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Com tenir 
millors mestres

Els diaris han publicat aques-
ta setmana, seguint fonts au-
toritzades, que la meitat dels 

candidats a obtenir una plaça de 
mestre en una institució pública 
presenten un nivell de competèn-
cia –o d’incompetència– que, en 
principi, els hauria de convertir en 
no aptes per a l’ensenyament. 

Amb tot, aquests candidats en-
traran en el sistema educatiu i for-
maran part d’un cercle viciat que és 
prou conegut per tothom: els mes-
tres no ensenyen bé les coses als 
alumnes; els alumnes es fan grans i 
passen a un altre nivell en l’escala 
educativa; els professors d’aquest 
nivell superior no poden fer altra co-
sa que ensenyar als seus alumnes les 
coses que no els van ensenyar bé a 
l’etapa anterior; al cap d’un cert 
temps arriba la selectivitat –a man-
ca de revàlides, tan útils temps enre-
re per discernir entre els nois i noies 
que poden estudiar el batxillerat i 
aquells que haurien d’optar per 
aprendre un ofici– i els examinadors 
s’adonen que, si haguessin de sus-
pendre tots els estudiants que no es-
tan prou preparats, haurien de sus-
pendre el 60% o el 70% dels exami-
nats, però aproven més del 90% dels 
que s’hi presenten; llavors, sempre 
mal preparats, comencen a fer una 
carrera –rarament la que havien tri-
at com a primera opció, perquè hi 
demanen una nota de tall que no te-
nen, malgrat la trampa que consis-
teix a fer una mitjana entre les qua-
lificacions del batxillerat (sovint re-
galades) i la nota de la selectivitat–, 
i farien tota la carrera a peu coix si no 
fos que moltes facultats ja han de-
cidit fer un curs 0, o propedèutic, per 
ensenyar als futurs professionals tot 
allò que no els van ensenyar a l’ins-
titut; com que les deficiències 
d’aquests alumnes solen ser molt 
grans, i també a la carrera hauria de 
quedar en suspens molta gent, els 
professors universitaris fan els ulls 
grossos i els alumnes, o una bona 
part, van passant de curs fins que es 
graduen; en acabat, com que conti-
nuen mal preparats, fan una sèrie de 
màsters –que, d’altra banda, fan llu-
ir el currículum– sense que això sig-
nifiqui en molts casos cap garantia 
de competència; aquests masterit-
zats passen a la vida laboral del pa-
ís i fan les coses tan bé com poden, és 
a dir, malament; entre ells hi haurà 
els que es volen dedicar a l’ensenya-
ment; en fan les proves, no en saben 
prou i aprova quasi tothom quan el 
50%, ja ho hem dit, no assoleix el ni-
vell que hauria de tenir. Així es tan-
ca el cercle viciat. 

Proposta: que els mestres, ells so-
bretot, com els metges, facin una me-
na de MIR molt rigorós, i que l’edu-
cació es posi en mans de les persones 
veritablement preparades. És l’úni-
ca manera d’assegurar un cursus ho-
norum com cal als estudiants i de for-
jar, a la llarga, una república amb una 
ciutadania competent.✒

L’amor, la mort, les 
decisions

La complexitat de les 
relacions i la similitud de 
les contracobertes 
 
L’amor no és un sentiment. L’amor no 
és romàntic. L’amor és un fet. S’ha de 
mirar l’amor des de la perspectiva d’un 
cas d’emergència. Són els pensaments 
encavalcats al cap de la Brida que donen 
títol a la novel·la Amor en cas d’emergèn-
cia, de Daniela Krien (Neu-Kaliss, an-
tiga RDA, 1975), publicada per Més Lli-
bres en català –amb traducció de Maria 
Bosom– i per Grijalbo en castellà. La 
Brida és una de les protagonistes del vo-
lum, un èxit de vendes a Alemanya (la 
reunificació del país hi apareix com a re-
refons). També hi desfilen la Paula, la 
Judith, la Malika i la Jorinde. 

M’ha passat una cosa curiosa, amb 
aquest llibre. El vaig començar a llegir 
en paral·lel amb Expectatives, d’Anna 
Hope (Manchester, 1974), publicat per 
Univers amb traducció d’Esther Roig, i 
vaig notar que els personatges de les du-
es novel·les –les dones d’Expectatives es 
diuen Hanna, Cate i Lissa– se’m confo-
nien dins dels calaixets del cervell. Si 
n’hagués llegit amb atenció les contra-
cobertes hauria pogut sospitar que em 
passaria això, però acostumo a tirar pel 
dret perquè em fa por que m’aixafin al-
guna guitarra o que em generin unes de-
terminades expectatives, justament. 
“Expectatives ens parla de la complexi-
tat de les relacions interpersonals”, diu 
la contra del llibre de Hope. “Daniela 
Krien indaga les complexitats de les re-
lacions i les profunditats de l’ànima hu-
mana”, diu la contra d’Amor en cas 
d’emergència. A través del recurs de des-
tacar una frase d’una ressenya, Expecta-

tives se’ns ven com “una història del que 
van fer a continuació els personatges 
d’una novel·la de Sally Rooney”. Dani-
ela Krien, segons llegim a la contraco-
berta d’Amor..., és una autora que “s’ha 
comparat amb Sally Rooney pel seu re-
alisme irònic”. La complexitat de les re-
lacions (dit exactament amb aquestes 
paraules) i Sally Rooney com a referent 
i com a esquer: almenys el meu curtcir-
cuit mental té certa lògica. 

