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in
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28 dies

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

vui m’he trobat un mètode que
t’ajuda a crear l’hàbit de l’escrip-
tura en 28 dies. D’entrada em cri-

da l’atenció la xifra, ni 25, que és un nú-
mero bonic, ni 30 que seria un mes. 28,
com un febrer qualsevol que no és ni de
traspàs.

Es veu que els escriptors que comen-
cen són unes ànimes abocades a la dis-
bauxa i a les més variades anarquies i són
incapaços de centrar-se. I com que escri-
uen poc no poden parir ni trilogies, ni te-
tralogies, ni pentalogies.

A I com que els psicòlegs de manual
d’autoajuda diuen que només calen 28
dies d’anar repetint una cosa per tal de
crear un hàbit durador en el temps,
doncs això, a base de repetir i repetir et
pots plantejar escriure cada dia tres folis i
al cap del termini escollit ja tens al calaix
84 pàgines. Això és una nouvelle d’aque-
lles que agraden als francesos per anar
fent camí. I si realment aconsegueixes in-
terioritzar l’hàbit, guanyar hores a la de-
sídia i a la mandra, i dedicar-hi dos me-
sets seguits, la criatura es converteix en

168 pàgines, una novel·la que ja pot anar
amb la cara ben alta a passejar-se per
qualsevol dels molts concursos que es-
quitxen la nostra geografia. I en un any
tens una senyora novel·la de 1.000 pàgi-
nes, que esquarterada amb habilitat es
pot convertir en una trilogia de 300 i es-
caig pàgines per volum.

És clar que, ara que hi penso, no hi ha
res que relacioni això dels hàbits repetits
amb la qualitat literària. Hauré de consul-
tar algun altre manual que expliqui com
convertir la repetició en excel·lència. ❋

REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

s raonable aplicar les lleis de l’oferta
i la demanda a la gestió cultural?
Des del paternalisme, els dignata-

ris grecs –els primers occidentals dels
quals conservem prou notícies per
imaginar com gestionaven
aquestes qüestions– havien
configurat un sistema au-
tàrquic –mal que en de-
ien, i de fet inventen el
terme democràcia– dins
del qual ni se’ls hauria
acudit donar al poble
allò que el poble vol. La
seva idea d’ells mateixos
els autoritzava i els ca-
pacitava per considerar
el millor que podien fer
per a la ciutadania, allò
que ells creien, no allò que les
majories els reclamaven.

Però l’àmbit dels grecs eren
les ciutats, una unitat social molt
més abastable que el que organit-
zen i es troben els romans, un impe-
ri en què ja calen vàlvules d’escapa-
ment, distraccions i entreteniment. L’aris-
tocràcia romana menysprea el panem et
cincenses, però el tolera i l’afavoreix com a
barrera de protecció. No els faré un resum
de l’evolució de la qüestió al llarg de la
història d’Occident, on tenen tant de pes
els canvis socials iniciats a final del XVIII i
culminats –de moment– en els recents
avanços en la virtualitat i la digitalització,
amb les facilitats, immediateses i impuni-
tats d’accés que comporten.

É
Cultura d’on, com i per què

És flagrant que calen anàlisis i respostes
serioses i potents a la descategorització
actual dels valors, la gestió i els continguts
de la cultura. Quan n’hi ha, són indecises,
dèbils, confuses, atzaroses, mancades de

nord i d’idees rectores, més tendents
–tornem a l’Atenes de Pèricles i a la

Roma de l’imperi– a abandonar-se
a la tendència del mercat al pa-

nem et circenses que a l’alter-
nativa més difícil, incòmo-

da, discutible, arriscada i
treballosa de donar a la

ciutadania, als joves en
formació en especial,
allò que creiem que els

serà útil i instructiu de
debò, els principis i con-

tinguts que els forma-
ran com a persones i,
en fer-ho, articularan
la societat al voltant
d’elements d’intel·li-
gència consistents.

Aquí ve el problema,
perquè des de fa temps i
cada cop més, la cúpula de

la gestió cultural només mi-
ra el resultadisme comercial,

amb un interès residual –quan no
nul– per l’orientació de les idees i
pels continguts. Ho he dit tants

cops, i amb tan poc resultat, que hi torno:
la cultura no és un negoci d’entreteni-
ment, és un servei públic destinat a donar
entitat als individus i als països. Qui ha de
guiar els joves i els buscadors de coneixe-
ments a la selva actual? Vet aquí la gràcia
final: els gestors culturals ja no identifi-
quen els mètodes i els continguts que cal
posar al davant de la recerca del coneixe-
ment. ❋
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