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Màsters i 
doctorats

Les notícies sobre persones que han elabo-
rat currículums falsos no paren de créi-
xer. Ara ja sabem que Cifuentes va obte-

nir un màster, o dos, d’una manera fraudulen-
ta, que el senyor Casado va obtenir un grau de 
dret en cosa de mesos i, fins i tot, que Pilar Ra-
hola era suposadament dues vegades doctora, 
en filologia i en filosofia, quan, de fet, només va 
fer una llicenciatura en filologia catalana: va ser 
alumna meva. 

I un es pregunta: ¿per què els polítics, i d’al-
tra gent, han d’inventar-se uns estudis que mai 
no van fer o que van obtenir d’una manera enga-
nyosa? ¿Esperen que els directors de la cosa pú-
blica quedin impressionats quan algú se’ls pre-
senta amb títols de doctorats i màsters falsos, 
amb títols honoris causa que mai van existir, o 
que ho són d’institucions de pa sucat amb oli? 

Aquestes persones deuen haver freqüentat 
tan poc les universitats actuals –a Catalunya i 
a Espanya, en general– que se’n fan una idea 
equivocada. Quan va fer-se palès, a aquests ter-
ritoris que hem dit, que un grau o una llicen-
ciatura no valien gran cosa a causa del nivell 
molt baix de molts tipus d’estudis, els joves més 
espavilats i de famílies amb més mitjans, i de 
vegades els joves que creuen que “han de viu-
re dels seus pares fins que puguin viure dels 
seus fills”, que també n’hi ha, van començar a 
fer dues, tres i quatre carreres: se suposa que 
amb un currículum així havia de ser més fàcil 
obtenir una bona feina. Les qualificacions no 
importaven: poques empreses demanen el llis-
tat de les notes obtingudes a la universitat, en 
la branca que sigui. Només val el paper que et 
donen al final. 

Després, quan va fer-se evident que dues o 
tres carreres, segons les que fossin, tampoc no 
eren cap indicador d’una bona formació en 
res, va ser moda –per culpa del pla de Bolonya– 
començar a fer mestratges o màsters del que 
fos, sempre amb una lògica purament acumu-
lativa: per competir al mercat laboral, com 
més millor.  

El que no sap tothom és que molts d’aquests 
màsters que es fan a les nostres universitats 
són: 1) l’excusa per prendre als estudiants els 
diners que no els van poder prendre durant els 
estudis de grau, i 2) la manera de continuar en-
ganyant la classe discent universitària, fent-
li veure que als màsters s’aprenen coses de 
gran rellevància quan, tot sovint, no s’hi aprèn 
res de res, o poca cosa. És la famosa malaltia de 
la titolitis, més greu, si es mira bé, que els vi-
atges d’estudis Erasmus (o orgasmus), que al-
menys tenen l’avantatge de fer conèixer a la 
gent jove països diversos, que sempre és una 
bona experiència. 

En resum: sàpiga tothom que l’acumulació 
de títols, graus, màsters i doctorats és una fan-
tasmagoria que només té a veure amb el mer-
cat laboral, i gairebé gens amb la preparació 
d’una persona. Polítics i empresaris, doncs, 
no demaneu cap paper als candidats: feu-los 
una bona entrevista, i ja es veurà de seguida si 
saben alguna cosa o si han sigut víctimes 
d’una malaltia que, per desgràcia, no para 
d’escampar-se.!

Som el que recordaran 
de nosaltres

El dol t’obre un abisme 
immens i inesperat 
sota els peus 
“Com seré recordat? Quina imatge 
deixaré als meus? M’adono que en-
cara estic a temps de retocar el qua-
dre abans d’entregar-lo, com ho fa-
ria un artista, d’afegir noves formes, 
línies i colors al llenç de la meva vi-
da, per dibuixar-hi una imatge har-
moniosa que convidi els qui la recor-
din a viure amb goig, amb confiança, 
amb alegria”. La reflexió forma part 
del monòleg Inconsolable, del filòsof 
Javier Gomá, que es representa fins 
demà al Teatre Romea, interpretat 
per Fernando Cayo sota la direcció 
d’Ernesto Caballero. 

