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Al nostre modest saber i entendre, el 
conseller Ernest Maragall, quan era 
conseller d’Educació, no solament no 

hauria d’haver promogut l’entrada d’ordi-
nadors a les escoles, sinó que hi hauria ha-
gut de prohibir, fins i tot, l’entrada dels te-
lèfons mòbils i ginys anàlegs –dels quals, per 
cert, en desconec els noms, no posseint un 
servidor, ni tan sols, un telèfon mòbil primi-
tiu: només un fix.  

Han passat uns quants anys, i ara resul-
ta perfectament visible el que molts analis-
tes de la comunicació i de l’educació havi-
en previst: les noves tecnologies no han es-
tat de cap ajut en el procés de formació 
d’una persona joveneta, ans tot el contrari. 
Els nois i noies d’edat menuda –potser a 
partir dels vuit anys, i menys i tot– s’han en-
quimerat de tal manera amb aquestes mà-
quines, en especial les que porten tota me-
na d’aplicacions, que aquest univers d’infor-
mació, fotografies, música i pel·lícules ha 
acabat definint els límits del seu anhel de 
saviesa. 

Quan ningú podia rebre informacions, 
emocions i sensacions delitoses llevat que 
anés al cine o al teatre, que llegís el diari, que 
anés a un concert de música clàssica –fa cin-
quanta anys no n’hi havia d’altra– o que sor-
tís d’excursió a la natura, l’operació 
d’aprendre coses resultava lenta, mediatit-
zada i poc o molt cara. El costum de dedi-
car l’oci a activitats mai immediates, prepa-
rades d’antuvi i de comprensió no sempre 
fàcil –per exemple, posar-se a llegir Tirant 
lo Blanc als catorze anys, que passava–, fe-
ia que l’activitat a les escoles, és a dir, rebre 
una lliçó de qualsevol cosa més o menys 
complexa, es rebés amb el mateix grau de di-
ficultat que demanava l’oci. 

Ara, atès que l’oci ocupa la major part del 
temps lliure d’una criatura i d’un adoles-
cent, allò que dona la pauta per predisposar-
se a entrar en qualsevol forma de coneixe-
ment és el caràcter immediat, fàcil, sempre 
agradós, de vegades carregat d’erotisme, 
que ofereixen les noves tecnologies, de les 
quals sembla que un jove no es pugui des-
prendre mai. A més, com que tota persona 
jove assoleix un domini –val a dir, un poder– 
en l’ús de les noves tecnologies, es fa cada 
dia més difícil que tota autoritat –pares, 
mestres, bisbes, reis i papes– pugui ser ac-
ceptada sense més ni més per una persona 
de pocs anys: sap molt bé on es troba la in-
formació i domina la manera d’accedir-hi, 
ningú no pot pretendre ensenyar-li alguna 
cosa més atractiva i més documentada que 
el saber que li arriba a través de les noves 
tècniques. 

Els optimistes pensen que això tindrà re-
mei; els pessimistes veuen les noves tecno-
logies com un signe de la civilització dels 
pròxims decennis, o segles, i no veuen que 
el problema pugui arribar a tenir una fàcil 
solució. Ramon Llull? Pere el Gran? Jaume 
Huguet? Vostè què m’ha d’explicar!!

Hi ha llibres sense cap 
interès?

