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En-raonar

Una estada de més de vint 
anys a les universitats (i 
la societat) dels Estats 

Units ha fet que el ministre Ma-
nuel Castells, home de poderosa 
intel·ligència, hagi pres un partit 
categòric per l’ús de les noves 
tecnologies en l’educació secun-
dària i universitària. 

És cert que, en aquests mo-
ments, quan la població es troba 
quasi completament aïllada, els 
alumnes d’un i altre nivell només 
poden accedir a l’ensenyament 
que divulguen les escoles i les 
universitats a través dels mitjans 
tecnològics. Deixarem de banda 
el fet que hi ha un 20% de pobla-
ció en edat escolar que no dispo-
sa d’aquests mitjans pel sol fet 
que no disposa de mitjans, en ge-
neral. (Però hi afegirem que 
aquests nois i noies, aprofitant 
que no tenen connexió a internet, 
podrien agafar qualsevol llibre i 
analitzar com es construeix una 
frase llarga, com les de Thomas 
Mann o les de Marcel Proust, 
amb una oració principal i tres o 
quatre de subordinades. Perquè 
també cabria pensar que el millor 
que podrien fer les escoles és en-
senyar a llegir i, de passada, a to-
car un instrument de música; 
amb la qual cosa la nostra educa-
ció es tornaria a assemblar molt a 
la de Grècia i Roma, que déu-n’hi-
do el que van aconseguir.) 

Castells no ha entès que pos-
seir molta informació no és el 
mateix que conèixer, i que conèi-
xer no és el mateix que saber. No 
es construeix una societat només 
sobre la base de la informació, ni 
tan sols sobre la base del coneixe-
ment. Només es construeix so-
bre la base del saber dialogant, i 
aquest diàleg –com els de Plató– 
només es genera quan un alum-
ne, de l’etapa que sigui, es troba 
al davant d’un mestre que parla 
enraonadament, és preguntat, 
respon, rectifica si cal, convenç 
amb saber i amb raó, i així fins al 
final del curs. És aquest logos en-
taulat en comú, i no la informa-
ció divulgada sense cap a priori 
sapiencial que permeti el discer-
niment entre la saviesa i l’esto-
lidesa, allò que forma una perso-
na amb una qualitat molt més as-
saonada que aquella que s’obté 
gràcies a la in-formació. (No és 
estrany que molts fusters ano-
menin “informador” aquella ei-
na que abans es deia, simple-
ment, “formador”.) 

Així es forja també una demo-
cràcia sòlida: no sotmetent nin-
gú a l’impacte extàtic de les infor-
macions indiscernibles, sinó fent 
participar la futura ciutadania, 
sense l’ajut de res més que les pa-
raules en-raonades, en la cons-
trucció del cos social entès com a 
reunió de sabers, d’opinions, de 
sexes, de veus i de discursos.!

Som un cos en la salut i 
en la malaltia

Estar malalts fa que ens 
mirem el món amb uns 
altres ulls 
 
Em quedava al llit, la mare em compra-
va nines de paper amb vestits retallables 
i el temps s’aturava del tot. En tinc un 
bon record, d’aquelles febrades. Això és 
que estàs creixent, em deia l’àvia, i sem-
blava que hi havien de ser sempre: l’àvia, 
les nines retallables, els anys d’una so-
la xifra, les malalties innòcues. Tendim 
a parlar de l’eternitat en futur, però 
l’única etapa eterna és la infantesa. 

Virginia Woolf trobava estrany que la 
malaltia, tan comuna com és i tant com 
ens afecta radicalment en tots sentits, 
no ocupés un lloc d’honor entre els prin-
cipals temes de la literatura, al costat de 
l’amor, la guerra i la gelosia. “Seria lò-
gic que s’haguessin dedicat novel·les a la 
grip, epopeies a les febres tifoides, odes 
a la pneumònia, elegies al mal de quei-
xal. Però no: amb algunes excepcions, la 
literatura procura sostenir que s’ocupa 
de la ment, que el cos és una làmina de 
vidre a través de la qual l’ànima hi veu 
amb claredat”. La literatura fa veure que 
el cos és “nul, insignificant i inexistent”. 

La veritat –ho estem comprovant 
aquesta primavera pandèmica– és que 
som un cos, que no ens en podem sepa-
rar i que el dolor físic ens condiciona i 
ens anul·la. Segons Woolf, la culpa que 
la malaltia sigui poc literària la té en part 
la pobresa de l’idioma: “L’anglès, que 
pot expressar els pensaments de Ham-
let i la tragèdia de Lear, no disposa de 
paraules per al calfred o el mal de cap. 
Quan una col·legiala s’enamora, pot par-
lar a través de Shakespeare o de Keats; 
però si un pacient intenta descriure al 

metge el seu mal de cap, la llengua se li 
esgota a l’acte”. 

Woolf va escriure l’assaig breu On be-
ing ill el 1925, a petició de T.S. Eliot, per 
ser publicat a la revista New Criterion. 
En tinc dues edicions en castellà: De la 
enfermedad, amb traducció i notes d’Án-
gela Pérez, publicada per José J. de Ola-
ñeta Editor; i Estar enfermo, amb tra-
ducció de María Tena, publicada per Al-
ba Editorial juntament amb un text 
pràctic de Julia Stephen, mare de Virgi-
nia i infermera, titulat Notas desde las 
habitaciones de los enfermos. 

