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N’estic fins al capdamunt, d’aquest anglicisme de color de gos com
fuig. Ja em carregava quan coach només s’aplicava a l’esport, en de-
triment d’entrenador. De mica en mica, el coaching va envair el món
de l’empresa, en un cop d’Estat que deixà fora de joc un estol d’asses-
sors i consellers. Iquè fauncoach,direu?Doncsescoltaelsproblemes
del seu pobre client estressat amb el lloable objectiu de fer-li trobar
les respostes pels seus mitjans, com aquells restaurants on et por-
ten el pa i els tomàquets perquè els freguis tu mateix, que ells ja pre-
pararan lanota.Expertsenpsicologiadepasucatamboli, arahansal-
tat de l’àmbit professional al particular. I vet aquí que ja conec uns
quants catalans que presumeixen de tenir coach personal, una mena
de confessor amb honoraris de geisha, preparat per escoltar els seus
conflictes laborals, familiars, personals o de parella. El coaching per-
sonal, doncs, consta d’un conjunt de sofisticades tècniques que es po-
den resumir en una necessitat: que t’acotxin quan caus al jaç bla de la
desesperança. Francament, posats a parlar d’intangibles, els psicoes-
tetes del mític Carles Muñoz Espinalt eren molt més divertits.❋

‘Coach’?

MÀRIUS SERRA

L
a setmana passada els parla-
va d’un aspecte de les jorna-
des sobre “L’avaluació de la
recerca en humanitats i cièn-

cies socials”. Me’n va quedar un altra
de pendent. Juergen Barkhoff hi va
parlar sobre el paper i la valoració de
les humanitats.

Recordin que la valoració de les
humanitats i de les ciències socials
patia de l’adopció d’un model aplicat
a les ciències dures, model que calia
equilibrar amb mesures més ade-
quades a aquelles altres ciències.
Però Barkhoff va reinvindicar
aquestes altres ciències, més «hu-
manes», per a l’equilibri global de la
humanitat; car ens permeten de
protegir i estabilitzar els fonaments
de la nostra història i cultura, de llui-
tar per la justícia social, de qüestio-
nar l’autoritat, d’aprofundir en el co-
neixement de nosaltres mateixos i
del món que ens envolta. (Jo diria
que aquests mateixos efectes obté
qui es dedica intel·ligentment a l’es-
tudi de les ciències dures...) La cul-
tura ens fa conscients dels proces-
sos de la formació de la nostra iden-
titat i de la de la societat on vivim;
ens forma en el pensament crític i
analític, en l’argumentació comple-
xa, en el llenguatge oral i escrit; ens
acosta a les «altres» cultures, etc.
Però, a més a més, resulta que les in-

dústries creatives (TV interactiva,
educació online, entreteniment
multifacètic, disseny de webs...) ne-
cessiten llicenciats en les nostres ci-
ències; i que les dites indústries
l’any 2003 van generar 654 miliards
d’euros, enfront dels 271 de la in-
dústria de l’automòbil.

Pere Lluís Font va estudiar la rela-
ció entre els conceptes de cultura i
d’humanitats en el seu brillant dis-
curs d’inauguració del present curs a
la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, sota el títol d’«Elogi de les Facul-
tats de Lletres»: elogi i defensa. «Les
nostres Facultats de Lletres, acom-
plexades, semblen temptades de
pensar que poden salvar-se reprodu-
int mimèticament models [...] de les
ciències [...] “dures”», quan allò que
les justifica és «la transmissió crítica
del patrimoni cultural de la humani-
tat». Cultura «és tot allò que no és na-
tura, tot allò que porta la marca de
l’home»; «una realitat humana, que
pertany a l’ordre de la creativitat, de
la convenció i del simbolisme i que
suposa aprenentatge i transmissió»;
«el conjunt de característiques soci-
als, morals, religioses, artístiques, ci-
entífiques i tècniques [...], de mane-
res de creure, pensar, sentir, valorar,
comportar-se, alimentar-se, organit-
zar-se» d’un grup humà. L’anomena-
da cultura general és el nucli essenci-

al de tot això: els hàbits intel·lectuals
(tenir el cap ben estructurat i no pas
ben rebotit de coneixements) i els
hàbits expressius (saber llegir i es-
criure, vaja, que per al professor Val-
verde resumia la finalitat de les Fa-
cultats de Lletres). Les Facultats
d’humanitats (o de lletres), doncs,
«són el lloc universitari per excel·lèn-
cia del foment de la cultura general»,
són «la matriu de tota la cultura [...],
perquè la ciència i la tecnologia són
també activitats humanes». El con-
cepte de cultura, doncs, és més am-
pli: inclou les humanitats, la ciència i
la tecnologia, que avui es troben ja
inextricablement units.

¿Avui? L’any 1845, en el discurs
d’inauguració de curs de la Universi-
tat de Barcelona, Milà i Fontanals es
congratulava de l’adveniment d’«una
nueva época para la profesión de las
ciencias y de las artes liberales», en
què ambdues branques deixaven de
sentir-se com a separades i oposa-
des, però acabava també «aconsejan-
do a los jóvenes el estudio de la litera-
tura, ora se considere como el de la
enunciación de las ideas, ora como el
del hombre moral, o bien como un
medio de avivar y embellecer el amor
a la virtud». Dec la redescoberta
d’aquest discurs (que resulta que te-
nia subratllat en la versió original) a
la professora Rosa Cabré.❋

DANIEL BOADA

A Nova Zelanda en-
cara es parla d’una
tal Suzie, elevada a

una categoria molt si-
milar al ieti o el monstre

del llac Ness. (Fins i tot té
una pàgina al Facebook!) Suzie

era una cambrera que segons els
All Blacks va enverinar-los. La lle-

genda negra diu que l’encarre-
gat de l’operació va ser Thabo

M’Beki, la mà dreta de Mandela i
després president del país. Segura-

ment mai no se sabrà la veritat. Però
la controvèrsia continua. L’any 2000

va aparèixer l’autobiografia d’un cap
de seguretat sud-africà, Rory

Steyn, encarregat de protegir
els All Blacks durant la final.

Descriu l’escena dels juga-
dors sobtadament ma-
lalts, atesos d’urgència
pels metges “com en un
camp de batalla”. Com

és lògic, l’entrenador
dels neozelandesos va re-

criminar-li la seva ineptitud.
Steyn, dolgut, va escriure “no tenir cap dubte”
que els All Blacks havien patit un enverinament
massiu i deliberat.

Ni Carlin ni Eastwood mencionen l’episodi
de la intoxicació. Al film, en tot cas, hi ha una
seqüència que podria ser interpretada de mol-
tes maneres. Mandela es pregunta en veu alta:
“Són invencibles! Com podem aturar-los?”.
“Potser hem dut les expectatives massa lluny”,
diu la seva secretària. “Sí, però –insisteix Man-
dela–, com podem aturar-los?”. I la pregunta
queda sense resposta. Va existir realment
Suzie? Vés a saber. El que més honora els All
Blacks és que van decidir no fer servir l’excusa
de l’enverinament per justificar el resultat.

“La política és un plat que es menja per evi-
tar la indigestió de la guerra civil”, va dir algú.
“I si cal cuino jo”, va dir Suzie.❋


