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Fa només un segle i mig (1860)
l’índex d’analfabetisme era a
Catalunya del 78,87% de la

població. El 1900 era encara del
61,13%. L’escolarització seguia
sent cosa de minories. Són dades
extretes del llibre La infància, una
història fosca (Pagès Editors), de
Joan Pinilla, que fa un recorregut
per les condicions de vida dels
nens a Catalunya a través dels se-
gles. Ara ens podem queixar que
els infants no llegeixen prou, po-
dem carregar els neulers a l’esco-
la i els mestres, podem aferrar-nos
a un idíl·lic passat atecnològic en
què suposadament tots llegíem... I
podem seguir-nos enganyant. La
veritat, però, és que ara es llegeix
més que mai, i que això es dóna en
paral·lel a la mala salut de ferro del
llibre i del negoci editorial. Són co-
ses diferents.

El llibre de Joan Pinilla, llicen-
ciat en filosofia i expert en màr-
queting posat a fer d’historiador,
és alliçonador. A voltes aclapara-
dor. Fins a la segona meitat del se-
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gle XX els infants no han comen-
çat a ser tractats com a persones.
La imatge del rei de la casa –El
príncipe destronado de Delibes–,
el nen mimat, és molt recent. Els
infanticidis i els abandonaments
omplen el gruix del llibre i de la
història.

Al segle XVIII es va inventar el
torn, un cilindre que girava sobre
el seu eix i permetia passar un in-

fant del carrer a l’interior d’un
hospici de manera anònima. El
primer torn va sorgir a Rouen el
1758. Ja no calia llançar els nens al
riu, al pou, o abandonar-los al por-
xo d’una església o a l’entrada
d’una casa rica. L’enginy, però, va
portar un augment dels abando-
naments. Aquella canalla aquí re-
bia de cognom Ventura, Bonaven-
tura o Deulofeu, i en castellà, Ex-
pósito. Al barceloní Hospital de la

Santa Creu entre el 1800 i el 1849
n’hi van ingressar 31.930 (la ciutat
tenia uns 150.000 habitants). Si a
això hi sumem la mortalitat infan-
til (a la primera meitat del XIX,
entorn del 50% morien abans dels
15 anys), el panorama és bestial. I
els que sobrevivien estaven expo-
sats a maltractaments, explotació,
esclavatge, manca d’higiene... La
família i l’educació tal com les en-

tenem avui són un in-
vent molt modern. Són
milions els nens que al
llarg de la història no
han tingut l’oportuni-

tat d’una vida digna, inclòs un mí-
nim accés a la cultura.

Tots els mestres dels últims
cursos de primària o dels primers
de secundària haurien de llegir el
llibre de Joan Pinilla i, sense haver
de causar terror en els seus alum-
nes, dedicar un parell de lliçons
històriques a l’assumpte. Potser
així els nens d’avui apreciarien la
sort de tenir mestres que s’hi es-
forcen i pares que se’ls estimen.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[1] Joconfesso
JAUME CABRÉ
Proa
1.008pàginesi26,90€ 1/18

[2] Situemdiusvine...
ALBERT ESPINOSA
Rosadelsvents
208pàginesi 15,90€ 2/43

[3] Eljardíoblidat
KATE MORTON
Suma
552pàginesi21€ 4/8

[4] Ombresenlanit
FERRAN TORRENT
Columna
246pàginesi21€ 3/11

[5] 1Q83(Llibretercer)
HARUKI MURAKAMI
Empúries
446pàginesi22€ 5/3

[1] APM?Elcircdelatele
DIVERSOS AUTORS
AraLlibres
174pàginesi22,90€ 1/6

[2] Córreromorir
KILIAN JORNET
AraLlibres
188pàginesi 18,50€ 7/42

[3] SteveJobs,labiografia
WALTER ISAACSON
Rosadelsvents
696pàginesi23,90€ 2/10

[4] FórmulaBarça
RICARD TORQUEMADA
Cossetània
192pàginesi15,50€ 3/52

[5] L’artdenoamargar-se...
RAFAEL SANTANDREU
Cossetània
224pàginesi15€ 10/7

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posiciósetmanaanterior/setmanesenelmercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[1] Elprisionerodelcielo
CARLOS RUIZ-ZAFÓN
Planeta
384pàginesi22,90€ 1/7