La malaltia, constata Woolf, ens “fa 
canviar la forma del món”. Fa que ens 
mirem amb uns altres ulls la feina, el 
paisatge, els amics, els rellotges. Estar 
malalts ens torna més francs i temera-
ris, potser perquè hi tenim menys a per-
dre. I ens permet dedicar estones a mi-
rar el cel, per exemple, fins al punt que 

ens meravella que el joc de formes i llum 
i ombres derivat del moviment dels nú-
vols ens hagi passat tan desapercebut 
mentre estàvem sans. 

Un cargol ens pot 
ensenyar a empènyer els 
dies d’una altra manera 
 
L’assagista i contista Elisabeth Tova 
Bailey tampoc s’havia fixat mai en els 
cargols, durant les seves incomptables 
excursions pels boscos. Però quan tenia 
34 anys es va posar malalta a causa d’un 
patogen víric o bacterià misteriós que 
li va provocar un trastorn neurològic 
greu i la va deixar postrada al llit. Una 
amiga li va portar un cargol que havia 
trobat al bosc pensant que li faria com-
panyia i ella, amb una vida forçosament 
alentida per la malaltia, va aprendre a 
mirar-se l’animaló de tu a tu. Aquest és 
el punt de partida del llibre El soroll que 
fa un cargol salvatge quan menja, publi-
cat per Més Llibres en una traducció de 
Ricard Vela (en castellà l’ha publicat Ca-
pitán Swing). 

Conviure amb aquell cargol durant 
un any sencer, descobrir-ne les capaci-
tats, va ser una experiència terapèuti-
ca i reconfortant per a la malalta. Obser-
var la manera com el cargol afrontava 
l’existència li donava energia. En can-
vi, les visites de persones la deixaven es-
gotada: no sabien parar quietes, els cos-
tava frenar i s’acabaven sentint incòmo-
des davant d’ella: “M’adonava que els fe-
ia de recordatori de tot el que els feia 
por: l’atzar, la incertesa, la pèrdua i el 
tall sec de la mortalitat. Els que estem 
malalts som els portadors de les pors si-
lencioses dels que tenen bona salut”.!
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Les persones ens espatllem de tant en tant, 
però la literatura fuig del dolor físic tant com 
els sans fugen dels malalts 

Electric Light Orchestra vs. La família Addams

Aquells dies en què Vermeer pintava 
a Holanda La dona vestida de blau 
(de la qual vam parlar la setmana 

passada a propòsit de l’Electric Light Or-
chestra), moria a Venècia el violinista Bi-
agio Marini. És veritat que l’ELO va ser 
una banda de cordes, amb violins i cellos, 
i que això la feia no sé si rupturista o pot-
ser revisionista, ja que, a la dècada dels 70, 
al rock la batalla l’havien guanyat els te-
clats. Aquesta dictadura de les tecles va re-
bre el nom de rock simfònic. Abans, a la vi-
da pop, asseure’s per tocar l’orgue o el cla-
vicordi era una extravagància pròpia de 
personatges com el criat de la família Ad-
dams. Així, Bach s’havia imposat a Vivaldi 
en aquell rock. Hi manava l’orgue i no pas 
el violí. Els Pink Floyd semblaven més se-
riosos que l’ELO. Com tot a la vida, tam-
bé hi havia un Barroc de dues velocitats. 

Una de les composicions més conegu-
des del no gaire conegut compositor Ma-
rini és la Passacaglia, peça que, malgrat 
el seu nom, no té res de cercavila, si-
nó que és, per contra, un lament 
pronunciat amb solemnitat. 
De la qualitat barroca de con-
vertir la contradicció en me-
tamorfosi tracta el disc 
Transfigura tions d’aquest 
grup establert a Holanda i 
anomenat Les Esprits Ani-
maux (expressió amb la qual els 
antics designaven el que després 
Graham Greene va anomenar “el factor 
humà”). L’esmentada Passacaglia és una 
de les dinou obres amb què Les Esprits 
Animaux il·lustren la seva tesi en aquest 
disc del 2013. Escoltant-lo, i llegint el lli-
bret signat per Francisco Javier Lupiá-

ñez (violinista segon del conjunt), ens 
fem càrrec, entre moltes altres coses, de 
per què unes músiques populars, que fa 

segles que es van deixar de tocar, al 
sentir-les ara de nou ens sem-

blen familiars. Si hi hagués una 
alquímia de la música barro-
ca, el gresol es diria Johann 
Sebastian Bach. Per raó de la 
seva influència, de la manera 
de fer, totes aquelles expres-

sions musicals populars, i 
també de palau, totes les danses, 

els aires... un cop preses per la mú-
sica barroca perden el sentit primigeni i 
es converteixen en una obra nova. Aques-
tes són les transfiguracions que aborda el 
disc. A la dèria de Sherlock Holmes pel vi-
olí s’hi anuncia la radicalitat individua-
lista de l’ELO.!
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