saga dels Malaussène: La felicitat dels 
ogres (1985), La fada Carabina (1987), La petita venedora de prosa 
(1990), El senyor Malaussène, entre d’altres. 

A l’entrevista que li va fer Octavi Martí per a El País («Babelia», 
6 de setembre de 2008), Pennac es reia del seu passat d’alum-
ne catastròfic, «cap de suro» (cancre, en francès), però deia que 
només és divertit perquè pot contar-ho. «Sap» —explicava Daniel 
Pennac—, un cancre no és un gandul, encara que pogués ser-ho a 
conseqüència de la seva nul·litat, de la seva incapacitat per com-
prendre. És algú que no pot vanar-se del que és —un brètol sí que 
pot creure’s autoritzat a fer-ho— perquè sofreix o ha sofert d’això. 
Com un asmàtic que mai no es vanagloriarà dels seus problemes 
respiratoris, el cancre tampoc no ho farà dels seus problemes de 
respiració intel·lectual.» 

La situació de mal alumne, de fracassat, de nul·litat, es va per-

Daniel Pennac

Mal d’escola,

traducció de Joan Casas

Editorial Empúries, 

2008, 264 pp.
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llongar durant els primers quinze o setze anys de la seva vida. Per 
què? Un misteri. El pare, professor d’elit; la mare, a casa ocupant-
se dels fills; els germans, alumnes brillants. Menys Pennac, Daniel 
Pennacchioni per al registre civil o quan passaven llista a classe. 
«Aquests anys van ser terribles —confessava a Octavi Martí—. Tot 
neix d’una primera incomprensió, d’un problema d’inhibició, pro-
vocat per la timidesa, l’atzar o qualsevol altra causa. I s’acumula i 
s’interioritza. Et dius a tu mateix que ets idiota, un cretí, que no hi 
ha res a fer amb tu. Si et consideres idiota llavors quedes alliberat 
de qualsevol esforç. El que et passa a tu és irreparable. Després, 
a partir de 1969, quan vaig començar a treballar com a professor 
d’alumnes de batxillerat, mai no em vaig topar amb cap noi idio-
ta. Els pares poden, podem ser idiotes, la televisió, els llibres, els 
grups, però els xavals no ho són. N’hi ha de més vius, més atrevits, 
més ràpids, però cap cancre no és idiota.»

Segons Pennac, els alumnes que tenen «mal d’escola» pateixen 
com a efecte la violència, l’autisme, l’esquizofrènia, el silenci abso-
lut i l’estupidesa, i al mateix temps un fort desig de venjar-se de 
la institució i dels bons alumnes. Els que en surten traumatitzats, 
però, de l’escola no són pas els bons alumnes, sinó els «caps de 
suro»: al final els bons alumnes acaben enorgullint-se de la seva 
trajectòria escolar i confien en ells mateixos més fàcilment. Escriu 
Pennac a Mal d’escola: «Sempre he pensat que l’escola la fan, en 
primer lloc, els professors.» ¿Per què, doncs, aquest ofici o aquests 
professionals són tan poc valorats per la societat i, per consegüent, 
pel poder polític, malgrat els constants discursos en sentit contra-
ri? De ben segur que Pennac té més raó que un sant quan diu que 
l’explicació de tot plegat és que els nens d’altres èpoques no eren 
clients, que és allò en què s’han convertit avui dia. Si els alumnes 
de fa quaranta anys no es plantejaven què hi feien, allí, sinó que 
simplement ho acceptaven, avui dia el professorat es troba davant 
d’uns alumnes dedicats en cos i ànima al consum de béns mate-
rials: sabatilles esportives, iPods i mòbils d’última generació. Per 
això, conclou, els nens acaben confonent desitjos superficials amb 
necessitats bàsiques. 

¿Pot l’escola mantenir-se el marge d’aquest desenfrenament 
consumista? Només pot, segons Daniel Pennac, analitzar-ho, 
mostrar els mecanismes necessaris per desactivar aquesta il·lusió 
consumista. 
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La primera reacció davant la lectura de Mal d’escola pot anar des 
de l’entusiasme més cec i incondicional fins al rebuig més absolut 
i instintiu. Si un és professional de l’educació o de l’ensenyament, 
pot experimentar aquestes mateixes reaccions, però amb més radi-
calitat encara. Si l’eventual lector espera llegir una novel·la, sàpiga 
que no està pas ni davant d’una novel·la ni davant d’una cosa «com 
una novel·la». Cal aclarir que es tracta de ficció, però que el mate-
rial de què parteix no és pas fictici, sinó que respon a l’experiència 
personal de l’autor, Daniel Pennac/Pennacchioni. Si hi ha algun 
protagonista, aquest és al mateix Pennac, les seves reflexions, els 
seus ensenyaments, que ha extret de la pròpia experiència. El llibre 
és a mig camí entre la novel·la i la biografia i vol ser un homenatge 
als educadors i als nens i nenes que sempre han estat els últims 
de la classe. Daniel Pennac va ser un alumne amb discapacitats 
d’aprenentatge —la disortografia—, que el feien incapaç de retenir 
informació i poc apte per a l’aprenentatge de llengües, tant la prò-
pia com les estrangeres. No va ser un alumne brillant, però gràcies 
a l’educació que va tenir i al suport, sobretot, de tres professors i de 
l’amor, va saber superar-ho i ha acabat convertint-se en professor 
i escriptor.

Cal subratllar que Chagrin d’école, una obra de gran coherència 
interna entre la labor literària de Pennac, la seva vida i el seu com-
promís amb la societat, ha estat magníficament traduïda al català 
per Joan Casas. Es tracta d’una traducció molt afinada i rigorosa, 
que sap en tot moment trobar el registre català equivalent a l’usat 
en cada moment a l’original.  

