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Joc nou

Tres llibres

E
l primer llibre és
Els reptes de
l’educació en la
modernitat líqui-
da (Arcàdia), del

sociòleg Zygmunt Bauman.
Un llibret que després d’una
anàlisi de les característi-
ques canviants de la societat
actual –els darrers 30 anys
s’ha produït més informació
al món que en els 5.000 anys
anteriors, i això fa que una
de les habilitats decisives en
l’educació consisteixi a pro-
tegir-se del 99,99 per cent de
dades que no ens interessen,
tot plegat afegit a la “tirania
del moment” i a una llibertat
fins a un grau fins ara mai
vist–, ens posa davant el
repte d’una educació al llarg
de tota la vida, i a aprendre
ràpidament sobre la marxa i
oblidar de seguida. Igual que
els projectils intel·ligents, al
contrari dels projectils balís-
tics d’abans, en els quals la
trajectòria i la distància que
han de recórrer ja ha estat
decidida per la forma i la po-
sició del canó i la quantitat
de càrrega explosiva i així es
pot calcular amb exactitud el
lloc on caurà el coet i es pot
triar aquest lloc.

Ara els mestres ja no poden
llançar projectils balístics i
han de preparar els alum-
nes per a una vida que és un
assaig quotidià de la fugaci-
tat universal. La precaritza-
ció i la incertesa prefabrica-
da són uns instruments de
domini perquè els individus

es tornin més insegurs i vul-
nerables, i per això cal ator-
gar poder als ciutadans i re-
construir els espais públics.
Els partits democràtics hau-
rien d’estar interessats a
combatre aquesta passivi-
tat dels ciutadans i la indi-
ferència en qüestions políti-
ques, haurien de saber que
el consumidor és un enemic
del ciutadà i tota l’educació
hauria de tenir presents
aquests objectius.

La novel·la de Valentí
Puig La gran rutina (Edici-
ons 62), és un exemple dels

escrit”. No sé si aquesta és la
gran novel·la sobre Barcelo-
na, amb un repàs al pujolis-
me i al maragallisme, però sí
que és una bona novel·la,
amb plantofades a l’ego mu-
nicipal, a veure si desperta
del seu somni de disseny i ba-
tecs alternatius.

Casa de Misericòrdia
(Proa), de Joan Margarit, és
un llibre de poemes que emo-
ciona. No sé si la qualitat
principal d’un poema és
l’emoció, però sí que per al
lector corrent, és bo trobar-
hi emoció, i trenada amb la

Tres obres estimulen diversos àmbits de l’intel·lecte i les emocions: ‘Els reptes
de l’educació en la modernitat líquida’, de Zygmunt Bauman, ‘La gran rutina’,
de Valentí Puig, i ‘Casa de Misericòrdia’, de Joan Margarit ● Emili Teixidor

S’hauria
de combatre
la passivitat
dels ciutadans

L’estela de l’aurea
mediocritas horaci-
ana ve encara de
més enrere, potser

de la dicotomia entre l’humor
melancòlic i el flegmàtic, i ha
arribat als nostres dies embol-
callat pels moralistes al servei
del poder, cosa que ha posat en
fuga multituds de pretesos vi-
talistes eixelebrats.

Una altra dicotomia rau al
fons de la qüestió, la que posa

en un cantó els estoics i en un
altre els epicuris. Però no es
tracta ni tan sols de cares d’una
mateixa moneda, perquè hi ha
una continuïtat de terrenys
ocupats, i fins i tot superposició:
en la necessitat de moderar-se,
per exemple. Montaigne diu
que quan era jove tot en la seva
natura tendia a l’excés, i per
viure equilibrat li calia introdu-
ir-hi una mica de moderació,
però ara que s’ha fet vell, com

que tot en la vida el porta a la
moderació, per viure equilibrat
li cal posar-hi una mica d’excés.
En una òpera de Händel titula-
da L’Allegro, il Penseroso ed il
Moderato, basada en textos de
Milton –i plena de referències
hermètiques–, després del duet
culminant, sobre paraules del
Prospero de La Tempestat sha-
kespeariana, la Moderació és el
personatge clau que acaba equi-
librant totes les altres forces.

Montaigne
diu que
quan era
jove tot en
la seva na-
tura tendia
a l’excés
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Miquel
de Palol

Elogi de la
moderació

intel·ligència de la composi-
ció d’una certa educació
moral, reflexió vital, que pot
fer més entenedora la seva
experiència.

Transformar el record dels
pares i de la filla morta, i dels
moments feliços i infeliços,
en un ritme de paraules que
ens habitin i ens conformin,
que deien abans, en el doble
sentit de reconfort i forma-
ció. “Va ser una sort topar
amb la realitat” des de ben
aviat. “Ser vell és una mena
de postguerra”. “Les can-
çons infantils / em fan, ja,
tanta por com les esglésies”.
La Joana que “quan ja co-
mença a clarejar / generosa,
ha tornat / en la Suite per a
cel·lo – la segona– /, que és
com entra, des que és
morta, a casa”. “La poesia és
ara / l’última casa de miseri-
còrdia”. Joan Margarit ens
obre les portes d’aquest or-
fenat i hospici, dur, però
“més dura és la intempèrie”.
Els lectors que s’acullin a
aquest hospici, en sortiran
amorosits, asserenats i afor-
tunats. I agrairan al poeta
l’estada.

gant i mordaç, l’autor ens re-
trata una Barcelona esfila-
garsada amb hereus mel·li-
flus i vel·leïtosos, sense cap
energia per plantar cara als
nous poders, als nous reptes.
“¿Qui són, de veritat, ara ma-
teix, els rics de Barcelona i
de Catalunya?”, es pregunta.
Una Barcelona desmemori-
ada, sense autoritat ni po-
testat, que per no tenir, no té
ni bones novel·les, diu
l’autor. “Vella ciutat d’escrip-
tors dominicals, substituïts
per personatges mediàtics
que signen llibres que no han

resultats de l’educació ina-
dequada, balística, que han
rebut els protagonistes,
amics d’internat al Mont-
seny i més tard d’estiueig en
un poblet del Tarragonès, Vi-
luma, on es troben amb les
seves dones, amants, fills,
nores... Banquers fracas-
sats, pintors de segona, polí-
tics vagament nacionalistes,
editors desorientats..., tota
la peripècia vital serveix de
reflexió sobre com entendre
un present que se’ls presen-
ta caòtic, incert..., líquid.

Amb una escriptura ele-
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