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Joc nou

Ensenyament literari

A
larma! Hi ha
una progressi-
va reculada pel
que fa a l’ense-
nyament de la

literatura a l’ESO i al Batxi-
llerat. En molts centres do-
cents la literatura pràctica-
ment ha desaparegut de les
aules. Ho diuen els profes-
sors Jaume Aulet i Pere
Martí i Bertran en un Dicta-
men sobre la situació de la
literatura catalana a l’ense-
nyament secundari, publi-
cat pel Col·legi Oficial de Lli-
cenciats de Catalunya. Pro-
posen, entre altre coses, “la
urgència de dotar d’un
àmbit curricular propi la li-
teratura, sobretot en els dar-
rers cursos de l’etapa secun-
dària”. Parlen de “recuperar
un ensenyament literari que
agonitza” i diuen que “la li-
teratura ha estat arracona-
da del sistema educatiu. De-
finitivament?”. El treball de-
tecta els problemes i
proposa solucions. Molts
obliden que una llengua
sense literatura és un pa-
tuès i res més. L’obsessió per
la llengua no pot matar la li-
teratura, perquè es mata
ella mateixa.

El dictamen serà útil, sobretot
per als professionals. El lec-
tor normal hi trobarà massa
marcs legals i material d’in-
formes i oficialitats que
només els entesos desxifra-
ran amb interès. Però l’estu-
di interessa tothom, i cal
agrair als autors i als col·la-

boradors que han ajudat
amb enquestes i opinions,
perquè fixa un retrat del que
passa avui a les aules.

La feina que fan la majoria
de professors per ensenyar a
llegir i escriure i per fer esti-
mar la literatura és admira-
ble tot i les mancances que
assenyalen els autors. L’en-
tusiasme és gran, els materi-
als són petits, començant
per les biblioteques escolars
i els seus encarregats.

Fa poc, en una trobada
amb gent del ram, compar-
tia taula amb una professo-
ra de francès, una mestra

tenticitat del testimoni per-
sonal no solament va salvar:
de manera inesperada, va
demostrar el que havíem
volgut dir: que la literatura,
la lectura, sense emoció,
sense testimoni personal,
sense curiositat un pèl mor-
bosa... no funciona. Podem
fer els dictàmens i estudis
que vulguem, però la lectu-
ra exigeix un aire de lliber-
tat i de trasbals íntim que és
molt difícil encomanar amb
lleis i reglaments.

Per això, l’iniciativa del
professor és fonamental.
¿Què en farem de les llistes

Els professors Jaume Aulet i Pere Martí Bertran han publicat ‘Dictamen sobre
la situació de la literatura catalana a l’enseyament secundari’ ● Encomanar
l’emoció de llegir és més eficaç que les llistes de lectures ● Emili Teixidor

La lectura
exigeix un aire
de llibertat
i de trasbals
íntim

La vida imita l’art. Més
enllà del tòpic –tòpic
no té per què voler dir
fals–, el que per estra-

tègia fingeix imbecil·litat i
n’obté recompensa és una figu-
ra de la ficció que no sempre
correspon a casos reals, sobre-
tot quan aquests són posteri-
ors. D’altra manera hauríem de
concloure que en aquesta vida
val més ser un animalot de po-
ques llums, nul·la educació i

com més brutalitat millor.
Quan és fingida, la imbe-

cil·litat literària sol ser un arte-
facte notablement sofisticat,
producte de la reflexió, del càl-
cul i, al cap i a la fi, de l’experi-
ència i l’enginy. En la vida real,
descobrim en entrevistes que el
brutal pallasso dels reality
shows a què els mass media
ens tenen acostumats és en re-
alitat sensible, sentimental, in-
format i reflexiu. Però això és la

vida real, i un sempre es queda
amb el dubte de si aquesta no és
també una impostació. La del
xou tenia una intenció, la de
construir un personatge –i gua-
nyar diners–, i la de vida en té
una altra, la de redimir-se’n. En
la vida no hi ha un narrador
omniscient que ens ho pugui
aclarir; o sí, el narrador de la
vida és un mateix, però per des-
gràcia –o per sort?–, d’omnisci-
ent en té més aviat poc.

Descobrim
en entrevis-
tes que el
pallasso
dels ‘reality
shows’ és
sensible

Illes perdudes

L’interès per la literatura entre els estudiants continua sent perillosament escàs . XAVIER BERTRAL

Miquel
de Palol

La impostació
de la
imbecil·litat (II)

d’obres recomanades, si el
professor no s’emociona fins
a arribar a plorar cada cop
que ha de llegir-ne un frag-
ment? ¿Per què les autori-
tats no confien més en els
mestres i en les lectures que
els han trasbalsat i els dei-
xen fer la llista a ells?

Que la literatura és com l’es-
perit que bufa on i quan vol,
ho demostren fenòmens
com el de Harry Potter, que
els pedagogs assessors d’una
dotzena d’editorials va refu-
sar perquè no s’adaptava a
les normes establertes per
als llibres juvenils, comen-
çant per la seva extensió
desmesurada, segons ells. ¿I
per qué hi ha professors que
arrufen el nas quan senten
parlar de Harry Potter o de
les Cròniques de Nàrnia,
que després de veure en ci-
nema molts joves han llegit?
I si no comproveu les edici-
ons d’abans i després de l’es-
trena de la pel·lícula... Massa
encotillament ofega. Hi ha
més coses, que tractarem en
una altra ocasió, perquè el
dictamen dóna per a molt.

impedia, i ens vam quedar
sense saber què deien les
cartes. Però tots els assis-
tents, i jo el primer, en sor-
tir vam córrer a buscar el lli-
bre de Camus –Le premier
homme– per obrir-lo per
l’annex final, on hi ha les
dues cartes. Són esplèndi-
des, certament. I molt cur-
tes. Però no en reproduiré
ni una paraula per fer sentir
als lectors la curiositat que
l’emoció de la professora
ens va encomanar. L’emoció
que potser va faltar en els
inicis de la trobada, massa
freda i burocràtica, que l’au-

admirable, que a mi m’hau-
ria agradat tenir d’estudi-
ant. La reunió transcorria
entre els planys i els intents
de solució habituals, fins
que cap al final la professo-
ra va treure un llibre d’Al-
bert Camus que portava i va
dir que intentaria llegir
dues cartes, la que Camus
va escriure al seu mestre al-
gerià després de rebre el
Nobel de literatura i la res-
posta estimulant del mes-
tre, que comença amb un
“Mon cher petit”, però no va
poder llegir res malgrat pro-
var-ho perquè l’emoció li ho
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