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Literatura  
a les aules

El 31 de gener de 1827, Goethe 
va dictar al seu secretari J.P. 
Eckermann aquesta refle-

xió: “El concepte de literatura na-
cional ja no té gaire sentit; ha co-
mençat l’època de la literatura 
universal i tots hem d’esforçar-
nos per col·laborar en el seu des-
plegament. […] Si sentim la neces-
sitat de posseir un model imitable, 
hem de tombar la mirada cap als 
grecs de l’antigor, en les obres dels 
quals trobarem sempre l’ideal de 
la bellesa humana”. 

La idea, que correspon a un fet 
derivat de la invenció de la im-
premta i el contacte literari entre 
les nacions, sembla que no ha es-
tat escoltada per gairebé cap de 
les nacions que configuren Euro-
pa: tots els països dissenyen uns 
plans d’ensenyament de la litera-
tura sobre la base de la pròpia li-
teratura nacional, i molt poc, o 
gens ni mica, de les literatures 
dels altres països. 

Catalunya no n’ha estat cap ex-
cepció, en el nostre cas per culpa 
d’una assignatura mal concebuda 
que no es diu “Llengua catalana i la 
seva literatura”, sinó “Llengua ca-
talana i literatura”. Tal com afir-
mava Goethe, avui encara es pot 
dir menys que al seu temps que les 
literatures siguin nacionals, llevat 
de casos determinats, com l’afir-
mació patriòtica de Catalunya du-
rant la Renaixença, de l’esperit de 
la qual encara sembla que vis-
quem, per a tortura dels escolars. 

L’hàbit de la lectura 
La conseqüència d’aquesta man-
ca voluntària d’universalitat, su-
mada a la devastació que Joaquim 
Molas i els seus van exercir sobre 
els programes de lectures escolars 
a Catalunya, ha estat que, a partir 
dels 14 anys, no llegeixi gairebé 
cap jove. No els ha interessat Mi-
rall trencat, de Rodoreda, ni tan 
sols Manuel de Pedrolo o Joan 
Salvat-Papasseit; i no parlem de 
coses encara més inadequades, 
com va ser, al seu moment, l’obli-
gació de llegir Els fruits saboro-
sos, de Josep Carner, del tot inin-
tel·ligible per a un adolescent d’ara. 

Caldrà fer un simposi amb els 
millors llegidors i professors del 
país per fer dues coses: 1) segre-
gar la literatura de la llengua i fer-
ne una assignatura independent, 
tan universal com les matemàti-
ques o la música, posem per cas, 
i 2) elaborar una llista de lectures 
(també amb traduccions en bona 
llengua catalana) que els nois i 
noies trobin agradable, apassio-
nant, de gran qualitat i relativa 
als mites que comparteixen. Si 
resulta que hi ha poca represen-
tació de la literatura “nostrada”, 
no passa res: l’important és que 
els joves no perdin tan aviat 
l’hàbit de la lectura.!

La corrupció de la 
cultura i tal i tal

Humor negre, morts i 
propostes editorials 
rebutjables... o no 
 
Una de les coses més estranyes que m’ha 
tocat fer mai com a periodista cultural 
l’he viscuda aquesta setmana: la roda de 
premsa de presentació d’un llibre es fe-
ia enmig d’un cementiri –el del Poble-
nou, entre la Gran Creu i el Petó de la 
Mort– i no vaig saber arribar-hi sense 
perdre’m abans una bona estona pel re-
cinte. No he vist la làpida de cap dels 
meus morts, però dimarts em vaig dedi-
car a llegir inscripcions dels nínxols 
mentre feia i desfeia passadissos. Fins 
que vaig topar amb un epitafi que em va 
trasbalsar i em vaig desorientar del tot. 

El llibre en qüestió té una tomba a la 
coberta, es titula Les males herbes, l’ha 
publicat Males Herbes i l’ha escrit Jor-
di Masó (Granollers, 1967). A part de 
posar-hi un títol que vol retre homenat-
ge a l’editorial que ha apostat pels seus 
textos, l’autor ha dedicat el volum als 
dos editors de Males Herbes, Ramon 
Mas i Ricard Planas. Un bon regal d’ani-
versari per a un segell que aquest any en 
fa deu i que –més enllà de la flaca per la 
ciència-ficció, la sàtira, la literatura 
fantàstica i la prosa experimental– es 
reivindica sobretot com una “editorial 
literària”.  

Les males herbes (el llibre) és un re-
cull de relats tirant a macabres i esquit-
xats d’humor negre. Hi desfilen escrip-
tors, lectors i propostes editorials poc 
o molt decents. Ara que s’acosta Sant 
Jordi i surten a la llum els resultats d’al-
gunes maniobres editorials que ens fan 
passar força vergonya, quan no ens des-
perten directament instints assassins, 

és un bon moment per llegir els relats de 
Jordi Masó. En un dels contes, un editor 
proposa al narrador que es presenti a un 
premi de novel·la i li assegura que el gua-
nyarà. L’escriptor es mostra perplex i 
molest. Indignat. “Amb l’Octavi Fonoll 
ens teníem prou confiança perquè jo li 
fes saber que aquella proposta era una 
aberració, un insult. Així que vaig con-
demnar la manca de valors ètics que 
guiava el sector editorial, el mercadeig 
del talent artístic, la corrupció de la 
cultura. Vaig expressar amb paraules 
contundents el meu disgust davant 
aquella oferta i, en acabar, vaig acceptar 
la proposició i vam encaixar mans”. 

