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E l desconcert que regna als nos-
tres dies pel que fa a tot allò rela-
cionat amb l’educació és d’un tal

calibre, que em sembla cosa segura que
el llibre de què parlem avui coneixerà
unes quantes edicions: Erasme de Rot-
terdam,Eduqueu els infants ben aviat en
les lletres, és a dir, De pueris statim ac
liberaliter instituendis, edició bilingüe,
pròleg (negligible) de Gregorio Luri, bo-
nes introducció, traducció i notes de
Laura Cabré, Martorell, Adesiara, 2015.

Erasme, un dels últims grans huma-
nistes de la tradició que el gran Petrar-
ca iniciava al XIV, sens dubte el més
realista o pessimista de tots, va escriure
aquest exercici de declamatio—cosa ha-
bitual en moltes obres llatines dels hu-
manistes del Renaixement—, entre 1506
i 1509 durant la seva estada a Itàlia. No
el va publicar fins el 1529, amb una car-
ta-dedicatòria al príncep Guillem, duc
de Clèveris, germà d’Anna, que va estar
casadamolt poc temps amb l’inconteni-
ble Enric VIII d’Anglaterra. Com diu
aquesta endreça, Erasme considerava
lanostra declamatiod’avui comunapèn-
dix exemplar a la sevaDe duplici copia...,
dedicada a “la riquesa dels mots i dels
seus conceptes”.

És qüestió no vana, perquè l’opuscle
d’Erasme, enganyós de vegades, presen-
ta moltes pàgines dedicades a execrar
l’ús de la violència física en matèria
d’educació—potser dedicades a rescaba-
lar l’autor mateix de les fuetades que va
rebre a l’escola capitular de Sant Liví, a
Deventer. Però aquest no podia ser l’ar-
gument major d’un opuscle dedicat a
l’educació de les criatures si qui el va
escriure era un home versat en les lle-
tres gregues i llatines. El que pretenia
Erasme —per això caldria que el prolo-
guista s’hagués estès una mica sobre la
relació entre cosa, costums i paraules
(res, verba et mores), santíssima trinitat
de l’educació liberal i de les litterae hu-
maniores, o “lletres més humanes”—
era donar una sèrie de pautes als pares
que, llavors com ara, estaven aclaparats
davant el repte de l’educació d’un fill.

El repte erasmista procedia, sencer,
de la dita llatina inspirada en les
Geòrgiques de Virgili, que diu: homines
nonnascuntur, sed finguntur: no somhu-
mans de naixement, sinó que ens en
fem. Vet aquí la clau de volta de tot
aquest tractat d’Erasme, que es corres-
pon, òbviament, amb la idea que tenien
els humanistes sobre els éssers hu-
mans: éssers amb llenguatge, o de llen-
guatge. Vet aquí una idea tan antiga
com la saviesa grega i la romana, com
Plutarc o Quintilià, si no és tan antiga

com Píndar i els filòsofs pre i post-
socràtics. No en va, com és sabut,
aquest concepte en què es troben tan
absolutament entrellaçades la paraula i
la construcció de la ciutat estat, paideia,
va ser traduïda sovint, pels humanistes
ja moderns, com humanitas. No hi ha
humanitat sense viure en el si del llen-
guatge —així ho diria Heidegger—, com
no hi ha coneixement sense paraules
—això ho deien els filòsofs de l’idealis-
me alemany del XIX, Humboldt el pri-
mer—, ni pàtria sense diàleg.

Però ja sabem com han anat les co-
ses, no solament d’ençà que el conti-
nent es va secularitzar, sinó, en espe-
cial, des que les criatures, tant com els
joves i fins i tot els adults, s’han inclinat,
submisos, davant l’eficàcia poderosa de
la informació i la comunicació per via
digital. Ja poden sortir els defensors de
les noves tecnologies dient que això
només ha estat un invent com el de Gu-
tenberg. Ni de lluny; o molt més lluny.

Un nen que duu un telèfon mòbil po-
tent a la butxaca és un perfecte exemple
de la tirania de l’estupidesa: aquella que
justament Erasme va blasmar, irònica-
ment, al seu Encomion moriae.