Gomá (Bilbao, 1965) va escriure 
aquesta peça teatral arran de la 
mort del seu pare. Llavors ell tenia 
cinquanta anys i ja sabia, és clar, que 
la gent es mor, i els pares, també. Pe-
rò una cosa és saber-ho i una altra, 
trobar-t’hi. “Un no deixa de ser un 
misteri per a si mateix. Sabia, per 
descomptat, que el meu pare es mo-
riria, però no sospitava ni remota-
ment què significava per a un fill 
que es mori el seu pare. [...] No havia 
previst l’abisme insondable que 
t’obre el dol sota els peus i vaig ser el 
primer a sorprendre’m de la meva 
negligència”. 

Mentre vivim, escriu Gomá, la 
nostra biografia està encara en mar-
xa i el que és essencial es barreja 
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amb el que és anecdòtic. Quan es 
mor algú, desapareix el que n’era ac-
cidental i se’ns revela la veritat. 
“Què és al final la vida de l’home, 
amics? –ens pregunta Cayo des de 
l’escenari–. La lenta gestació d’un 
exemple pòstum. Tota la nostra vi-
da es resumeix en una preparació de 
la veritat que lliurem als qui ens so-
breviuen. El mot grec per designar 
la veritat és aletheia i significa lite-
ralment no-oblit, és a dir, record”. 

Els secrets familiars 
que la memòria  
ja no pot guardar 
 
Som records. Els que guardem i els 
que deixem en els altres. I som fruit 
dels pares i mares que hem tingut, 
això també. Hi penso tot llegint Sa-
bates de taló italià, de Magdalena 
Tulli (Varsòvia, 1955), un llibre pu-
blicat per Raig Verd i traduït al cata-
là per Xavier Farré (l’edició castella-
na és de Rayo Verde, amb traducció 
de Francisco J. Villaverde). 

Basada en la biografia de l’auto-
ra, aquesta obra ens presenta una 
dona mig polonesa mig italiana que 
torna a casa a cuidar la seva mare, 
que pateix Alzheimer. La malaltia 
li esborra uns records i fa que n’aflo-
rin uns altres. El llibre ens transpor-
ta a l’Europa de després de la Sego-
na Guerra Mundial, i més enrere: 
dins del cap de la mare de la prota-
gonista, el temps comença a fluir en 

sentit contrari. Primer li marxa de 
la memòria el dia d’ahir, després el 
mes passat. I esdevé una caixa de 
sorpreses als ulls de la pròpia filla. 
Una caixa de secrets revelats: “La 
mare llençava de la seva memòria 
circumstàncies que jo coneixia de la 
meva vida, per sota de les quals van 
començar a treure el nas unes altres 
que jo desconeixia completament”. 

El retorn, amb peces 
que no encaixen, al 
París de la joventut 
 
Quan revivim el passat, la memòria 
fa el que vol. “Intento posar ordre 
als meus records. Cadascun és una 
peça de trencaclosques, però en fal-
ten moltes, de manera que la majo-
ria queden aïllades. De vegades 
aconsegueixo fer-ne encaixar tres o 
quatre, però no gaires més”. Ho diu 
el narrador de Records dorments, de 
Patrick Modiano, publicat per Proa 
i traduït per Mercè Ubach. 

Aquesta és la primera novel·la de 
Modiano després d’haver obtingut 
el Nobel de literatura del 2014. En 
castellà l’ha publicat Anagrama amb 
una traducció de María Teresa Ga-
llego Urrutia. Es tracta d’una narra-
ció breu en què un escriptor madur 
evoca el París dels anys seixanta i 
mitja dotzena de dones amb les 
quals va coincidir. Un relat –amb ca-
dàver inclòs– sobre la realitat, el 
somni, la memòria i l’oblit.!
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Una cosa és saber que els pares es moren i una de ben diferent  
és que, en efecte, se’t mori el pare


