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«Mai no he permès que l'escola entorpís la meva educació.»
MARK TWAIN

L'estudiant, o tal vegada estudianta, que tot just acaba de fer compareixença en
aquest  el  seu primer paràgraf  podria venir amb nom i cognoms, però l'atzar ha
volgut estalviar-li el llast feixuc d'una identitat imposada i com a tal susceptible a
sobtats rampells de repudi en traspassar el llindar de la adolescència. Qui no ha
renegat mai del seu panegíric en un moment d'ofuscació pubescent? Quants no es
vanten de tenir com a veïna una Hortènsia que encara es plany desesperadament
per no poder respondre al  nom de Maria Rosa o al  encara més líric de Violeta?
Deixem-nos estar, així doncs, de noms i cognoms. Amb les glàndules sebàcies en
peu de guerra tot avançant sense treva per la seva epidermis ja en tindrà prou el
nostre estudiant, o tal vegada estudianta, en donar la benvinguda als dotze i les
seves cabòries existencials. Totes elles pertinents i per tant ineludibles.

Com a molt posem-li a aquesta cara anònima un parell d'ulls que mai no estan de
més i fan més patxoca que potser un Parcerisses darrere d'un Nicolau, o tal vegada
un  Coromines  precedit  d'una  Elisenda.  I  per  tal  que  no  ens  titllin  de  manca
d'originalitat,  siguem creatius i  fem-ne un de cada color.  Com si  en  el  moment
inevitable de fer acte de presència en aquesta pàgina en blanc, la tria de la tonalitat
de l'iris l'hagués agafat per sorpresa i davant de la tessitura de si potser un marró
ametlla, o un verd molsa o..., què sé jo, potser un blau cel à la Paul Newman, el
sentit  comú s'hagués agafat  un dia de festa sense notificació prèvia i  el  nostre
estudiant, o tal vegada estudianta, hagués convingut ajornar per a una ocasió més
adient la decisió final de la uniformitat dels seus ulls.

Als més curiosos suposo que els complaurà saber que hem procurat que el dret es
decanti  per  un  to  marronós fosc mentre  que l'esquerre  l'hem pinzellat  amb  un
grisenc  d'una  pal·lidesa  característica  d'individus  introvertits  i  amb  una  certa
proclivitat  envers  els  trastorns  de  caràcter  psicosomàtic  i  tendències  suïcides
-sempre que el  marc en l'acte d'immolació sigui  el  terrat  d'un bloc de pisos de
protecció oficial  o un penya-segat  sacsejat  per forts vents de ponent  un dia de
primavera. No pateixin que a l'autodestrucció no s'arriba pas tan fàcilment com es
pensen. Calen anys i panys de perseverança per llançar-se al buit o engolir un tub
de somnífers amb una ampolla de vi de garrafa. En el cas que ens ocupa, a més a
més, la força de voluntat no serà de fet mai una qualitat a conrear pel propietari, o
tal vegada propietària, d'aquest parell d'ulls l'ambivalència tonal dels quals no deixa
de ser un qüestió merament casual.

Tot i la manca de tenacitat inherent a la seva personalitat, el nostre pupil (o tal
vegada  pupil·la)  aviat  mostrarà  unes dots  innates per  poblar  els  seus resultats
escolars d'una guarnició de suficients en màxim estat d'alerta. Sense escarrassar-hi
gaire tot s'ha de dir. Emparat pel convenciment que -i arribats a aquest punt la
semàntica no en deixa cap mena de dubte- amb un sufi ja n'hi ha prou perquè prou
ja és això i poc més. Bastant. Fins i tot de vegades..., força. I és que per al nostre
estudiant, o tal vegada estudianta, un aprovat mai no tindrà la obligació de coronar
el cim d'un excel·lent. Potser se li escaparà de tant en tant algun bé despistat, però
mai no gosarà traspassar la frontera engalipadora d'un notable. Hauria estat cosa de
bojos.



Aquest tarannà envers el cinc pelat i c'est fini donarà peu a freqüents i totalment
infructuoses reunions amb el tutor, o tal vegada tutora, de torn. Que tot és fer un
petit  esforç, que de capacitat  en tens de sobres, que voler és poder...  Afegeixin
també  les  més  que  contínues  represàlies  paternes  amb  amenaces  de  caps  de
setmana sense sortir de casa i la requisició inapel·lable de la darrera remesa dels
Clicks de Famobil dels proppassats Reis. Sí, no van pas errats. El nostre estudiant, o
tal  vegada estudianta,  pertanyerà a aquella generació de nens i  nenes que van
haver de passar pel tub de l'Educació General Bàsica de finals dels setanta i van
sortir-ne amb el passaport del Graduat Escolar sota el braç i un somriure ingenu als
llavis. Jo sóc un d'aquells individus. Els meus ulls, en cas que el detall sigui del seu
interès, no van defraudar la genètica materna i són miops i de color mel. Tots dos
alhora tot i que el dret és un pèl més miop que l'esquerre.