[2] Elpuentedelosasesinos
ARTURO PÉREZ-REVERTE
Alfaguara
384pàginesi19,50€ 2/9

[3] Eljardínolvidado
KATE MORTON
Sumadeletras
544pàginesi21€ 4/87

[4] Elimperioerestú
JAVIER MORO
Planeta
554pàginesi21,50€ 3/9

[5] Eltemordeunhombre...
PATRICK ROTHFUSS
Plaza&Janés
1.190pàginesi24,90€ 6/10

[1] Lacomidadelafamilia
FERRAN ADRIÀ
RBA
384pàginesi30€ 1/10

[2] Viajealoptimismo
EDUARDO PUNSET
Destino
288pàginesi20,50€ 2/6

[3] SteveJobs,labiografía
WALTER ISAACSON
Debate
744pàginesi 23,90€ 3/10

[4] Ahorayo
MARIO ALONSO PUIG
Plataforma
272pàginesi19,50€ 4/5

[5] Másalládelcrash
SANTIAGO NIÑO-BECERRA
LosLibrosdelLince
192pàginesi15€ 4/11

DES DE QUAN LLEGIM ELS
CATALANS? FA UN SEGLE I MIG
EL 78% ÉREM ANALFABETS

De quan
érem nens
i no llegíem

Amb el periodista Jordi Cos-
ta vam intercanviar re-
centment una sèrie de

tuits en què jo criticava el model
d’escola de La Salle i ell el defen-
sava. Jo vaig escriure que La Sa-
lle és “un lloc tenebrós”. Costa,
que va estudiar a La Salle Gràcia
–jo a la pretensiosa i elitista La

Salle Bonanova–, la va defensar perquè l’experièn-
cia va ser molt positiva. Tot plegat em va venir al
cap després de compartir amb Eduard Márquez ex-
periències dels nostres anys a La Salle; ell a Gràcia,
com Costa. Márquez no dubta a qualificar aquells
records d’“infectes”, tant pels mètodes del profes-
sorat com per l’ambient. La idea de la seva darre-
ra novel·la, L’últim dia abans de demà (Empúries),
comença un dia que descobreix que un antic com-
pany de classe és un pidolaire al Portal de l’Àngel.
El llibre està farcit d’anècdotes del pas de Márquez
per La Salle. Un dels secrets que guarda el llibre
és la competició que mantenen els alumnes per
veure qui s’inventa més pecats comesos. Aquesta
competició és real: ell i altres alumnes anaven al
confessionari a mentir i “satisfer les perversions
d’aquells capellans que feien pudor de ranci, per-
què ells sabien que nens de 9 i 10 anys no podien co-
metre aquells pecats sexuals; però eren els que els
interessaven més”. Márquez fins i tot es va inven-
tar que s’havia masturbat mentre observava els
seus pares fent l’amor. Qui havia rebut la penitèn-
cia més gran, guanyava. “Mai explicàvem els pecats
que ens feien guanyar més oracions. Era secret
professional”.✒CRISTIAN SEGURA

Bernard Malamud (1914-1986) va guanyar el
Pulitzer l’any 1967 per aquesta novel·la inspi-
radaenelcasrealdeMenahemMendelBeilis,

un jueu injustament empresonat a la Rússia tsaris-
ta de principis del segle XX. Acusat d’un crim que no
havia comès, el règim el va convertir en un mons-
tre a ulls de la societat, a partir del qual podia jus-
tificar totes les seves polítiques antisemítiques. Pe-
rò Malamud deixa de banda bona part d’aquell con-
text polític i social i recentra la història en el confi-
namentdelprotagonista,eternamental’esperad’un
judici que no arriba.

La portada d’El reparador, obra del dibuixant i
il·lustrador mallorquí Pere Ginard, mostra la silu-
etad’unhome(ilasevaombra)davantunmur.Unes
ditades de color vermell –referència a la sang i a la
burocràcia policial– embruten la portada. L’actitud
de l’home és passiva. Palplantat davant la paret in-
franquejable, no s’enfronta tant al sistema com a
ellmateix.Elmurliim-
pedeix l’evasió i l’obli-
ga a mirar aquest me-
tafòric mirall opac. I el
lector mira la portada
del llibre i veu l’home
d’esquena: se sent se-
gur de poder-lo espiar
senseservist,peròpot-
ser no s’adona que,
mentre llegeix les des-
venturesd’aquestjueu
esquiu, és a ell mateix,
que es mira.✒ÀLEX
GUTIÉRREZ


