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iu que els adolescents no
saben literatura. Uns dis-
tingits professors dema-
nen que en els estudis se-

cundaris es destinin hores a lliçons
de literatura. Les matèries de lle-
tres, en els darrers decennis, han
minvat en el global de les assignatu-
res, en benefici clar de les de cièn-
cies. El professor C.P. Snow, un an-
glès novel·lista i alhora químic, va
observar que la separació entre els
titulars de ciències i els de lletres a
les universitats arribava fins al punt
que, literalment, es desconeixien
entre ells, i celebraven reunions i
festes per separat. No tenien res en
comú. L’observador catedràtic va es-
criure aleshores un llibre sobre Les
dues Cultures, que aquí va publicar
Edicions 62.

NO EXISTEIX SINÓ UNA SOLA CULTURA,
l’enciclopèdica, és a dir, cientifico-
humanista, que va florir en els anys
del Renaixement, quan aparegueren
aquells genis que sabien d’arquitec-
tura, de mecànica, d’art pictòrica,
de filosofia, d’astronomia i de poe-
sia. Una tal varietat de coneixe-
ments avui no és possible, perquè
hem aprofundit molt en la ciència i
al científic li queda poc temps per sa-
ber també de literatura; per la seva
banda, el professor de lletres sol es-
tar poc preparat en ciències.

D LA SEPARACIÓ D’AQUESTS DOS SABERS,
però, no caldria que es traslladés als
estudis inferiors a l’universitari, per
exemple als darrers cursos d’ESO i,
sobretot, al batxillerat convindria
donar més matèries de lletres, com
sia història de la literatura –catala-
na i universal –que equilibraria el
currículum general; perquè cal reco-
nèixer que els últims plans d’estudis
han generat també un séc entre
ciències i lletres. Suposo que l’aspi-
ració dels col·legues que han emprès
la campanya serà que un augment
en coneixements literaris, a banda
de donar més cultura general, arro-
donirà més l’esperit dels adoles-
cents, els dotarà d’un sentit estètic,
justificarà millor els coneixements
de llengua.

PER EXPERIÈNCIA PERSONAL, els de la
meva generació vam fer un batxille-
rat en què encara no es feia bifurcació

de continguts, i estudiàvem història i
ciències naturals, i literatura i llatí, i
matemàtiques i química i història de
l’art. Si a tots aquests temes l’estu-
diant hi posava aplicació, en sortia un
tipus que, pel cap baix, tenia unes
idees del saber i de la cultura enteses
com patrimoni de la persona. Un dels
catedràtics deia que si, en arribar a
l’adultesa, tinguéssim memòria sufi-
cientment activa dels temes estu-
diats a Batxillerat, semblaríem savis.

ESTUDIAR UNA MICA MÉS de literatura
no faria cap mal, enriquiria més la
matèria grisa i endolciria els estudis.
Avui dia la gent pot acabar els estudis
sense saber que hi hagué un corrent
realista en la novel·la europea del
XIX, i que entre nosaltres la Renai-
xença abocà al traspàs del Modernis-
me al Noucentisme i a les Avantguar-
des. Convé saber qui fou Gide i qui
Marinetti, Tirso de Molina i Joan Fus-
ter, Salvat Papasseit i Bernat Metge; i
poder dir quelcom de Gorki, Kafka,
Víctor Català i Lord Byron. Poder en-
caixar la història de la nostra literatu-
ra dins la universal, ni que sigui a l’al-
tura d’un manual divulgatiu. Ense-
nyar unes adequades pinzellades de
literatura, això es demana; poder
comparar un llibre llegit amb un altre
de molt dissemblant, i endevinar el
perquè d’aquella dissemblança, vin-
drà després.
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Fer

na feblesa també pot ser un gran
avantatge, i ho demostra el procés

català. A cop de fer posar nerviosos els
seus partidaris amb divisions, emprenya-
des, sí-sís i sí-nos, processos participatius,
i tota mena de solucions improvisades que
tenen la virtut no només de descol·locar la
parròquia pròpia sinó, sobretot, de deixar
absolutament descol·locats els que volen
aturar-ho, el procés avança imparable sen-
se que les previsions dels seus detractors
s’hagin complert mai. Ni Maquiavel hauria
estat capaç de maquinar una estratègia
tan descabellada i desorientadora. A saber
on paren els informes d’aquella tropa
d’agents d’intel·ligència del CNI que el go-
vern de l’Estat va enviar a Catalunya els
primers mesos d’engegar-se el procés, per
tal d’esbrinar-ne els orígens, l’abast real de
la seva difusió entre les elits polítiques i

econòmiques catalanes, i els punts febles
de l’estratègia independentista per tal
d’incidir-hi i desmuntar-la. De res no ser-
veix l’anàlisi i la intel·ligència quan la revo-
lució de vellut de les classes mitjanes ca-
talanes no es mou pels paràmetres de la
tàctica planificada sinó per l’impuls i l’en-
tusiasme tenaç i alhora anàrquic i de les
revolucions. A Artur Mas l’han donat per
amortitzat tantes vegades, i els partits i or-
ganitzacions els han donat per consumits
tantes vegades en les seves pròpies con-
tradiccions i rivalitats que cada vegada
que surten a darrera hora amb un acord
per al 9-N, de convocatòria d’eleccions o
de llistes més o menys unitàries, els gabi-
nets de crisi de la capital de l’Estat tren-
quen informes i comencen a encarregar-
ne de nous per mirar ara com aturar la no-
va situació.

La llista que estan pactant CDC, ERC
amb l’ANC i Òmnium i que situa Raül Ro-
meva com el cavall blanc d’un indepen-
dentisme que vol plantar cara des del pro-
gressisme al neofederalisme de Podemos,
última gran esperança dels partidaris de
mantenir els catalans de forma voluntària
dins de l’Estat, no és el fruit d’una astuta
jugada d’escacs. Rajoy juga a defensar-se
fent enroc, quan aquí s’avança a cop de fe-
liç i voluntariosa carambola de billar.
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