Quant a la traducció, saludem-la
amb simpatia. No crec que l’expressió
original hocmale cessit s’hagi de traduir
com “l’has espifiada”, però resulta ente-
nedora i molt genuïna. Passa el mateix
amb la paraula quaestiunculis, un dimi-
nutiu que Cabré tradueix com “pregun-
tetes punyeteres”, quan amb “ximple-
tes”, o sense adjectiu, ja n’hi hauria
prou: així es troba sovint a Ciceró.

Sigui tot com sigui, aquest llibre
d’Erasme, com dèiem en començar l’ar-
ticle, il·luminarà molts pares i educa-
dors: els animarà a deixar-se de plastili-
nes, cordes i cordills, castanyades, activi-
tats extraescolars de discutible solvèn-
cia, lectures dolentes per mal escrites i
altres falòrnies. Mestres! Pares! Parleu
bé i amb criteri. Àvies i tietes fadrines!
Narreu als nens el nostre llegendari,
que és d’una enorme riquesa! Fora Pe-
drolo, fora Espriu, Llach i Martí i Pol:
feu una bona antologia de textos
clàssics, moderns i contemporanis
—n’hi havia en temps de la nostra
República—, plens de bona llengua i
d’idees consistents. Convertiu en bons
ciutadans les generacions que pugen!

La sarabanda accelerada en què s’ha conver-
tit la política catalana ha provocat un deves-
sall de reaccions pujades de color a tot

arreu, i molts polítics i intel·lectuals de la resta de
l’Estat no s’han estat de fer afirmacions franca-
ment injurioses sobre els independentistes cata-
lans. Hem pogut sentir coses com que Catalunya
necessita la immediata arribada d’un tren ple de
psiquiatres o que les passades eleccions han evi-
denciat l’estupidesa d’un poble que dóna suport a
72 traïdors (referint-se a parlamentaris electes),
tot això dit per gent habitualment sensata. És pos-
sible que el món sencer necessite un tren de psi-
quiatres eficaços, però aquesta no és una hipòtesi
en què puguem abundar ara mateix. En tot cas,
apel·lar a la insània col·lectiva per a explicar uns
resultats electorals no desitjats demostra una con-
fiança vacil·lant en un mecanisme essencial de la
democràcia i una receptivitatmassa obstruïda per
allò que se’n diu l’alteritat.

Crec que aquest és un punt important. Els ob-
servadors forans no volen entendre l’evolució polí-
tica catalana: la reacció acumulativa d’un senti-
ment identitari frustrat, amb maltractament
econòmic i sensació de rebuig, per part de la resta,
de tot allò que són els catalans, començant pel seu
mateix gentilici. Tampoc són gaire conscients de
la tremenda força del nacionalisme espanyol per-
què, comque el troben natural, amb ñ, ni el veuen,
però a Catalunya sí que es veu, perquè no hi ha
ningú que detecte millor el nacionalisme dels al-
tres que un altre nacionalista. En tot cas, bona
part del catalanisme hamutat cap a l’independen-
tisme, i això és un fet. Com que no volen saber per
què, parlen de polítics perversos i votants estú-
pids. Atien un foc que els ofusca. Van a cegues.

Per l’altre costat també es diuen coses aflicti-
ves. De moment, ningú ha apel·lat a la patologia
social, però sí que s’han sentit desqualificacions
abruptes als mals catalans, i massa difamacions. I
encara hi ha la urgència desbocada dels qui no
han comprés que no es pot donar un pas de l’en-
vergadura d’una proclamació d’independència
sense el suport molt majoritari del mateix poble
al qual se suposa que hauria de beneficiar. També
és ceguesa.

I això és tot el que podemesperar?Un enfronta-
ment verbal encegat corejant un xoc de trens
històric? Fa poc, un article lluminós de Javier Cer-
cas reclamava un diàleg realista, tot citant un dels
llibres més lúcids mai redactats en la pell de brau,
Escrito en España, de Dionisio Ridruejo. Els parti-
daris de la transformació i els de l’statu quo han de
trobar punts de compromís eventuals, per inesta-
bles que siguen. L’atropellament o la violència
—tampoc la institucional— no són solucions. La-
mente no poder citar sencer l’article, perquè és,
fins on jo sé, la més encertada proclamació del
principi de realitat dels últims temps. Passa que
Cercas és tan partidari de la sensatesa com de la
felicitat, viu a Catalunya i no està cec.