Ni  la  promesa  d'un  augment  en  la  assignació  setmanal  no  serà  un  ardit  prou
encisador com per convèncer el nostre crack en suficients que un cinc pelat mai no
lluirà amb la resplendor pletòrica d'un bé, ni molt menys el feix enlluernador d'un
notable, o el llampec fulminant d'un excel·lent. I, és clar, esdevenir un especialista
en  l'art  del  no  destacar  sovint  serà  motiu  de  constants  mostres  d'hostilitat  i
incomprensió  per  part  d'aquells  companys  de  classe  per  als  quals  un  suficient
sempre  corre  el  risc  de  convertir-se  en  el  seu  contrari.  Incapaços d'admetre  la
possibilitat que algú vulgui fer de la seva existència un gairebé zero a l'esquerra,
seran testimonis a contracor de fins a quin punt el modus vivendi de la suficiència
pot conquerir territoris lúdics com ara l'hora del pati on marcar un gol en porteria
aliena  és  més satisfactori  que  marxar  a  casa  amb  un  empat  a  zero.  El  nostre
estudiant,  o tal  vegada estudianta, sovintejarà la companyia de les activitats de
lleure  en  què  la  victòria,  tal  vegada  la  derrota,  es  mantindrà  en  suspens.  Un
permanent i inapel·lable 0-0 sense dret a pròrroga. D'amics a l'escola, no en farà
gaires no cal dir-ho.

I vostès es preguntaran, com ja fa estona que em pregunto jo no es pensin, que
què se'n farà d'aquesta rara avis quan els suficients de primària donin pas als seus
homòlegs de secundària i, en acabat, a les ces, o tal vegada aptes, de la facultat
perquè, potser els semblarà que m'he begut l'enteniment, però no ho sé, a mi em fa
l'efecte que, tot  i  intencionadament  discret  en les seves qualificacions,  el  nostre
estudiant, o tal vegada estudianta, serà d'aquells per a qui la universitat serà un
tràmit  ineludible  en  l'ajornament  a  la  seva  incursió  en  el  mercat  laboral.  A  mi
m'agradaria imaginar-me'l,  o tal  vegada imaginar-me-la,  de contracte basura  en
contracte  basura,  amb  un  currículum  amb  més  vitae  al  bar  que  a  l'oficina,
compartint pis de lloguer als afores de qualsevol ciutat del litoral gironí per ubicar-lo
en algun lloc. Amb dos equatorians becats per fer estudis de postgrau i un sense
papers sub-saharià i la seva manta de quadres plena de CD i DVD pirates. Potser
amb un fill, o tal vegada filla, no reconegut en algun punt del mapa mundi i la
col·lecció  sencera  de  Mortadelo  y  Filemón  cronològicament  ordenada,  volum per
volum, en capses de cartró sota del llit.

Però  és  molt  més que  probable  que  la  meva  imaginació  em traeixi  i  el  nostre
estudiant, o tal vegada estudianta, fiqui la seva llicenciatura en un calaix i tot seguit
es tanqui en un garatge fosc i sense ventilació per sortir-ne amb qualsevol invent
revolucionari que farà que el mercat borsari novaiorquès visqui moments d'eufòria i
èxtasi sense parangó. Internet se'n farà ressò amb fruïció i Google no deixarà passar
l'oportunitat de divulgar les escoles de pensament més visitades en el difícil art del
ja n'hi a prou amb un prou. No trigaran a sorgir-ne acòlits a tort i a dret els quals
miraran d'emular el  mestre amb resultats majoritàriament  catastròfics ja que no
tothom està capacitat per assolir un nivell de suficiència en aquesta vida. Com és
d'esperar en aquests casos, el nom i cognoms del fins ara innombrable es faran
omnipresents en l'entorn virtual.  La premsa del  cor li  trobarà xicots,  tal  vegada
alguna  xicota  esporàdica.  Biògrafs  d'arreu  del  món  es  barallaran  per  trobar-li
germans envejosos, un pare pedòfil, una mare cleptòmana... I els seus ulls sense



consens ompliran articles quilomètrics a les revistes de psicologia especialitzades.
Com si la manca d'homogeneïtat de l'iris fos símptoma ineluctable que hi ha alguna
cosa que falla, que no va del tot bé...

I  és en aquest  bon punt  que la meva imaginació es dispara una altra vegada i
s'entesta a veure'l (tal vegada veure-la) amb un daiquiri a la mà dreta i un ròlex a
l'esquerra. En un iot de luxe de color blanc nuclear. A pocs nusos de la costa de
Santorini...  Però  les  probabilitats  un  altre  cop  ens  contradirien  i  no  seria  gens
estrany veure com el nostre estudiant, o tal vegada estudianta, fa servir la seva
liquiditat  bancària  per  atorgar  al  seu  benestar  emocional  el  grau  de  suficiència
acostumat i acabar delegant bona part de les seves responsabilitats laborals a la
seva mà dreta que no és pas la del daiquiri d'abans. Amb l'esquerra, l'anatòmica vull
dir, passaria els fulls del número 73 de la col·lecció Magos del Humor Mortadelo que
hauria adquirit per eBay. El seu contacte on line li hauria assegurat que, en cas de
estar-ne  interessat,  podria  disposar  de  totes  les  primeres  edicions  de  què  un
venedor, o tal vegada venedora, el qual s'estima més romandre en l'anonimat més
absolut,  es vol  desprendre  al  més aviat  possible.  Jauen  a sota del  seu  llit  i  la
humitat ja n'ha devorat les primeres pàgines dels exemplars més vells.

La semàntica no menteix. N'hi ha prou amb un suficient. I si encara dubten, pensin
en tots aquells excel·lents o, encara pitjor, aquelles matrícules d'honor que a hores
d'ara es pregunten en quin moment de la seva trajectòria meteòrica cap al zenit de
l'èxit la van espifiar per acabar agafant el 47, en comptes d'engegar un A4, i deixar
els nens a la porta de l'escola. Una escola on els cinc pelats ja fa temps que van
deixar  de  dir-se  suficients  per  esdevenir  un  necessita  millorar  o  tal  vegada  un
progressa adequadament. I és aquí on la semàntica significativament perd l'oremus.
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