
ara llegim
47ara  DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE DEL 2022

arallegim

Borrassisme 148 - borrasisme 550. 
Segons els resultats de sant Goo-
gle, les esses van cares. Però oi 

que costa pronunciar-ho amb el so de 
la z de zoo? Doncs home! Quan es crea 
una paraula nova, com és el cas, sovint 
ens assetgen els dubtes. Tenim clar que 
per crear una doctrina a partir d’un 
nom només cal que hi afegim un -isme. 
El colauisme, per exemple, deunidó la 
fortuna que ha fet. Si més no, lingüís-
ticament parlant. Ara és el torn de la 
suspesa presidenta del Parlament, 
Laura Borràs. I aquí la essa ens fa ballar 
el cap. Què ho fa que parlem de pro-
gressisme i alhora de nerviosisme? 
Doncs el mateix que fa que diguem pro-
gressos i nerviosos (el primer amb essa 
sorda i el segon amb essa sonora).  

Així doncs, només cal que flexionem 
o busquem derivats de la paraula en 
qüestió. Del Borràs cognom es fa difícil, 

però no del bor-
ràs substantiu. I 
cadascú per on 
l’enfila. Qui ha 
anat a l’oliva sap 
que existeixen 
les borrasses 
(aquest any s’ha 
avançat la collita 
i ja se’n paren ar-
reu) i que aques-
ta espècie de 

manta o llençol de roba de cànem o de 
jute que es posa sota els olivers es pro-
nuncia amb essa sorda i s’escriu amb du-
es esses. Per tant, borrassisme també. 

Igualment, podríem recórrer al bor-
rissol, un altre derivat de borra. Però 
què és la borra? En alguns indrets (al 
Baix Camp segur) és un sinònim de mol-
sa, i potser en diem així per l’aspecte pi-
lós (de fet, un borrissol és una pelussa). 
Borra ve del llatí burra i volia dir “drap 
bast de llana”. Segurament per això és 
com se’n deia de les fibres que sobraven 
en els processos de batanatge o cardat-
ge, que aquí devien ser tan populars en 
l’època daurada de la indústria tèxtil i 
que (deixeu-me forçar-ho una mica) 
han anat de mal borràs, és a dir, mala-
ment. El borràs no devia tenir gaire bo-
na fama, no. Segons els diccionaris, és la 
part més basta de l’estopa de cànem 
sense netejar, i, qui sap, podria ser que 
anar de mal borràs fos anar vestit amb 
quatre parracs, gens lluny del sentit fi-
gurat d’anar molt avall en la fortuna o la 
salut. Més clar és l’origen de tenir ma-
la peça al teler, que tampoc augura res 
de bo. I encara menys si és de borràs. 
Aquest borrassisme segur que no tin-
dria futur. L’altre, ja ho veurem. ✍

Un ‘isme’ que no 
sabem si va de mal 
borràs

Cagada l’hemus

Tenim clar  
que per crear 
una doctrina  
a partir d’un 
nom només 
cal que hi 
afegim un  
‘-isme’

Opinió

El decret d’ordenació del batxillerat 
que la Generalitat ha publicat en-
guany suposa un canvi importantís-

sim en l’assignatura de llengua catalana i li-
teratura. Fins ara, el departament marca-
va dues lectures obligatòries i la tercera 
quedava a criteri del centre, però ara s’ha 
“liberalitzat” i cada centre podrà escollir 
quines obres fa llegir als alumnes. És exci-
tant: quants perills! Quantes possibilitats! 

D’una banda, tenim els professors, que 
sovint estan esgotats perquè la seva és una 
feina de picar pedra i perquè, segurament, 
n’hi ha massa que no tenen una veritable 
vocació docent. Algun dia convindria de-
batre seriosament com ho podem fer per 
prestigiar la feina dels professors, perquè 
si tot el que és un país i una cultura deri-
va en bona mesura de la base educativa 
que rebem tant a casa com a les escoles i 
instituts, la conclusió és que la baula d’on 
penja tot és l’educació, i quan dic tot vull 
dir tot: des de la integritat moral de les 
persones fins a la seva capacitat per en-
tendre el món i els altres, des de la violèn-
cia de gènere fins a les taxes de prostitució 
i consum de porno. 