L’escriptora aferrada a 
la política i a l’amor 
que va caure en l’oblit 
Josephine Herbst (1892-1969) va 
ser una escriptora i periodista nord-
americana que simpatitzava amb el 
comunisme i escrivia “novel·les 
proletàries”, artefactes de ficció que 
mesclaven art i propaganda marxis-
ta. “Una dona obstinada, decidida i 
irada, que s’aferrava a la política i a 
l’amor i escrivia, clavant cops de 
puny fins a l’últim moment”, en pa-
raules de l’admirada Vivian Gor-
nick. Es veu que als anys trenta Jo-
sephine Herbst va arribar a ser un 
nom equiparable als d’Ernest He-
mingway i John Dos Passos. Però a 
la dècada dels quaranta va caure (o 
la van fer caure) del pedestal. La bi-
ògrafa Elinor Langer va voler resca-
tar la memòria d’aquella autora 
oblidada i en va escriure una biogra-
fia publicada el 1984. Deu ser 
aquest, dedueixo, el llibre que Vivi-
an Gornick va passar a la seva mare 
perquè el llegís. La reacció de la ma-
re: “Potser per a tu és interessant, 
però per a mi, no. Jo ja ho vaig viure, 
això. Què em pot aportar? No res. 
Tu el trobes interessant. Jo, no”. 

Gornick, en lloc d’explotar de rà-
bia, es va armar de paciència, va en-
voltar l’esquena materna amb el 
braç esquerre i li va dir: “Mama, si 
no trobes interessant aquest llibre, 
no passa res. Ho pots dir. Però no di-
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guis que no t’ha d’ensenyar res. Que 
no té res. Això no és digne de tu ni 
del llibre ni de mi. Ens rebaixes a 
tots quan dius aquestes coses”. 

Hi ha 36.000 raons 
per deixar una 
novel·la a mitges 
 
L’escena la descriu Vivian Gornick 
a les memòries Vincles ferotges, pu-
blicades per L’Altra Editorial amb 
una traducció de Josefina Caball. I 
a mi m’agrada la Vivian que es mos-
sega la llengua i compta fins a deu 
abans d’esbroncar la seva mare, la 
Vivian que manté la calma i empas-
sa saliva i mira de dir les coses de la 
millor manera que pot. Perquè 
aquesta Vivian feta prudència és ca-
paç de deixar anar grans veritats. 
Perquè sí, una cosa és admetre que 
no trobem que un llibre sigui inte-
ressant, i una altra és afirmar que 
aquell llibre no és interessant. Qui 
és algú per dir que un llibre no té cap 
interès? ¿Que potser aquest algú 
porta incorporat al cervell un catà-
leg amb tots els interessos possibles 
que pot despertar un llibre? 

Per descomptat, qualsevol perso-
na té l’opció de deixar qualsevol lli-
bre a mitges. És un dels deu “drets 
imprescriptibles” del lector enume-
rats per Daniel Pennac a l’assaig 
Com una novel·la (Empúries). Ho 
raona així: “Hi ha trenta-sis mil ra-
ons per abandonar una novel·la 

abans del final: la sensació d’haver-
la llegit abans, una història que no 
ens enganxa, la nostra discrepància 
absoluta amb les tesis de l’autor, un 
estil que ens treu de polleguera o, al 
contrari, una absència d’escriptura 
que no compensa cap motiu per 
continuar... És inútil enumerar les 
35.995 raons restants, entre les 
quals hem d’incloure la càries den-
tal, les persecucions del nostre cap 
de departament o un sisme senti-
mental que ens petrifica el cap”. 

Hauríem de procurar 
llegir el que és 
literàriament correcte 
 
Hi ha llibres i llibres, això és així. 
N’hi ha que ens interessen en un 
primer estadi lector i para de comp-
tar. Un fenomen que també observa 
Pennac: “Hi ha novel·les bones i no-
vel·les dolentes. Sovint, les segones 
són les primeres que trobem en el 
nostre camí. Les bones i les dolen-
tes, durant un temps, les llegim to-
tes juntes. De la mateixa manera 
que no renunciem d’un dia per l’al-
tre a les nostres lectures d’infant. I 
un dia, sense adonar-nos-en, els 
nostres desitjos ens empenyen a 
freqüentar les novel·les bones”. 

Com deia l’enyorat Emili Teixi-
dor, “no es tracta de llegir només el 
que és políticament correcte, s’ha 
de procurar llegir el que és literàri-
ament correcte”.!
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Potser una lectura no ens aporta res, però això no vol dir que 
aquella lectura no aporti res a ningú