Darrerament hem pogut veure a les pantalles el món de l’ense-
nyament, en concret el que es dóna als barris més marginals i amb 
molta immigració, reflectit en pel·lícules com ara La classe (Entre 
les murs, 2008). Un film que no té res a veure ni amb If ni amb El 
club dels poetes morts, ni amb Els nois del cor. Cal dir que la primera, 
cinematogràficament, i la novel·la de la qual procedeix l’adaptació, 
del mateix autor i professor-escriptor —com el mateix Pennac!—  
posat a representar el paper de professor, resulta d’una fidelitat, 
honestedat i eficàcia de recursos més que notables. Quan fem, 
però, la transposició de l’escenari o del marc francès i comparem 
les mateixes situacions i conductes en el marc català o espanyol, no 
podem evitar d’exclamar-nos: això rai! 

Daniel Pennac és sobretot un poeta, un creador, més que no pas 
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un científic, sigui pedagog, psicòleg, o didacte (tots ells presump-
tes científics). Per això no podia acabar el seu llibre —memòries?, 
assaig?, novel·la sui generis?— sinó amb una metàfora. En efecte, al 
darrer capítol afirma: «És veritat, entre nosaltres està mal vist parlar 
d’amor en matèria d’ensenyament. Feu la prova i ho veureu. Pitjor 
que esmentar la corda a casa del penjat.» I continuació ens explica 
una metàfora, una metàfora alada. Una història —un somni, una 
fantasia— en què una oreneta estabornida s’envola i desapareix 
camí del seu futur. 

 

alFred sargatal	és	catedràtic	de	Llengua	Catalana	i	Literatura	jubilat	
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 Un roman epistolar? Vint-
i-tres anys de correspondència. Les cartes de Sales donen vida a 
aquest epistolari, a cura de Montserrat Casals. Sales fou un gran 
conreador del gènere epistolar. No en tingué altre remei ja que, des 
de finals dels anys cinquanta, va ser editor i aquest era el mitjà de 
comunicació entre els autors. I, especialment, així ha de ser amb 
Rodoreda.  

 Aquest epistolari té una càrrega emotiva molt forta: les seves 
cartes configuren el paisatge de dos derrotats pel franquisme; 
Rodoreda i Sales són, segons el meu parer, els millors novel·listes 
catalans de la postguerra. Sales escriu una novel·la magna, Incerta 
glòria (1956, primera edició al Club Editor retallada per la cen-
sura), més una magnífica suite epistolar que mantingué durant la 
guerra i els primers anys del franquisme amb el poeta Màrius Tor-
res (Cartes a Màrius Torres, 1976). Algunes de les cartes de Sales a 
Torres són petits assajos de crítica literària.

Mercè Rodoreda escriu set novel·les, més tota una sèrie de 
volums de contes. Ara bé, l’èxit de vendes de La plaça del diamant 
encara no s’ha tornat a produir a Catalunya. Una altra empresa és el 
cas d’altres novel·les, com per exemple, les de J. L. Zafón, dirigides 
exclusivament a la venda, però que no estan pensades com a obres 
que poden generar tradició literària. En canvi, Sales i Rodoreda 
eren conscients que formaven part d’una tradició i que el seu deure 
com a escriptors era fer-la més gran. Aquest sentiment es transmet 
si hom llegeix aquest llarg epistolari; Rodoreda, durant els darrers 
anys de la seva vida, va poder viure dels drets d’autor que li donava 

Veurem més epistolaris?
Mercè Rodoreda/ Joan Sales. Cartes Completes (1960-1983)
A cura i amb pròleg de Montserrat Casals

Adrià Chavarria 
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aquesta novel·la i també dels que rebia d’una altra, 
El carrer de les camèlies (1966).

Però sóc del parer que aquestes cartes poden ser 
llegides com una novel·la de Sales. Sales narra mol-
tes coses de la seva vida. Rodoreda, molt poques. 
Explicar la seva vida no era el seu costum; crec 
que, al llarg de la correspondència, es dibuixen tres 
àmbits temàtics que fan de leimotiv de l’epistolari. El 
primer àmbit, sobretot per part de Sales, és la volun-
tat de crear una novel·lística catalana. Les paraules 
de Joan Sales són clares: creu que amb el Club Edi-
tor ha començat una tasca necessària per al redreça-
ment del català llegit. Sales volia un segell editorial 
que fomentés l’ús del català a través de novel·les de 
bona qualitat. Sales li comenta aquest desig: «Algun 
dia, amb més temps, potser li explicaré la idea 
que ens va moure amb això del CLUB, i que en essència podríem 
resumir-ho així: buscar lectors per als novel·listes catalans, perquè 
sense lectors no hi ha novel·lística possible» (Barcelona, 17 de maig 
de 1961). El segon gran àmbit de l’epistolari és l’enamorament de 
Sales per La plaça del diamant. L’èxit de La plaça es tradueix en una 
gran quantitat de reimpressions, sobretot des de la concessió del 
premi Sant Jordi, l’any 1967, a la novel·la El carrer de les Camèlies. 
I el tercer tema sempre present és el rerefons tràgic de la situació 
nacional catalana. En aquest àmbit tenen cabuda tant la política 
com la crítica literària. Sales és molt crític amb els crítics catalans. 
Són poc greus i estantissos. Dit d’una altra manera, descriuen molt, 
però no es posen en l’ànima dels autors. Pel que fa a la política, 
Rodoreda i Sales intueixen que la derrota de 1939 és duríssima i 
que un nou redreçament nacional serà molt difícil a causa de la 
fermesa del règim franquista i l’emigració espanyola dels anys cin-
quanta i seixanta, que esperona la desnacionalització del país i el 
procés de la substitució lingüística. La «xarnegada» apareix en les 
cartes. Rodoreda no parla de l’emigració, però pel que s’intueix de 
les cartes pensava com Sales. 

