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Les notícies que es llegeixen als 
diaris sobre la darrera refor-
ma dels estudis d’ESO i de bat-

xillerat són, si més no, preocu-
pants. “Aprendre per competènci-
es” no se sap ben bé què vol dir. Un 
batxillerat “obert, flexible, orienta-
dor i facilitador” tampoc no s’aca-
ba d’entendre. ¿Obert a què? ¿Fle-
xible, què vol dir? ¿Que llevat de les 
assignatures obligatòries els alum-
nes estudiaran o faran qualsevol 
cosa que els passi pel cap, sense que 
conformin un currículum asse-
nyat, lineal i complet? ¿Orienta-
dor? És una bona idea; però seria 
millor orientar els nois i noies 
d’ESO abans que cursin un batxille-
rat que els vindrà gros, i potenciar 
la formació professional: avui els 
paletes i els lampistes es guanyen 
més bé la vida que un professor uni-
versitari o un metge amb el MIR 
aprovat. ¿Facilitador? Mai ha estat 
fàcil aprendre res. 

Les trampes d’aquest nou pro-
grama d’estudis es veuen de segui-
da. L’esport, la música (¿quina mú-
sica?) i el voluntariat (¿assistir els 
malalts d’Alzheimer o treure a pas-
sejar la gent gran hi entra?) perme-
tran convalidar assignatures més 
feixugues, d’aquelles en què cal es-
tudiar. ¿Què és això de la “progra-
mació”? ¿Programar què? ¿Video-
jocs, per exemple, o un festival de 
música clàssica? Ja es veurà. ¿“Cre-
ació literària”? Però si no els agra-
da llegir! 

¿Què vol dir això que ha expres-
sat un docent als diaris: “És un cur-
rículum molt realista amb els 
temps que corren”? ¿Coneix, 
aquest, “els temps que corren”? Els 
nois i noies només pensen en pas-
sar l’estona fent servir un mòbil 
 sofisticat; pocs joves s’aixequen 
quan veuen dreta una àvia a l’auto-
bús. Malgrat l’epidèmia, els joves i 
els encara més joves es deleixen per 
assistir a un “esdeveniment” (even-
to) per distreure’s infinitament, 
beure i consumir drogues toves i 
dures: és un fet. Només cal 
 preguntar-ho als protagonistes 
corresponents. 

Sort que els responsables del 
progressiu disbarat (mundial) en 
matèria d’educació reconeixen 
que, amb uns estudis així, i podent 
passar de curs amb tres assignatu-
res suspeses, els batxillers ho tin-
dran pelut si volen passar les pro-
ves de selectivitat. “El món ha can-
viat. No ens podem quedar amb el 
mateix sistema”. Això es pot resol-
dre com ho ha fet el ministeri 
d’Educació, però també amb mo-
dels educatius molt diferents. Però 
ja està fet: l’ESO i el batxillerat se-
ran el complement ideal del Gran 
Divertiment en què s’ha convertit 
la vida de les persones en edat de 
ser educades. Nen, nena: ¿saps qui 
eren Descartes, Newton, Diderot? 
“No ho sé, ni m’importa”.!

Crònica d’una mare 
que es mor

Quin sentit té torturar 
els malalts si ja no hi ha 
esperança? 
 
Delphine de Vigan va refusar un munt 
de vegades la idea d’escriure sobre la se-
va mare. Feia la llista dels molts autors 
que havien escrit sobre les respectives 
mares, des dels més antics fins als més 
recents, només per demostrar-se fins a 
quin punt el terreny estava minat i el te-
ma, gastat. Però un dia va trobar el cadà-
ver de la mare –“estava blava, d’un blau 
pàl·lid barrejat de cendres, amb les 
mans estranyament més fosques que el 
rostre”–, que havia decidit plegar de viu-
re, i va necessitar entendre-la. Va recu-
perar cartes, escrits, dibuixos, gravaci-
ons, fotos. I va emprendre la tasca de fer 
un llibre sobre la seva mare. Com havi-
en fet tants escriptors abans. 

He pensat en Res no s’oposa a la nit, 
de Delphine de Vigan (Edicions 62, tra-
ducció d’Oriol Sánchez i Vaqué), tot lle-
gint el llibre d’una autora que va escriu-
re als anys seixanta sobre els últims di-
es de la seva progenitora. Em refereixo 
a Simone de Beauvoir i al text Una mort 
molt dolça, que ara ha recuperat Angle 
amb una traducció de Margarida Cas-
tells Criballés (l’havia publicat l’edito-
rial Aymà el 1966, dos anys després que 
sortís en francès a Éditions Gallimard). 

La mare de De Beauvoir cau, es tren-
ca el coll del fèmur i, un cop ingressada, 
descobreixen que té un càncer: un tu-
mor de la pitjor espècie li bloqueja l’in-
testí prim. La malalta mai no sap la ve-
ritat: li diuen que l’han operat d’una pe-
ritonitis. I el que havia de ser una conva-
lescència passa a ser una agonia, amb les 

dues filles per testimonis. I amb els re-
mordiments de la Simone cada cop que 
pensa que no té sentit torturar la malal-
ta si no hi ha esperança. 