Qualsevol que tingui fills que van a l’ins-
titut sap el pa que s’hi dona. Qualsevol que 
conegui algun professor li deu haver sen-
tit explicar que té companys de feina, pro-
fessors de literatura, que no llegeixen i ho 
confessen obertament i sense vergonya, 
companys que estan cremats i amargats. 
Evidentment, not all teachers, perquè tam-
bé n’hi ha de meravellosos i inspiradors. 
Però, malauradament, són minoria. La cul-
pa no és només seva. El sistema laboral no 
hi ajuda: places de per vida, improvisacions 
del departament, persones que impartei-
xen classes de matèries que no són la seva 
especialitat, assignacions de places a una 
setmana de començar el curs, etc. 

El perill, doncs, amb el nou decret, és que 
aquests professors, esgotats, perduts i des-
coratjats, tirin pel dret i continuïn amb les 
lectures que fins ara el departament propo-
sava, que no reflexionin sobre les opcions 
que se’ls obren, que no facin seva l’assigna-
tura, cosa que és el que d’alguna manera ara 
se’ls demana. 

Després tenim els alumnes, que no estan 
gaire per llegir, no ens enganyem. Venen 
d’una ESO on sovint han llegit extrems: o bé 
llibrets fàcils i una mica estúpids (en recor-
do un amb una primera frase gloriosa: “Va 
entrar amb pas decidit i tremolós”: decidit 
i tremolós, segur?), o bé llibres massa lite-
raris que no estan preparats per llegir i que, 
en lloc d’engrescar-los, el que fan és allu-
nyar-los de la lectura a la velocitat de la llum 
(fent un símil: no es pot pretendre que pu-
gin un cinc mil quan molts no han pujat mai 
al Matagalls o ni tan sols a Collserola). 

Són alumnes enlluernats pels (supo-
sats) models d’èxit fàcil de les xarxes: you-
tubers i tiktokers els apel·len directament, 
parlen del seu món en la seva llengua, no 
com el coi d’escriptors (la majoria morts) 
que els volen fer llegir. Són alumnes amb 
problemes seriosos de concentració per-
què s’han criat en un món on l’atenció es-
tà fragmentada i molts (massa) dels que 
llegeixen ho fan en plataformes com Watt-
pad, on la qualitat literària fa plorar (un 
exemple escollit a l’atzar, la segona frase 
d’un llibre que té 14 milions (!!!) de lectu-
res: “Corro hacia la cocina y me coloco el es-
tropeado delantal en mi cuerpo”). ¿Per què 
els adolescents llegeixen aquesta porque-
ria? ¿Existeix un conjunt intersecció en-
tre gustos adolescents i literatura de qua-
litat? ¿Ens atrevirem a buscar-lo? 

Un pla de màrqueting 
Una cosa és indubtable: la literatura (catala-
na o no) necessita un pla de màrqueting; cal 
comunicar que és una cosa viva, cal portar els 
escriptors a les aules, cal intentar enlluernar 
els alumnes, cal mostrar-los models d’èxit 
personal en el món literari, cal seduir-los 
amb tot el que té de seductor la literatura 
(que no és poc) i no tant amb arguments his-
toricointel·lectuals; al capdavall, el plaer de 
la lectura neix de l’emoció que provoca, i és 
aquí on hem d’apuntar. 

El nou decret obre les portes a buscar i ex-
plorar canals de comunicació entre literatu-
ra i batxillers; és una notícia formidable. 
Fem-los llegir, jo què sé, Els nois, Permagel, 
Tsunami, El món es torna senzill, fem-los lle-
gir contes contemporanis, que és un gène-
re molt adequat perquè s’adapta a l’atenció 
fragmentada i alhora els permetria llegir 
molts autors diferents (alguna editorial po-
dria fer una antologia de contes contempo-
ranis espaterrant). L’assignatura de litera-
tura hauria de crear lectors. En canvi, ara 
mateix, diria que massa sovint els llibres que 
els obliguem a llegir tenen una conseqüèn-
cia nefasta: els fan odiar i avorrir la literatu-
ra. Les lectures obligatòries els haurien d’en-
coratjar a llegir, fer-los venir ganes de més. 

Les coses són més fàcils de dir que de fer, 
especialment per a algú com jo que no és dins 
el món educatiu i que només en té una visió 
esbiaixada i parcial. Potser per desconeixe-
ment, fins i tot, he dit alguna animalada. 

Per això, professors, confiem en vosaltres 
per fer la revolució. Ja ho va dir Victor Hugo: 
el futur és a les vostres mans. ✍

Carlota 
Gurt

Llegir a batxillerat: 
perills, possibilitats 
i Victor Hugo 

Dos estudiants 
d’institut en 
una biblioteca. 
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