 És prou conegut que Joan Sales era un editor que intervenia 
molt en el procés de correcció de les obres que publicava. L’any 
1961 arriba a l’enfrontament amb Rodoreda per les galerades de 
la Plaça del diamant. Rodoreda no vol, per exemple, acceptar el 

Mercè Rodoreda/ Joan 

Sales. Cartes Completes 

(1960-1983)

A cura i amb pròleg 

de Montserrat Casals. 

Barcelona: Club Editor, 

2088, 1101 p.



1��

canvi de paraula acera per vorera que li vol imposar Sales a la 
Plaça. Rodoreda diu que és un castellanisme i li contesta que la 
Colometa té un estil molt treballat: «Us he de dir que posar acera 
m’ha repugnat una mica [...] Sóc jo que parlo i que faig el que vull 
amb la sintaxi i que dono un català natural i que de vegades faig 
embolicar Colometa quan explica com són les cases [...]. L’estil ver-
bal de Colometa és molt més estudiat del que sembla. Refaig una 
manera de parlar per tal que les frases, si no els mots, tinguin una 
presència» (Ginebra, 10 de juliol de 1961).

Tots dos són molts conscients que Catalunya és un país vençut, 
sense llibertats polítiques i amb un nivell cultural molt pobre. En 
les cartes que s’envien entre els anys 1976 i 1983 hi ha moments 
d’esperança a causa de la mort del dictador, el restabliment de la 
Generalitat i l’impuls per la normalització de la llengua. Sorpre-
nentment, tots dos tenen una bona opinió de la monarquia bor-
bònica, ja que la veuen com a garant d’una sèrie de drets polítics 
de Catalunya; però la decepció torna de seguida a fer-se present 
quan, per exemple, Rodoreda parla, d’esquitllentes, de la llei de la 
LOAPA de l’any 1982: «Els d’Òmnium m’han demanat que digui 
alguna cosa sobre la Llei d’harmonització i no sé què dir fora que 
em sembla una llei de mala fe extrema. Fan veure que donen i ho 
van prenent tot i poden acabar prenent-ho tot. [...] Almenys Franco 
no enganyava. Però aquests d’ara diuen que et donaran un caramel 
i te’l donen emmetzinat (Romanyà de la Selva, 22 d’octubre de 
1981); tots dos respecten molt el president Jordi Pujol (Sales tenia 
el carnet d’Unió Democràtica); Sales veu amb mals ulls l’aparició de 
tota una sèrie de partits de l’esquerra radical. A Sales això li recorda 
la desunió de les esquerres durant la Segona República i la guerra. 
Sense escriure-ho, hi ha una crítica al PSUC, que es presenta com a 
partit de la reconstrucció nacional de Catalunya sense haver resolt 
mai en el seu si el tema de la qüestió nacional. I el retrat final: el 
pacte del PCE, l’any 1976, amb la Monarquia i Suárez. El poder 
polític i intel·lectual que tenia el PSUC també s’observa en algu-
nes de les cartes de finals dels anys seixanta i principis dels anys 
setanta, quan Edicions 62, de la mà de Josep Maria Castellet i de 
Joaquim Molas, controla el que es publica i el que no i comença a 
construir un cànon amb la col·lecció «Les millors obres de la lite-
ratura catalana». Sorprenentment, la major part de les obres van 
amb el davantal introductori d’una única crítica literària: Carme 



C o l ∙ l e g i  o f i C i a l  d e  d o C t o r s  i  l l i C e n C i at s  e n  f i l o s o f i a  i  l l e t r e s  i  e n  C i è n C i e s  d e  C ata l u n ya

1�3

Arnau. Sales té un disgust quan Rodoreda decideix publicar a 62 
La meva Cristina i altres contes. Però ho entoma de la millor manera 
possible. 

Sales seleccionava molt els autors que publicava al Club. Primer 
li havien d’agradar i després havien de tenir prou qualitat literària 
per crear tot un potencial de nous lectors de novel·la en llengua 
catalana. El noucentisme no havia optat per la novel·la. Hi hagué 
un redreçament del gènere als anys trenta amb autors com Llor, 
Soldevila, Trabal i la mateixa Rodoreda amb Aloma (1938), però 
s’estroncà l’any 1939. Calia recuperar vint anys perduts en una 
situació de genocidi lingüístic. Les novel·les que publica el Club 
Editor, pensa Sales, han de ser bones i això donarà empenta a crear 
una tradició de novel·la contemporània en català. Sales creia que 
una mala novel·la no aconsegueix prou lectors. I, evidentment, hi 
ha autors que a Sales no li valen, com ara Benguerel, Pedrolo, Cal-
ders o Terenci Moix. Ell vol proses boníssimes: Rodoreda i Villalon-
ga. Per això, Sales li comenta a Rodoreda, el 2 d’abril de 1982, amb 
l’estil militar que practicà fins al final de la seva vida: «Que Déu us 
pagui les batalles que esteu guanyant per a Catalunya amb la vostra 
Plaça del Diamant! És ben bé la nostra Divisió Cuirassada Brunete. 
Bromes a part, l’èxit de la Plaça és l’únic consol de tantes derrotes 
com ens han plogut a sobre d’ençà l’any 1936.» Una bona literatura 
salvarà al país? La consciència de la derrota és sempre present en 
la memòria dels dos escriptors.  La derrota fou amarga, però alhora 
actuà com una palanca d’amor que els animà en la tasca de redreçar 
una tradició literària brutalment estroncada pel franquisme.