Els personatges de Gent normal, el fe-
nomen literari amb què va despuntar 
Sally Rooney (County Mayo, Irlanda, 
1991), tenien aquella edat en què les per-
sones encara són a temps de fer-se i des-
fer-se unes quantes vegades. Ens en 
queden marques, del que ens passa a 
l’institut i a la universitat, però les grans 
eleccions –les que difícilment tenen 
marxa enrere, les que deixen ferides 
obertes en lloc de cicatrius– solen arri-

bar més endavant. A partir dels trenta hi 
pot haver més pressa per trobar una pa-
rella estable, sobretot si hi ha la idea dels 
fills a l’horitzó. També és en aquesta 
etapa quan, en cas que la sort ens hagi 
regalat una infantesa i una joventut 
prou plàcides, la mort es disposa a ense-
nyar-nos la poteta. O el cos sencer. A la 
Paula, per exemple, li toca patir un do-
lor devastador. “Cada matí quan es des-
pertava, es quedava horroritzada. Cada 
matí desitjava que arribés la nit: que ja 
hagués passat el dia, que s’hagués pres 
les pastilles per dormir i hagués corre-
gut les cortines gruixudes. No es volia 
morir, però no podia viure. Volia obli-
dar, però era impossible”. En aquest 
context tràgic, el seu marit pronuncia 
una frase que la remata.   

I si quedar-se sola és 
l’opció de la guineu quan 
no les pot haver? 
 
¿Existeix l’amor amb majúscules, 
l’amor absolut? A la Judith –una addic-
ta als portals de cites que s’ha dedicat a 
la medicina, però hauria pogut ser pia-
nista– li sembla detectar-lo quan, en 
una visita domiciliària, coneix en Wen-
zel i la Maia: “No havia notat mai a la vi-
da res tan fort com el vincle entre aques-
tes dues persones”. La Judith havia dei-
xat de buscar l’amor, fins i tot havia con-
siderat la possibilitat de quedar-se sola 
per sempre, però rep una trucada de la 
Paula, que s’ha tornat a enamorar, i en-
tén que no estem fets per estar sols. A 
sobre, la Judith no es pot encomanar al 
destí, perquè no hi creu: “El que la gent 
anomena destí no és res més que la su-
ma de les seves decisions”.✒

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

La nova novel·la de Daniela Krien ens 
presenta cinc dones que ho voldrien tot 
però estan condemnades a escollir

A l’ombra dels joves professors en flor

Les aules velles, les més autèntiques, 
eren a baix, al pati de lletres; des-
prés, a mesura que les aules anaven 

pujant per l’edifici de la Universitat, es fe-
ien més modernes, o tan sols més noves, 
i la filologia es tornava una altra cosa. 
Aleshores es parlava molt de sociolin-
güística, i els professors Jesús Tusón i Se-
bastià Serrano ho petaven als pisos de 
dalt. Encara sortia una revista d’estudi-
ants (ningú en deia fanzín), anomenada 
Patio de Letras/La Rosa als Llavis. Crec 
recordar que Lluís Maria Todó hi va pu-
blicar algun article. Aquell any 83, que és 
quan va arribar la meva promoció a la fa-
cultat, Todó era un jove professor, ja doc-
tor, i això era el primer que vèiem en una 
d’aquelles enormes aules arran de pati. 
No tenia cadires sinó immenses banca-
des de fusta, i així, i amb les grans fines-

tres (arc de mig punt), l’aula s’impregna-
va d’una religió que consistia no en el cul-
te a la paraula sinó en la paraula culta.  

Les ombres del capvespre sen’s men-
javen als estudiants i envoltaven Todó 
(desafiant, afrancesat, benèvol), 
que seria el nostre mestre inici-
àtic en una heretgia nova ano-
menada Estudis Literaris. Va 
dedicar tot el darrer trimestre 
d’aquell primer any de carre-
ra íntegrament a la novel·la 
Madame Bovary. És precisa-
ment d’això, del que passava en 
aquestes classes (lligat a la vida), que 
tracta el llibre que ara acaba de publicar, 
i que ha escrit jubilat i després de supe-
rar una malaltia que porta nom d’àlbum 
de Tintín, El cranc de les pinces d’or. Al 
llibre, Todó mostra els autors que més 

l’han marcat (com a escriptor, com a tra-
ductor i com a sistema biogràfic amb 
sentiments turbulents), i amb els quals 
ens va marcar per sempre a molts de 

nosaltres. Stendhal, Flaubert i Proust; 
però també Balzac, Rimbaud, Bar-

thes... Es diu Un diàleg imagina-
ri i l’ha publicat Club Editor. 
Havia de portar per títol Pati 
de Lletres, però al final van de-
cidir que quedava lluny del pú-

blic lector. El diàleg no és ima-
ginari sinó absolutament real, i 

Todó el manté amb les ombres 
d’aquella aula, que avui encara l’envol-
ten. Arrenca amb una frase escrita alla 
maniera di Proust (encara que, dit així, 
resulti més aviat stendhalià). Està ple de 
preguntes sobre la vida i les lletres, i la 
resposta és l’acció mateixa de llegir.✒
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