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Ensenyar 
literatura

L’ensenyament de la literatura no té un 
lloc preeminent, ni tan sols eminent, 
en els currículums dels estudiants 

d’ESO i de batxillerat. Hi ha tres hores setma-
nals per a l’ensenyament de llengua catalana 
i literatura i tres més per a llengua espanyo-
la i literatura. Cap de les dues assignatures 
obliga a ensenyar solament literatura cata-
lana o castellana, perquè, si aquest hagués 
sigut el propòsit dels programadors del nos-
tre ensenyament, haurien posat, en el nos-
tre cas, llengua i literatura catalanes. Era la 
manera, potser massa subtil, d’animar els 
professors a fer entrar en les classes 
d’aquestes matèries alguna cosa més que la 
literatura catalana i la castellana, que, sens 
dubte, no poden deixar d’existir en el nostre 
ensenyament. 

Ara bé: durant molts anys, i ara també, els 
encarregats de triar els textos literaris que 
han de llegir els estudiants s’han limitat a 
posar-hi només llibres escrits originalment 
en català i en castellà. Pel que fa això, és ben 
coneguda la nostra opinió que, per exemple, 
el Pickwick, de Dickens, traduït per Josep 
Carner, és un dels llibres de més gran cate-
goria que es pot llegir en català pel que fa al 
lèxic –potser passat de moda, això és veritat– 
i a la qualitat sintàctica i prosòdica de la llen-
gua catalana. És a dir: les bones traduccions 
al català converteixen els llibres de la lite-
ratura universal en llibres de la literatura 
pròpia pel sol fet que estan escrits de dalt a 
baix en llengua catalana. El departament 
d’Ensenyament no ho ha entès mai així, i 
proveeix els centres pedagògics d’unes llis-
tes anuals, o cada tant, en què, posem per 
cas, hi apareix un Bestiari de Ramon Llull, 
uns capítols del Tirant lo Blanc, un poema-
ri de Salvat-Papasseit, un Bearn de Villalon-
ga (que no poden entendre, a manca de co-
neixements contextuals) o una novel·la de 
Rodoreda i, en el pitjor dels casos, el famós 
Mecanoscrit de Pedrolo. No cal discutir la ca-
tegoria literària d’aquests llibres, de vegades 
adequats i de vegades, no. 

Però sí que cal afirmar que potser unes 
quantes lectures de literatura estrangera tra-
duïda al català (o, en el seu cas, al castellà) po-
drien resultar molt avinents per assolir un 
coneixement una mica més universal de la li-
teratura del nostre continent, i, doncs, civi-
lització. ¿Hi farien cap nosa, en aquestes llis-
tes, una Metamorfosi, de Kafka; el conte de 
Flaubert Una bona dona; Billy Budd, gabier, 
de Melville; uns Assassinats del carrer Mor-
gue, de Poe; dos o tres poemes ben triats de 
Baudelaire, o un conte de Truman Capote? 
No en farien cap, i, en molts casos, amb les 
traduccions excel·lents de què disposem, se-
rien obres més atractives que Llull o que Car-
ner, amb la possibilitat d’explicar lèxic i sin-
taxi, i cultures vàries, com de vegades no es 
pot fer amb textos nostrats, però d’estil no 
excel·lentíssim i de contingut inadequat. 
D’aquí pocs anys ens preguntarem per què 
molts dels nostres joves no obren cap llibre 
després dels estudis secundaris.

La nit no és un lloc 
bonic per viure

Vols venir a casa meva 
a parlar i fer-me 
companyia al llit? 
“Les nits són el més difícil, no tro-
bes?”, diu Addie Moore a Louis Wa-
ters –vidus tots dos– just després de 
fer-li una proposta: li diu si vol anar 
a casa seva a passar la nit amb ella. 
Per parlar. “No, sexe no. No és això, 
el que et demano. Em sembla que ja 
fa temps que vaig deixar de tenir cap 
desig sexual. Parlo de passar la nit. 
De sentir l’escalfor de l’altre al llit, 
fer-nos companyia. Estirar-nos 
junts i que et quedis a passar la nit”. 