Quan llegeixes aquest epistolari t’endinses en un lloc de la 
història de la literatura catalana. El català i la sintaxi que empren 
tots dos són bells i acurats. Dignes d’elogi. Les seves cartes són un 
bàlsam literari que resisteix l’embat dels temps en l’espai fràgil i 
alhora ferm de les lletres catalanes.
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 Els estudiosos de la literatura 
infantil i juvenil (LIJ) cada any que passa disposem de més eines 
per aconseguir que la crítica de LIJ sigui més rigorosa, més docu-
mentada, més reconeguda en el món acadèmic del nostre país, com 
una branca més de la crítica en general. El volum que ressenyem 
avui és una nova mostra d’aquesta voluntat de dotar els estudiosos 
d’instruments per parlar amb propietat, de fornir-los materials 
on pouar dades, textos, noms... que ja són història, recent però 
història, d’una part significativa i sovint massa deixada de banda 
de la cultura catalana: la infantil i juvenil. En aquest cas concret, 
els espectacles en català adreçats a nois i noies d’arreu dels Països 
Catalans. 

Un estudi d’aquestes característiques i d’aquesta envergadu-
ra, qualificat amb encert d’utopia o de follia a la introducció (p. 
23), no hi ha dubte que no s’hauria pogut portar a terme sense la 
voluntat decidida, d’una banda, d’uns quants especialistes que, a 
més a més, en bona part han viscut els fets en primera persona i, de 
l’altra, d’una entitat que el subvencionés i en permetés la publicació 
per fer-lo arribar a tothom a qui pugui interessar. L’entitat que ha 
fet possible «aquesta mena de compendi de les arts escèniques al 
nostre país» (p. 24) ha estat la Fundació Torre del Palau, creada 
l’any 1985 a Terrassa i que acull al seu si l’entitat Pedagogia de 
l’Espectacle, que des de 1975 ofereix «una programació estable 
de teatre, música i cinema per als alumnes dels centres escolars 
catalans» (p. 59). Arran de la celebració dels 30 anys, la Fundació 
s’hauria pogut limitar a encarregar un estudi de les activitats dutes 

Un estudi que calia 
afrontar
Espectacles per a nois i noies a Catalunya.
Cinema, dansa, música i teatre

Pere Martí i Bertran  
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a terme per Pedagogia de l’Espectacle, però va anar més enllà i va 
voler que l’entitat quedés clarament emmarcada en el que es feia en 
aquest camp a Catalunya, i en general als Països Catalans. Indirec-
tament, la millor manera de ressaltar la feina feta, creiem, ja que no 
queda aïllada, com una flor d’aquelles que no fan estiu, sinó que en 
mostra la força i el valor en el conjunt de la producció d’espectacles 
per a nois i noies que s’han ofert i s’ofereixen al nostre país. 

Els especialistes que han fet possible aquest volum han estat 
quatre persones estretament relacionades amb cadascuna de les 
arts que recull l’estudi: teatre, música, dansa i cinema. Martí Olaya 
(Barcelona, 1927), l’hauríem de definir com un activista cultural, 
ja que des de ben jove ha col·laborat en empreses de tot tipus per 
impedir el genocidi cultural que la dictadura franquista va inten-
tar dur a terme. És per això que durant molts anys el trobem en 
revistes com Cavall Fort o Faristol, però sobretot en activitats de 
tota mena relacionades amb el teatre, i especialment amb el teatre 
per a infants i joves: coordinador dels Cicles de Teatre Cavall Fort 
entre el 1967 i 1986, director d’una col·lecció de textos teatrals, 
assessor del Departament de Cultura en qüestions teatrals a l’època 
del conseller Max Cahner... No cal dir que signa l’apartat titulat 
«El teatre» (pp. 345-506), que, a part de ser el més conegut per 
ell ja que molts dels fets que s’hi narren els va viure en prime-
ra persona, és el que compta amb més bibliografia. Ferran Baile 
(Barcelona, 1950) també és un home de teatre, amb ramificacions 
al cinema i la televisió, que ha dedicat bona part de la seva vida 
professional al periodisme i més concretament s’ha especialitzat en 
espectacles per a infants i joves, sobre els quals ha parlat a revistes 
i diaris diversos, inclosos alguns a través d’Internet. Al volum que 
ens ocupa s’ha encarregat dels apartats titulats «La  dansa» (pp. 
99-152) i «La música» (p. 153-344), a més de ser l’autor d’una 
cronologia molt completa sobre el tema entre 1971 i 2008 (pp. 
507-537). Julio Lamaña (Barcelona, 1966) és llicenciat en Història 
Moderna i Contemporània i especialista en cinema (des de l’any 
2002 és professor d’Història del Cinema), alhora que ha estat pro-
motor de diversos cineclubs i ha col·laborat en tasques de gestió 
amb la Federació catalana de Cineclubs. Ha estat el responsable de 
l’apartat titulat «El cinema» (pp. 25-98), que ha fet conjuntament 
amb Francesc Rosaura (Terrassa, 1972), periodista lligat també al 
món dels cineclubs. 

Francesc Rosaura, Martí 

Olaya, Julio Lamaña

i Ferran Baile

Espectacles per a nois

i noies a Catalunya. 

Cinema, Dansa, Música

i Teatre.