 (Val a dir que també hi circulen pro-
postes més defensables, com la de tra-
ir la voluntat d’un escriptor inèdit i di-
funt perquè “davant l’excel·lència artís-
tica ens podem permetre certa laxitud 
moral”). 

La dona que no sabia fer 
res, tret de cuidar fills i 
escriure novel·les 
 
Àtic dels Llibres ha publicat un nou vo-
lum de Natalia Ginzburg (1916-1991) i 
m’hi he abocat de cop i de cap a peus. Es 
titula No has de preguntar-me mai, l’ha 
traduït Cristina Riera i aplega un con-
junt de textos que, segons la seva auto-
ra, és el que més es podria assemblar als 
dietaris que no va escriure. Trobo deli-
ciós, per exemple, l’article La mandra, 
en què l’admirada Ginzburg fa gala 
d’una síndrome de la impostora així de 
grossa: “Em sentia molt sola en aquella 
oficina i mai no dirigia la paraula a nin-
gú –confessa, parlant d’una editorial de 
Roma on va treballar als anys quaran-
ta–. La meva preocupació constant era 
que no es descobrís la meva gran igno-
rància, la meva enorme mandra i la 
meva absoluta manca d’idees”. 

Havia entrat a treballar allà després 
que se li morís el marit. “Pensava que si 
demanava feina en aquella editorial me 
la donarien, però, malgrat tot, em pesa-
va haver de fer-ho, ja que creia que em 
donarien la feina per compassió, perquè 
era vídua i havia de mantenir els meus 
fills; m’hauria agradat que algú em do-
nés feina sense conèixer-me, només per 
les meves aptituds. L’inconvenient era 
que jo no en tenia, d’aptituds”. La itali-
ana insistia que no sabia fer res de pro-
fit: “En tota la meva vida, excepte cuidar 
els meus fills, fer les feines domèstiques 
amb extrema lentitud i ineptitud i es-
criure novel·les, no havia fet res més”. 

Ginzburg escrivia amb una aptitud 
envejable. Això ho devia saber fins i tot 
l’autosabotejadora que duia dintre.!

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Hi ha llibres que mai haurien d’haver deixat 
de ser arbres, i també hi ha llibres com els 
que signen Jordi Masó o Natalia Ginzburg

Totes les guerres de Zelenski 

Sempre he sentit admiració per la gent 
que se sap els noms dels dirigents in-
ternacionals abans que passi una ca-

tàstrofe. Des del primer dia que és notícia 
qualsevol país diuen correctament el nom 
del seu president. Jo trigo setmanes. Ara 
dic Zelenski amb la mateixa desimboltu-
ra que puc dir Netflix, però també és veri-
tat que al començament pensava que Net-
flix era una marca d’insecticida. Hi ha pa-
raules que arriben de l’espai exterior i que 
de mica en mica es van apoderant de la re-
alitat, com el color que va caure pels vol-
tants d’Arkham al relat de Lovecraft. Avui, 
però, quan veig les imatges de Zelenski ves-
tit amb roba militar, defensant Ucraïna de 
la invasió russa, de l’atrocitat de Putin, és la 
meva actualitat la que hi trobo continguda.  

Zelenski no va néixer per portar aques-
ta indumentària, és el primer que salta a la 

vista. Es tracta d’una roba pensada més per 
a un Fidel Castro. Potser caldria dir que no 
és el mateix el cap d’estat que porta roba 
militar de feina (com és el cas dels es-
mentats) i el cap d’estat vestit 
amb uniforme de gala (com és 
el cas dels dictadors, monar-
ques i altres mixtures d’exèr-
cit i poder). En Zelenski, 
abans que un comandant, el 
que es veu és algú que acaba 
de sortir de M*A*S*H*. La sè-
rie de televisió, i la pel·lícula de 
Robert Altman, però també la no-
vel·la, que aquí hem vingut a parlar de lli-
bres. L’autor de M*A*S*H*, Richard Hoo-
ker, va ser un cirurgià de la Guerra de Co-
rea, i el seu era un humor que sortia del do-
lor i de l’escepticisme. L’editorial La Fuga 
va publicar la novel·la l’any 2020 actualit-

zant una traducció d’Antoni Ribera, que 
a més de traductor va ser uns dels pioners 
de la ufologia espanyola. El seu era el 

temps en què els ovnis arribaven d’al-
tres galàxies i no d’altres dimensi-

ons. Ens hem sofisticat. Hem fet 
una realitat encara més virtu-
al que les nostres mentides. 
Potser perquè va ser un actor 
de comèdia, o potser perquè 
és víctima d’una guerra que no 

vol, Zelenski té aquesta pinta de 
pertànyer a M*A*S*H*. Hi ha un 

pacifisme colpidor en aquest presi-
dent que demana armes a crits. Entre el 
pacifisme i la bomba atòmica s’estén un 
planeta farcit de conflictes bèl·lics i de re-
fugiats. Ucraïna ens torna a recordar que 
el món és ple de guerres, i que totes són 
nostres. Aquesta també.!
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