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Entengui’s: la que es refereix als fets 
esdevinguts a París entre el 18 de 
març i el 28 de maig del 1871, és a dir, 

cap a les dates en què ens trobem, però 
anys enrere. Va tractar-se d’un projecte 
polític i popular de caràcter socialista i au-
togestionari –per no fer servir la paraula 
anarquista– que va succeir a la derrota del 
govern de Napoleó III, o Segon Imperi, cai-
gut arran de la darrera de les guerres fran-
coprussianes del segle XIX –després van 
venir les del segle XX, ja d’escala europea 
i mundial–. París havia estat sotmesa a un 
setge de quatre mesos (de setembre del 
1870 a gener del 1871), que va culminar 
amb l’entrada dels prussians a la ciutat i la 
proclamació de Guillem I com a empera-
dor d’Alemanya, al Palau de Versalles per 
a més escarni: no és estrany que els france-
sos odiessin els alemanys fins fa ben po-
ques dècades. 

Maxime Du Camp, un escriptor notable 
d’aquells anys, va viure els fets de la Comu-
na amb la perplexitat que correspon, habi-
tualment, a tot home de lletres i d’ordre da-
vant aldarulls protagonitzats per la plebs: 
justament l’odi profanum vulgus de què 
parla Horaci a Carmina, 3.1.1, era un sen-
timent més viu que mai entre els exquisits 
francesos que van de Baudelaire als poetes 
simbolistes. Doncs bé: quan els rebombo-
ris van cessar, Flaubert va viatjar de Crois-
set a París, no tant per veure com havia 
quedat d’ensulsiada la metròpolis com per 
abraçar els amics, si és que no hi havien 
deixat la pell, rostida. Tot contemplant edi-
ficis incendiats, monuments destruïts i co-
lumnes tombades en companyia de Du 
Camp, Flaubert va dir-li: “Quins bèsties! 
Quins bèsties!” I se’n va tornar al refugi de 
Croisset, prop de Rouen, per endegar Bou-
vard i Pécuchet, novel·la en què va rebentar 
tot el que es pot rebentar d’una societat 
malaurada.  

Un altre dia, Du Camp va trobar 
Théophile Gautier –aquell a qui Baudelai-
re havia dedicat Les flors del mal– dema-
crat, amb les galtes caigudes, les parpelles 
inflades. Amb els llavis entreoberts, com 
qui vol proferir un crit d’indignació, va ai-
xecar els braços en veure Du Camp i va ex-
clamar: “¿Aquesta colla de fanàtics, d’in-
cendiaris i d’assassins són el que anome-
nem el poble sobirà?”  

I va afegir-hi, molt a l’estil orientalista 
que era moda cap a aquell temps: “Estic sa-
turat d’horror. Si conegués un turc a qui 
li agradessin els versos en francès, aniria a 
establir-me a Constantinoble; a canvi 
d’uns quants sonets a la glòria del Profeta, 
li demanaria un chibouk per fumar, una 
catifa per estirar-me, i miraria d’oblidar 
que pertanyo a les races d’Occident, a 
aquestes races que maten, que cremen, 
que roben i que diuen: «Jo soc la civilit-
zació» quan, de fet, no representen altra 
cosa que la ximpleria i la ferocitat”. 

I sempre ha estat així: barbàrie i civi-
lització són termes que es reflecteixen 
l’un en l’altre, com en un mirall sencer i 
immaculat.!

Estima’ls quan menys 
s’ho mereixin

Un repte complicat 
que requereix quilos 
de paciència 
“Penso en com va ser fàcil estimar-
te de petit. En com és difícil conti-
nuar fent-ho ara que ja ets tan alt 
com jo, que la teva veu s’assembla a 
la meva i per tant reclama els matei-
xos tons i volums, ara que l’emba-
lum dels cossos és igual”. Ho llegei-
xo a Els escarxofats, una novel·la 
breu de l’italià Michele Serra que 
aquí va publicar La Campana el 
2014, amb traducció d’Anna Casas-
sas, i que dona veu a un pare que 
afronta com bonament pot l’adoles-
cència del seu fill de dinou anys. 