Editorial Fundació Torre 

del Palau, Terrassa, 2008. 

631pp.
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A part dels textos d’aquests quatre especialistes, el volum consta 
d’uns índexs (onomàstic, d’obres, de festivals, entitats i empre-
ses...) (pp. 557-631) d’allò més complets i útils; d’un pròleg (pp. 
11-13) a càrrec del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
Joan Manuel Tresserras, el qual destaca el pes de la societat civil en 
les manifestacions culturals catalanes, cosa que es demostra d’una 
manera més que fefaent al llarg de l’estudi. També consta d’una pre-
sentació (pp. 15-21), a càrrec del periodista, actor i escriptor Jordi 
Jané, titulada «Trenta anys (i uns quants més) de servei al país», en 
la qual reivindica la producció de qualitat per a qualsevol espec-
tacle infantil i juvenil, pel pes que té en la formació dels infants i 
joves; alhora que també justifica l’absència del circ en l’estudi, ja 
que ell n’és un gran especialista. I encara inclou Espectacles per a 
nois i noies a Catalunya, una introducció (pp. 23-24), signada per 
Pedagogia de l’Espectacle, que explica el perquè de l’estudi i de les 
persones triades per dur-lo a terme, a més a més de presentar-nos-
en l’estructura i de recordar-nos que «cadascun d’aquests capítols 
té un tractament particular, en atenció no solament als diferents 
estils de cada autor, sinó també perquè cada una de les matèries té 
una trajectòria diversa tant des del punt de vista temporal com des 
del punt de vista de ser una temàtica més coneguda o més pròxima 
a l’espectador» (p. 23).

Passem a veure aquests estils de cada autor i, sobretot, els con-
tinguts, que és el que justifica el treball i hi dóna el valor que sens 
dubte té. 

El primer estudi del volum, que signen Julio Lamaña i Francesc 
Rosaura, com hem dit, està dedicat al cinema. Els autors, amb 
una professionalitat i un ordre remarcables, comencen per acotar 
l’objecte d’estudi i ens en fan palès l’objectiu: «mostrar, com qui 
mostra una fotografia, la presència del cinema infantil en català al 
llarg de més de 100 anys d’història del setè art a Catalunya» (p. 28). 
Hi repassen, doncs, amb un ordre cronològic escrupolós, des de 
les primeres sessions pensades per a infants i joves, dutes a terme 
per Palestra ja l’any 1932, passant per les primeres pel·lícules de 
dibuixos animats en català, produïdes a la Secció de Cinema Ama-
teur del Centre Excursionista de Catalunya, l’any 1934, o la joguina 
cinematogràfica que va fer furor, el Cine Nic,  i que tants imitadors 
va tenir, també d’abans de la guerra. A la postguerra, naturalment, 
deixen clar que la nul·la presència del català al cinema (i no només 
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a l’infantil) ja no és purament per qüestions comercials, sinó que 
són clarament polítiques. Però de seguida ens parlen dels primers 
intents, ja a la dècada de 1950, d’anar obrint escletxes en un mitjà 
controladíssim i gairebé considerat estratègic pel regim. A la dèca-
da de 1960, com s’esdevé en tants altres mitjans (edició, revistes, 
premis literaris...) les escletxes es van fent més grosses i van deixant 
passar més claror, tot i ser iniciatives molt minoritàries encara, com 
per exemple el Cineclub Infantil Aixelà (p. 44-45). Serà a la dècada 
de 1970 que es començaran una sèrie d’activitats i naixeran una 
sèrie d’institucions de les quals encara som hereus en el camp del 
cinema en català: l’Institut del Cinema Català (ICC); la introducció 
del cinema a l’ensenyament com a activitat extraescolar a través 
d’associacions com Pedagogia de l’Espectacle (1975); la creació 
de l’Associació Cultural  Cavall Fort-Drac Màgic-Rialles (1976); 
les Primeres Jornades de Cinema Català (1978)...  I a la dècada 
de 1980 ja es crea el Servei de Cinematografia de la Generalitat i 
comencen les polítiques de promoció dels doblatges, sobretot per 
al públic infantil, etc. Afegim a aquest repàs que els autors encara 
aporten a l’estudi tres annexos d’allò més interessants: una biblio-
grafia sobre el tema, un resum de les «Mostres de Cinema-Vídeo-
Audiovisuals per a infants a Catalunya» i unes fitxes de films per a 
infants en català. A les conclusions, destaquen, això sí, que «si l’es-
trena de films doblats ha estat més o menys regular, no es pot dir 
el mateix de l’estrena de pel·lícules infantils de producció catalana» 
(p. 65). Un bon estudi, d’allò més complet i útil, i no només per als 
especialistes, al qual només faríem un retret: haver deixat de banda 
el cinema fet pels mateixos infants i joves, del qual només cita un 
exemple (p. 45), tot i que comptem amb experiències tan interes-
sants i documentades com les de l’Institut Montsacopa d’Olot o les 
de l’escola Camí del Mig de Mataró. 