Vaig empassar-me d’un glop la 
novel·la Nosaltres en la nit, de Kent 
Haruf, quan la va publicar Angle el 
febrer del 2017, amb una traducció 
d’Anna Turró Armengol. L’he revis-
cuda ara en imatges perquè n’he vist 
la versió cinematogràfica que n’ha 
fet Netflix, amb uns esplèndids Ja-
ne Fonda i Robert Redford com a 
protagonistes. Dubto que Haruf, 
que va morir de càncer just després 
de donar per acabat aquest llibre, 
hagués imaginat l’Addie i en Louis 
així de guapos –l’Addie de la novel·la 
es troba “massa grossa dels malucs 
i de la panxa”, i el Louis diu d’ell ma-
teix que té “la panxa grossa i els bra-
ços prims com els d’un vell”–, però 
val a dir que la cinta fa de bon veu-
re gràcies en part a la bellesa dels 
dos actors. Deuen ser el parell de 
vells més bells del món. 
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PIQUER
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Una comunitat de 
veïns on ningú dorm i 
tothom té por 
 
Les nits són el més difícil. De nit 
creixen els fantasmes. Un bon tros 
de l’acció de l’obra Temps salvatge, 
de Josep Maria Miró, que es podrà 
veure fins al 17 de juny a la Sala Gran 
del Teatre Nacional de Catalunya, 
transcorre de matinada. “Primer hi 
havia llum en aquell pis; després al 
del professor; després al teu... tam-
bé en alguns dels blocs de l’altre cos-
tat –diu la Ivana, una descarada Lo-
lita de disset anys (magníficament 
interpretada per Laia Manzanares) 
que irromp en una comunitat de ve-
ïns amb piscina i trasbalsa la pre-
sumpta tranquil·litat col·lectiva–. 
Però abans que els encenguessin, en 
alguns pisos em miraven des de dar-
rere els vidres amb els llums apa-
gats. Ningú dorm aquí? No sé si és 
per la calor, perquè us espanta algu-
na cosa o perquè esteu excitats”. 

Temps salvatge ens parla de les 
pors i dels prejudicis i del món con-
fús que ens acull, i es pregunta amb 
insistència si aquest és un lloc bonic 
per viure. “Què es pot construir si 
no ens atrevim ni a mirar-nos a la 
cara? Si desconfiem de qui dorm al 
nostre llit o viu a l’altre costat de la 
paret?”, exclama la Raquel (Míriam 
Iscla) al final de la funció. Per cert, 
la idea de vendre els llibrets de les 
obres en cartell –publicats per Aro-

la Editors– al mateix TNC per no-
més tres euros és un encert que no 
em cansaria d’aplaudir. 

On van a parar les 
rialles que callen quan 
la mort entra en joc? 
 
Les nits són el més difícil, sens dub-
te. “A la vida li agrada anar-se’n de 
nit”, afirma la narradora d’El jardín 
de la memoria (Galaxia Gutenberg), 
una novel·la de Lea Vélez, mentre es 
mentalitza sobre les gestions telefò-
niques que haurà de fer quan es mo-
ri el seu marit, afectat d’un càncer 
terminal. Vélez (Madrid, 1970) va 
optar per convertir en literatura el 
dolor provocat per l’agonia real de 
l’home que estimava. Vull suposar 
que escriure la pròpia història la va 
salvar una mica. Ha de ser estrany 
gestar una novel·la sobre l’amor i la 
vida mentre la mort juga amb cartes 
guanyadores. 

“No sé si l’amor existeix sense el 
riure –diu la Lea del llibre, tan va-
lenta sense voler-ho, tan “valenta 
per accident”–. Sospito que l’amor 
s’acaba quan s’acaben les rialles. 
M’intriga pensar què faré sense les 
rialles quan ell ja no hi sigui. Segui-
ré rient sola? M’hi acostumaré? Les 
substituiré pels plors? No crec que 
sigui capaç de viure de records. Ai-
xò em provoca ansietat, com la nit”. 

No, de cap manera: la nit no és 
pas un lloc bonic per viure.!
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De nit es fan grans la solitud i els fantasmes i les pors  
i la desconfiança i la cara fosca de tots nosaltres


