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Quod natura non dat, Salmantica [UB,
UAB, UdL, URV, UdG, UIB, UV, UA,
UJI, UPC, UPF, UOC...] non praestat.
(O fins a quin punt s’hi val, de forçar mare natura)

Trist destí el dels nostres filòlegs coetanis. Si no hi ha poc menys que
un prodigiós miracle enviat per Ramon Llull, no faran altre que posar
balises d’alarma i, al final, a contracor, certificar el coma profund o
la defunció. La seua sort, no cal ni dir-ho, va aparellada a la nostra
[la dels escriptors].

Josep Igual Febrer, L’eternitat enamorada. Notes d’un diari, 
2016-2017 (València, Tres i Quatre: 2020, p. 207)

Tesi (sobradament sabuda): la lluita de l’ésser humà per la simple supervivència és, en
primera i primordial instància, una lluita contra la natura. Contra de la seva pròpia i,
en especial, contra de l’externa. Una de tantes possibles literaturitzacions d’aquesta
pugna la trobem en l’obra de Josep Pla (i en el resseguiment que va fer-ne Josep Maria
Castellet al seu estudi sobre Josep Pla o la raó narrativa, 1978).

L’afirmació escolàstica aquí adduïda com a títol no deixa de ser llavors sinó una
claudicació en aquest incessant procés de la humanitat per sobreposar-se a tot de con-
dicionants imposats per mare natura.

Antítesi (igualment prou sabuda): per més que l’ésser humà es faci com a tal, i evolucioni
progressivament en conseqüència, anant a la contra de la natura, aquesta malgrat tot no
cedeix en la seva dimensió omnímoda (prou ens ho recorda ja Horaci: «naturam expelles
furca, tamen usque recurret», Epistularum, I, X, 24). I sempre retorna en formes d’allò
més degradades, sovint per causa dels mateixos humans (v. gr. l’actual canvi climàtic).

¿Cal doncs convenir en la pertinència de la llatinada de l’encapçalament?
Síntesi (en clau parenètica): a hores d’ara, en temps de globalització, d’inclusió, d’equi -

paració, un dels grans reptes és com, tot preservant la natura, prosseguir en l’irrenunciable
venciment de les adversitats que aquesta ens depara (genètiques, biològiques, atmosfèriques,
socioeconòmiques, polítiques, històriques en definitiva) a còpia de millorar les condicions
de vida de tants i tants de col·lectius desposseïts o discriminats per una o altra raó.



Aquí la remissió documental més adequada fora potser l’enunciada per Marx a la
seva Crítica del programa de Gotha (1875 / 1891): «A cadascú segons les seves neces-
sitats, de cadascú segons les seves capacitats».    

Doncs bé, passem ara a referir-ho tot plegat al món de l’ensenyança. I centrant-nos
principalment en el món universitari. On cada cop més s’hi ha generalitzat l’accés.
Aquí i arreu. Provinent de la població autòctona. Com també d’altra d’absolutament
al·lògena.

Fet, en principi, certament, positiu. És la voluntat de l’ésser humà de créixer-se per
sobre tantes de limitacions naturals, interiors i exteriors, com l’assetgen. Tot forjant-
se una qualificació professional apta tant per al seu desenvolupament individual com
per a la reversió d’aquest en profit de tota la comunitat.

D’acord. Però és també alhora un fet que ha comportat —que ineluctablement com-
porta— una massificació no sempre fàcilment controlable. De manera que no derivi
en adotzenament, en trivialització, en allò que més habitualment sol designar-se com
una davallada del nivell educatiu, per més universitari que en principi es pretengui.

Aquesta afluència cap als centres d’educació superior es dona altrament, prou és
sabut, en un context neocapitalista en el qual aquests han d’actuar sovint talment fossin
empreses privades. Cosa llavors que els obliga a postular-se en conseqüència: en
demanda per dir-ho així de més «clientela» (tant se val com estigui ja d’intel·lectualment
dotada o disposada); en competitiva ostentació de més «rendiments» (quins d’econò-
micament productius, si més no a curt termini, poden presentar en aquest últim sentit
facultats com les de Lletres?).

La contradicció en què llavors els centres d’educació superior es debaten és com-
parable a la d’aquells anuncis propagandístics de béns de consum de luxe, que han de
ponderar-ne l’exclusivitat sense per això renunciar-ne evidentment a una comercialització
com més àmplia millor. I, doncs, així, també les universitats han de fer mans i mànigues
per poder aparellar el requisit d’«excel·lència» cognitiva, a què per raons òbvies es
veuen impel·lides, amb la necessitat no menys imperiosa d’augmentar la matrícula. 

La universitat pateix aquesta contradicció com a baula final d’un procés creixent
d’infantilització, de banalització del saber i de les aspiracions: freqüentment, als instituts
s’actua segons una disjuntiva, vella però potser ara encara més furibunda —perpetuada
també a la universitat— que impel·leix els alumnes «bons» a fer la modalitat de bat-
xillerat de ciències i els «dolents» a fer-ne la modalitat social o humanística. Una dis-
juntiva que molts docents, potser amb bona fe (sic), alimenten o amplifiquen, segons
com, però que és sobretot ambiental, ja que és reflex de què entenen les famílies i la
societat en general com a útil, profitós, important, etc. Aleshores, les aules s’omplen
d’adolescents que fan matèries de llatí, literatura catalana o sociologia sovint sense cap
mena d’interès, només perquè ens és més fàcil «aparcar-los» dos anys més (les famílies)
i no pensar ni en les aspiracions reals ni en alternatives (FP?) que se’ls poden plantejar
(tots plegats). Com, però, els en culparíem a ells, si abans ja els hem deixat anar, ben
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factualment, que això de les Lletres és la xocolata del lloro, maries, remostrons, la
drecera per a un títol que els durà a uns estudis superior fets, potser, sense convicció,
però peatge inexcusable per un altre diploma?

I sí, cal incorporar tant d’estudiantat com sigui possible a la cúspide del sistema
educatiu. També a les humanitats. Però no a qualsevol preu. Perquè qui és incapaç de
distingir el sentit figurat d’una expressió; qui no està disposat per causa d’una procedència
cultural remota a aprendre’s activament llengües vives per comprendre i gaudir-ne la
literatura d’ara i de sempre; qui no sap per qualsevol lamentable handicap de redactar
amb cap i peus una síntesi intel·ligible de l’exposició oral sobre un tema genèric, hauria
de veure’s privat d’ingressar en qualssevulla entitat universitària. No diguem ja en qual-
sevol carrera de lletres.

Omnis determinatio est negatio, per continuar amanint-ho amb vella saviesa esco-
làstica. No hi ha afirmació possible sense la corresponent exclusió. Combatre els deter-
minismes d’antuvi imposats per la natura no s’aconsegueix eludint-los com si no hi
fossin i fent per contrarestar-los amb qualsevol bonisme falsejador.

No tothom serveix per a tot. I el que importa llavors és que cadascú trobi allò per
a què serveix, tant en benefici individual com col·lectiu. Mai però a costa dels reque-
riments propis de la més alta institució acadèmica.

I, encara menys, a costa dels d’una disciplina com la Filologia Catalana, ja que en
aquesta, com en tot d’altres àmbits del coneixement i de la cultura, el país nostrat s’hi
juga molt més que cap altre.

I la fretura és aquí no de molts titulats en Filologia. Sinó de bons filòlegs.
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