La dansa i la música, estudiades per Ferran Baile, com hem 
apuntat, tot i formar dos blocs al volum, estan estretament lligades. 
Totes dues arts, a Catalunya i pel que fa a les produccions adreça-
des al públic infantil i juvenil, parteixen de la figura indiscutible 
del mestre Joan Llongueres (Barcelona, 1880-1953), que l’any 1912 
va crear l’Institut Català de Rítmica i Plàstica, que a la seva mort va 
esdevenir l’Institut Joan Llongueres, encara ben viu avui dia, man-
tingut pels seus fills i néts. Pel que fa a la dansa, Baile destaca els 
estralls de la postguerra, en una art ja prou minoritària i poc estesa, 
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fins al punt que sembla que desaparegui ja que no entra als plans 
oficials d’ensenyament, ni a les propostes d’activitats d’entitats com 
Rialles, Cavall Fort... És per això que la cronologia d’esdeveniments 
relacionats amb la dansa que ens ofereix arrenca l’any 1977 i arriba 
al 2008. Són pocs anys, però intensos i fructífers, per això pot res-
senyar una trentena de companyies, que almenys han ofert algun 
espectacle de dansa per a infants i joves, set festivals que han tingut 
en compte també els infants, etc.  Pel que fa a la música, l’autor 
també se centra en el segle xx. No hi fa, doncs, cap introducció 
històrica, malgrat que la música ho hauria permès, i comença a fer 
«Un xic d’història» mitjançant una sèrie d’apunts breus per dècades 
en els quals podem destacar la resistència a la dècada dels quaranta; 
els inicis discogràfics, a la dels cinquanta; el fenomen de la Nova 
Cançó i de les audicions escolars, a la dels seixanta; la consolidació 
d’iniciatives, a la dels setanta i vuitanta; la crisi, a la dels noranta; 
i la coordinació d’iniciatives i l’entrada als grans temples, com ell 
els anomena (Liceu, Auditori...), de la música per a infants i joves a 
partir de l’any 2000. A continuació, com aquell qui té molts apunts 
una mica desordenats, val a dir-ho, ens fa una cronologia d’esde-
veniments musicals, un llistat de personalitats, entitats i corals 
infantils, per passar tot seguit a repassar el pes de la música en 
diversos àmbits: «La música a les escoles», «La música a la ràdio», 
«La música a la televisió», «La música pensada per a l’escenari» i la 
«Música enregistrada», per acabar amb un apartat força extens titu-
lat «Noms propis de la música». Val a dir que entremig encara hi 
trobem dos apartat que gosaríem qualificar de purament testimo-
nials i voluntaristes, titulats «Música per a xiquets i xiquetes al País 
Valencià» i «Música per a nins i nines a les Illes». Uns apartats que, 
a parer nostre, no fan cap favor al llibre, sinó que més aviat són una 
mostra del desconeixement que solem tenir des del Principat del 
que es fa en tants i tants àmbits de la cultura comuna a la resta del 
domini lingüístic. Un estudi interessant, que mostra la complexitat 
del tema, però que fa una mica la sensació de ser massa embastat, 
massa uns apunts, com he insinuat, que hauria calgut reorganitzar, 
polir... i no deixar-ho com un tret de l’estil de l’autor. 

L’apartat dedicat al teatre, com hem dit, és obra d’un veterà 
i gran coneixedor del sector, el professor, articulista  i activista 
cultural Martí Olaya. El seu estudi potser és el més marcat per 
aquest «estil de l’autor», al qual ja ens hem referit, fins al punt que 
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el mateix Martí Olaya hi fa una referència indirecta quan acaba el 
seu text amb aquestes paraules: «Caldria aconseguir, també, que 
aquesta història del teatre català per a nois i noies, apassionada i 
inevitablement subjectiva en alguns casos, i escrita amb la intenció 
d’abastar tot allò que s’ha fet i es fa en aquest camp, pugui ser enca-
ra més fidel, completa i actualitzada, i que es pugui transformar en 
la història clara, documentada i objectiva d’una activitat cultural 
que és patrimoni preuat del nostre poble» (p. 458) Amb aquestes 
paraules, n’estem segurs, Martí Olaya ha volgut, diguem-ne, justi-
ficar que el seu estudi sigui ple de digressions, que sigui una mica 
repetitiu, que estigui farcit d’anècdotes i de records personals, i que 
fins i tot contingui algunes elucubracions. Dit això, deixem ben clar 
que és un material imprescindible i tan de primera mà que a partir 
d’ara s’haurà de tenir en compte en qualsevol nou estudi sobre el 
teatre infantil i juvenil català. Fet aquest preàmbul, passem a veure 
les sis parts en què Martí Olaya divideix l’estudi, que a més com-
plementa amb quatre annexos.

La primera part és una breu «Introducció» en la qual justifica 
el terme «teatre per a nois i noies», hi planteja discussions que 
n’han marcat la trajectòria i l’abast: teatre per a la diversió o per 
a l’educació, teatre per a nens o teatre fet per nens... Fins i tot hi 
planteja l’existència o no d’un teatre específicament per a nens. 
Conclou la introducció acotant el camp del seu estudi: «Ara i aquí, 
però, volem parlar del teatre  per a nois i noies entès com a teatre 
de text» (p. 351). 

La segona part correspon a «La història». La inicia amb breus 
referències a la tradició oral i a accions parateatrals, per passar de 
seguida al teatre religiós, i especialment a Els pastorets. Crida l’aten-
ció que amb prou feines parli del teatre del cicle de l’Epifania, tan o 
més lligat al públic infantil que Els pastorets, una de les obres prin-
cipals del qual és la Nit de Reis d’Apel·les Mestres. Fa digressions 
diverses i salts en el temps, per marcar dos grans períodes: el teatre 
d’abans de la guerra i el de després de la guerra. Al primer apar-
tat, dedica la màxima atenció a Josep M. Folch i Torres, del qual 
dóna la relació d’obres de teatre infantil que va escriure i estrenar 
entre 1912 i 1931. Al segon apartat, gairebé tot gira al voltant dels 
«Cicles de Teatre Cavall Fort» i de les entitats que d’una manera o 
altra s’hi relacionen, com La Faràndula de Sabadell, que va ser un 
dels puntals i models dels cicles.  
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La tercera part està dedicada a «Alguns grups significatius amb 
seu a Barcelona» i hi destaquen  U de Cuc, la Institució Montserrat 
i el grup de teatre independent L’Òliba, tots tres força relacionats, 
també, amb els cicles de Cavall Fort. 