El llibre arrenca amb la pregunta 
que molts pares d’adolescents es-
tem temptats de disparar més d’un 
cop al dia: “On coi ets?”. I segueix: 
“T’he telefonat almenys quatre 
cops, no contestes mai. El teu mòbil 
sonava i sonava en va, com els dels 
marits adúlters o les amants ofeses. 
El seguit interminable de trucs dei-
xa entendre o la teva resistència ac-
tiva o la teva plàcida distracció, i no 
sé quin dels dos «no responc» és 
més ofensiu”. 

Serra fa un retrat bastant aproxi-
mat de la realitat adolescent, i el re-
sultat és entre còmic i nostàlgic. 
“L’amor natural que es té pels fills 
no és cap mèrit –apunta el narra-
dor–. No requereix cap capacitat 
que no sigui instintiva. Un idiota o 
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un cínic també el sent. [...] No és fins 
molts anys després, quan el teu fill 
(l’àngel inepte que et feia sentir un 
déu perquè l’alimentaves i el prote-
gies, i a tu t’agradava trobar-te po-
derós i bo) es transforma en un sem-
blant, en un home o una dona, o si-
gui en algú com tu, que estimar-lo 
requereix les virtuts que valen. Pa-
ciència, força d’esperit, crèdit, seve-
ritat, generositat, exemplaritat... 
massa, massa virtuts per a algú que 
entretant intenta continuar vivint”. 

El problema no el 
tenen els adolescents, 
sinó nosaltres 
 
Els escarxofats és sens dubte una 
lectura terapèutica per a pares i ma-
res d’adolescents, per allò de la 
identificació. “Ets un perfeccionis-
ta de la negligència”, etziba el pare 
en ple monòleg, i els lectors no po-
dem evitar un somriure. Però, des-
prés de confirmar que no som els 
únics adults desconcertats per l’és-
ser estrany en què s’ha convertit la 
nostra criatura, farem bé de llegir el 
nou llibre de Jaume Funes: Esti-
ma’m quan menys m’ho mereixi... 
perquè és quan més ho necessito (Co-
lumna). El psicòleg i educador ens 
empeny a veure els adolescents no 
pas com un problema sinó com una 
oportunitat. I això, que fa tanta rà-
bia quan es diu d’una malaltia o d’un 
sotrac vital dels que ens hauríem es-

talviat amb molt de gust, és prou 
cert quan parlem d’una etapa evolu-
tiva, un període entre la infantesa i 
la joventut en què la persona neces-
sita adults que l’acompanyin i se’n 
mantinguin a la distància justa. 

El problema no el tenen els ado-
lescents, sinó nosaltres: ells han 
canviat i ens costa adaptar-nos als 
seus canvis. Hem d’aprendre a adre-
çar-los una mirada més constructi-
va que alarmista. Al mateix temps, 
hem d’aguditzar aquesta mirada: 
“Que sigui la nostra tendra filla no 
vol dir que no assagi la sexualitat; 
que no begui a casa no significa que 
no estigui provant fora si li agrada la 
cervesa –adverteix Funes–. Cal as-
sabentar-se de què va la pel·lícula”. 

El diàleg és possible si 
ha començat durant la 
infantesa  
 
Dialogar amb adolescents és possi-
ble. Almenys això és el que creia el 
mestre Gianni Rodari, i el que sos-
té en un dels articles del llibre Es-
cola de fantasia (Blackie Books). Ara 
bé, el diàleg ha d’haver començat 
abans de l’adolescència: “Una rela-
ció entre dues persones, i encara 
més si són pare i fill, no s’improvi-
sa –escriu Rodari–. Es construeix”. 
La primera pedra d’aquest diàleg 
s’ha de posar quan els fills encara 
ens tenen com a referent. Per sort, 
els nens no neixen adolescents.!
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L’educador Jaume Funes ens anima a adreçar una mirada positiva 
als adolescents que tenim a prop