La crònica d’aquest camí cap a la 
mort materna està escrita amb una 
franquesa que es transmet i s’agraeix. 
“Ja no tinc cap vergonya”, li diu la mare, 
amb la camisa de dormir descordada i 
exhibint amb indiferència un ventre ar-
rugat i un pubis pelat. “Veure el sexe de 
la meva mare m’havia colpit –admet la 
narradora–. Per a mi, cap cos no havia 
sigut tan inexistent. De petita, l’havia 
estimat; d’adolescent, m’havia provocat 
una estranya repulsió, tot un clàssic. 
Trobava normal aquella doble naturale-
sa de la qüestió, entre la repugnància i el 
que és sagrat: un tabú. De totes mane-
res, en aquells moments em va sobtar 
la violència del meu desgrat”. 

La tècnica ens afegeix 
temps de vida però ens 
pren humanitat 
 
La mort d’una mare costa d’imaginar, 
fins i tot quan la mare ja té edat per mo-
rir-se. La de Simone de Beauvoir tenia 
77 anys i unes quantes xacres, però ella 
no s’havia plantejat mai de debò que es 
pogués morir. “La seva fi, com la seva 
naixença, se situava en un temps mític”. 
Ara, per primer cop, la veia com un ca-
dàver en potència.  

“No deixi que l’operin!”, diu una in-
fermera veterana a la Simone. Però la fi-
lla no fa res per evitar l’operació. Sovint, 
quan havia tractat amb malalts que pa-
tien un martiri, s’havia indignat amb la 
inèrcia dels seus parents. Pensava que 
ella, si pogués, els mataria. “Tot just da-
vant de la primera prova, però, havia fet 
figa: havia renunciat a la meva pròpia 
moral, vençuda per la moral social”. Sar-
tre (a qui Simone de Beauvoir sempre 
anomena així, pel cognom) li fa veure el 
drama d’una altra manera: “No. És la 
tècnica que t’ha vençut, i això és fatal”. 
En efecte, raona De Beauvoir: “Estem 
presos dins d’un engranatge, impotents 
davant els diagnòstics dels especialistes, 
les seves previsions i decisions”. Els ma-
lalts esdevenen propietat dels metges, 
que s’entesten a mantenir-los amb vi-
da com més temps millor. 

Hi ha un altre remordiment que la 
narradora sí que pot apaivagar: el d’ha-
ver interromput d’adolescent el diàleg 
amb la dona que l’havia parit. Durant 
l’agonia materna reneix la tendresa en-
tre elles dues. I la filla se sent cada cop 
més unida a aquella moribunda.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Simone de Beauvoir va plasmar amb una 
franquesa insòlita la convalescència 
materna reconvertida en agonia

El passat com a distopia

Les novel·les, la seva mitologia, estan 
fetes de paraules impronunciables. 
No em refereixo al comtat de Yokna-

patawpha, de les històries de Faulkner. 
Aquest nom es pot superar amb unes ses-
sions de logopèdia. Potser, entre la meva 
generació (això vol dir gent generada per 
un determinat tipus de lectures, no pas 
per una època, perquè els llibres tenen un 
temps a banda: un lector de Jane Austen 
o de Mark Twain s’assembla més a un al-
tre lector dels mateixos autors, indepen-
dentment de l’època en què visqui, que a 
la resta dels seus contemporanis), deia 
que som legió els lectors que hem sucum-
bit davant la impronunciable Cthulhu, la 
criatura de Lovecraft. 

Abans, però, ja m’havia enfrontat amb 
una altra qüestió d’aquesta índole. Els vi-
atges de Gulliver és el llibre d’un antiutò-
pic. Jonathan Swift és, així mateix, un mi-

santrop propens als pits de les dones i so-
vint es mostra escatològic d’una manera 
força explícita, encara que res d’això no hi 
resulta gens negatiu, ja que aquest lli-
bre és fascinant precisament per 
aquesta raó, perquè es tracta 
d’una incessant caiguda àni-
ma endins. Avui en dia els 
traumes, i encara millor els 
més obscurs, els manifesten 
ufanosament els autors. Es fa 
de les ferides una declaració de 
principis; però Swift havia anat 
més enllà: va aixecar els seus trau-
mes fins a la condició d’estil.  

Només quan no es té l’estil calen els 
principis (en són un succedani). Allò que 
es deia Cthulhu en Lovecraft, en Swift es 
diu houyhnhnms (si és que hi ha també 
manera de dir-ho). És el nom dels cavalls 
humans a l’últim viatge de Gulliver. Amb 

aquest capítol neix la literatura de cièn-
cia-ficció anglesa, ja que el món escindit 
entre els houyhnhnms (els amos refinats) 

i els yahoos (servents humans força 
equins) el tornarà a mostrar H.G. 

Wells quan el protagonista de 
La màquina del temps arribi a 
un món distòpic dividit en 
dues societats, els elois (amos 
primmirats) i els morlocks 
(esclaus barroers). Natural-

ment, el conflicte formal (i mo-
ral) que més tard plantejarà Pi-

erre Boulle en una altra antiutopia, 
El planeta dels simis, prové també 
d’aquest viatge de Gulliver. Mai no sa-
brem pronunciar houyhnhnms, però en 
aquesta flamant era digital de la huma-
nitat ens hem fet un fart de dir yahoo. El 
nostre futur són els traumes dels nostres 
avantpassats.!
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