A la quarta part fa un repàs d’«altres grups importants de teatre 
infantil català» (p. 431), entre els quals dedica una especial aten-
ció al grup Cucorba de les Illes. No diu res, en canvi, ni del teatre 
infantil al País Valencià, ni de cap grup que s’hi dediqués. 

La cinquena part la titula «Més aportacions per a la defensa i 
divulgació del teatre» i hi repassa els moviments sorgits sobretot a 
la dècada de 1970 per acostar el teatre al món escolar i al món del 
lleure d’arreu de Catalunya: Rialles (nascuda a Terrassa l’any 1971), 
Pedagogia de l’Espectacle (també nascuda a Terrassa, l’any 1976), 
La Roda d’Espectacles  (Barcelona, 1977) i La Xarxa d’Espectacles 
Infantils i Juvenils de Catalunya, una escissió del moviment Rialles, 
nascuda l’any 1995. 

La sisena i última part la titula «L’àmbit estatal i internacional: 
AETIJ i ASSITEJ» i, com indica el títol, hi repassa la relació dels 
diversos grups i moviments catalans amb altres de l’Estat i d’inter-
nacionals, i sobretot amb els organismes oficials relacionats amb el 
teatre per a infants, en els quals van tenir un paper rellevant tant 
persones concretes que hi van participar en la gestió, com grups 
que hi van presentar les seves produccions.

Com hem dit, tanquen l’estudi quatre annexos. El primer és una 
bibliografia sobre teatre infantil i juvenil en català que té dues parts 
clares, la primera elaborada per Aurora Díaz Plaja i que podem con-
siderar el primer intent seriós de sistematitzar i estudiar el gènere; 
la segona n’és una actualització i és obra de la professora Júlia 
Butinyà. El segon annex és un catàleg de les principals col·leccions 
de teatre infantil i juvenil modernes, publicades per les editorials 
Bromera, Edebé, La Galera i la Llibreria Millà. 

El tercer annex també té dues parts, la primera dedicada als 
Cicles de Teatre Cavall Fort, celebrats a Barcelona entre 1967 i 
1987, i la segona als també anomenats Cicles de Teatre Cavall Fort, 
però celebrats a Lleida entre 1973 i 2005. El quart i últim és una 
bibliografia sobre el tema, amb alguns errors d’interpretació, com 
per exemple l’atribució d’obres a Xavier Fàbregas que són clara-
ment posteriors a la seva mort, deguts clarament a qüestions tipo-
gràfiques. Com també s’esdevé en els altres grans apartats de l’es-
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tudi, aquest dedicat al teatre es clou amb gairebé una cinquantena 
de fotografies que reprodueixen cartells, espectacles, personalitats 
del món del teatre infantil i juvenil, des de cartells d’Els pastorets 
del segle xix fins a fotografies d’un dels primers contacontes, Cesc 
Serrat. 

Per acabar, només volem deixar ben clar que Espectacles per 
a nois i noies a Catalunya era un estudi que calia afrontar. Hem 
d’agrair, doncs, a la Fundació Torre del Palau que fes seu el repte, 
i als autors dels estudis, l’esforç de recopilació de dades que han 
fet. La seva feina de ben segur que no haurà estat en va, ja que pot 
obrir molts camins per a futurs estudis, parcials o globals, de les 
arts escèniques per a infants i joves a Catalunya i, en general, a tot 
el domini lingüístic català. 
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 L ’assaig que el professor 
Josep Ma. Esquirol acaba de publicar, amb un títol de caire poètic, 
és una reflexió sobre la condició humana des d’una de les seves 
dimensions més definitòries: el temps. El temps és, en efecte, una 
de les realitats que més determinen la nostra existència. Però no 
el temps del cronòmetre, sinó el temps viscut. Podríem dir, més 
aviat, que són els diversos temps viscuts els que constitueixen la 
nostra existència. Car el temps, lluny de ser una realitat objectiva 
o neutra, és una realitat vivencial, modulada pels continguts que 
determinen les vivències que l’acompanyen.

Josep Ma. Esquirol ens proposa un seguit de mirades sobre el 
temps que, tot i no ser les úniques possibles, són enormement 
evocadores per a tota existència humana. Al final del recorregut, 
hom té la impressió de trobar-se davant d’una pintura cubista que 
reflecteix una imatge de perspectives superposades, perquè no hi 
ha un tractament lineal del temps, sinó una mena de mirada en 
espiral sobre una realitat que ens constitueix com a éssers humans. 
Tots nosaltres som, en efecte, tots aquests temps, viscuts de manera 
simultània i no excloent. Som, a la vegada, el temps dels nostres 
ritmes vitals i dels ritmes de la natura, el temps del que ha passat 
i que és irreversible, el temps accelerat del present, el temps que 
donem, el temps que ens queda, el temps de l’espera. Som i no 
som amos del nostre temps: aquesta és la paradoxa. D’una banda, 
el temps és nostre, en disposem; de l’altra, se’ns escapa. 

Cada capítol del llibre va acompanyat per un subtítol eloqüent 
que val la pena destacar: la salut basal, referida al temps dels 

Una reflexió filosòfica 
sobre el temps i la vida
El respirar dels dies, de Josep Ma. Esquirol

Josep Hereu
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ritmes, una evocació dels ritmes de la naturalesa 
que no depenen de nosaltres i que l’home sempre 
ha comptabilitzat; el desgast i el trànsit, referits 
al temps que passa; l’abisme de la irreversibilitat, 
record del temps que no torna, segurament un dels 
capítols més reeixits del llibre; el consum i la infor-
mació, característics del temps accelerat; la saviesa 
i la lentitud, en contrast amb el temps accelerat, 
una reflexió serena i profunda sobre el temps que 
es dóna; el temps oportú, una referència al kairós 
de la tradició grega; el temps que ens queda, una 
meditació sobre la mort; el temps d’espera, una 
reflexió sobre el sentit i la promesa. Així mateix, 
les referències que encapçalen els capítols ens fan 
adonar que la reflexió sobre el temps ha estat objec-
te d’atenció per part de poetes com Miquel Martí i 
Pol, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, Agustí 
Bartra, Vicent Andrés Estellés, Rainer Maria Rilke, 
Cesare Pavese o Paul Valéry, o autors bíblics com el Cohèlet.

El llibre de Josep Ma. Esquirol no pretén ser cap tractat filosòfic 
sobre el temps, sinó una meditació sobre la condició humana. És 
una assaig de saviesa més que no pas d’erudició, una meditació 
que participa de la perspectiva acadèmica i de la vivencial, que vol 
donar relleu a la quotidianitat. Hi ha pathos en aquesta reflexió. 
Això fa que la lectura del llibre no sols no sigui feixuga, sinó molt 
gratificant, apropiada per a diverses tipologies de lectors. Amb la 
seva reflexió, l’autor ens il·lumina aquesta realitat constitutiva de 
la condició humana que és el temps. Una reflexió que, tot i no ser 
un tractat filosòfic, s’entronca amb la gran tradició del pensament 
filosòfic occidental que, de sant Agustí a Heidegger, s’ha ocupat de 
reflexionar sobre el temps. Així ho indiquen les nombroses referèn-
cies de què es fa ressò l’autor, que van des dels autors més antics 
—Sòfocles, Aristòtil, Plató, Epictet, sant Agustí— als més moderns 
—A. Silesius, M. de Montaigne, D. Hume, F. Nietzsche— o con-
temporanis —H. Arendt, V. Jankélévitch, J.L. Borges, E.M. Cioran, 
A. de Saint-Exupéry, J. Derrida, C. Dickens, E. Husserl, M. Eliade, 
M. Heidegger, E. Lévinas, S. De Beauvoir, A. Schopenhauer, F. 
Rozensveig. 

L’autor no pretén esbrinar quina és l’essència del temps humà, 

Josep Ma. Esquirol

El respirar dels dies.

Una reflexió filosòfica

sobre el temps i la vida.

Paidós Contextos. 

Barcelona, 2009
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sinó què ens diu sobre la vida humana una mirada sobre el temps. 
I ens diu, certament, moltes coses que ens cal pensar i repensar 
per entendre la nostra condició humana. Podríem dir que el temps, 
com la comprensió, no és un afegit a la nostra existència, sinó que 
només existim temporalment, de la mateixa manera que només 
existim comprenent-nos, com ens ha ensenyat Heidegger. D’aquí 
la importància dels diferents temps viscuts que constitueixen 
la nostra existència, perquè el contingut de la reflexió no recau 
tant sobre el temps com a subjecte, sinó sobre el qualificatiu que 
defineix el sentit del temps viscut, que ens ofereix el conjunt de 
característiques que constitueixen la nostra humanitat: el trànsit, la 
irreversibilitat, la saviesa, l’atenció, la mort, el sentit, la promesa, 
la paradoxa. 

Al final de la lectura, tanmateix, sentim una certa insatisfacció, 
no tant per allò que es diu com per allò que no es diu. És cert que 
el valor d’una obra rau en les preguntes que planteja més que no 
pas en les respostes que dóna. I l’assaig de Josep Ma. Esquirol en 
planteja moltes, però en silencia d’altres que ens ajudarien a com-
prendre el sentit d’aquesta figura tan humana com és el temps de la 
nostra vida. Les descripcions que es fan sobre els diversos tipus de 
temps, molt reeixides en general, queden encloses dins d’una certa 
intratemporalitat. Per dir-ho en forma de pregunta: quin és el sentit 
del temps? La pregunta que es fa l’autor en la introducció —«què 
ens diu de la vida l’experiència del temps?”»— al final sembla que 
quedi sense resposta. Tot i que en la mateixa introducció l’autor 
adverteix que «cadascun dels nou capítols que segueixen delimita 
i considera un aspecte de la figura del temps i de la vida; figura de 
la qual, tanmateix, ignorem l’autèntica essència». Certament, som 
i no som amos del temps i de la vida, però una meditació sobre el 
temps no hauria de quedar-se en una simple descripció, sinó que 
hauria de fer l’esforç de cercar la seva essència en base a un referent 
asimètric en relació al temps, des del qual el podem considerar: 
l’eternitat. La paradoxa del temps potser no és tant el pas repetitiu 
de la quotidianitat, més semblant a l’etern retorn, com la confron-
tació amb allò que roman per sempre i no torna de manera repe-
titiva o cíclica. El sentit del temps es troba potser fora del temps, 
encara que nosaltres només puguem entreveure-ho en la promesa 
d’esperança d’allò irreversible que el temps passat ha sedimentat i 
que la memòria ens fa present. Alguna referència al pensament de 
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Kierkegaard, per exemple, hauria completat aquesta reflexió rica 
i suggeridora. Som el temps que ens queda, certament, però som 
també el temps viscut: som tots el temps de la nostra vida.
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