L ’afany per capturar, gestionar i
vendre la informació que es pot
extreure del que es coneix com Big

Data ja comença a donar símptomes de
constituir una nova febre de l’or. Les em-
preses que s’hi dediquen neixen com bo-
lets i ja fa temps que s’aplica amb un
profit relatiu a les més variades discipli-
nes. També a la investigació mèdica. Lle-
gim, per exemple, al diari que els comen-
taris que es publiquen a Twitter poden
servir per diagnosticar el risc de patir
malalties cardiovasculars. Se sap de sem-
pre que la crispació de l’ànim és un fac-

tor important en el desencadenament
d’un ictus o un atac de cor, i els individus
que, amb les frases que aboquen al ciber-
espai, mostren mal humor i hostilitat de-
laten la seva propensió a sucumbir a
aquesta classe d’afeccions. Si vostè és do-
nat a descarregar el seu malestar a les
xarxes socials, sàpiga que en un futur no
gaire llunyà pot rebre la visita d’un ins-
pector sanitari. Ara bé, si el sistema fun-
ciona, no cal sinó desitjar-li que salvimol-
tes vides d’amargats i esperar al mateix
temps que la febre del Big Data no arribi
a l’enginyeria social, una esperança que

sembla condemnada al fracàs: de mo-
ment, ja ha arribat a la producció
literària.

Efectivament, una empresa catalana
de tecnologia acaba d’anunciar que ha
creat una aplicació informàtica per valo-
rar i fabricar novel·les susceptibles de
convertir-se en best-sellers. El procedi-
ment és senzill: es tracta de reunir i clas-
sificar les opinions i les emocions que els
lectors d’una obra d’èxit expressen a les
xarxes socials; l’aplicació emmagatzema
aquests comentaris en un núvol junta-
ment amb les dades personals dels que
els han emès (edat, sexe, procedència
geogràfica) i l’accés a aquesta informació
proporciona als editors un criteri de
valoració infal·lible per decidir-se a ad-
quirir els drets de traducció d’una obra, i
un banc de dades colossal per dissenyar i
encarregar llibres que compleixin les exi-
gències dels gustos populars.

Ja fa molt que Hollywood va reduir el
seu cinema a la repetició ad nauseam
d’una sèrie d’estereotips visuals i narra-
tius, i un nombre creixent d’editors no
ha parat de fer esforços per aconseguir
que la novel·la agafi el mateix camí. La
nova aportació tecnològica està destina-
da a fer que la literatura de masses sigui
l’única raó de ser de la producció edito-
rial i a empènyer l’ambició literària —la
narrativa concebuda com una forma de
coneixement que neix de l’exploració es-
tètica del llenguatge— al dipòsit de
cadàvers. Si se n’arriba a generalitzar
l’ús, serà la voluntat popular la que a
partir d’un moment decidirà els argu-
ments i l’estil de les obres de ficció. Per-
què d’això es tracta: de sotmetre la litera-
tura a un plebiscit. Sembla mentida com
de vegades els interessos mercantilistes
poden coincidir amb la democràcia as-
sembleària.

El mètode
Ridruejo
Enric Sòria

D urant el festival Grec
2015 de Barcelona, els es-
pectadors van poder par-

ticipar en una experiència ludi-
cofiraire singular: un carrusel
de cinc cotxes en l’interior dels
quals es representaven cinc pe-
tits espectacles diferents. Els au-
tors dels textos, procedents del
camp de la narrativa, es van ave-
nir a escriure una història que
—conditio sine qua non— tingués
lloc dins d’un cotxe. Carroussel
recull, en una edició molt acura-
da, les cinc peces dramàtiques
derivades d’aquesta proposta.

Com acostuma a passar en
les iniciatives d’escriptura
col·lectiva, de vegades amb uns
requisits de gè-
nere, temàtics,
de personatges,
d’espais o del
que sigui, el re-
sultat és des-
igual. En con-
junt, tenen l’en-
cert de traçar
personatges i si-
tuacions ambpo-
ques pinzella-
des i, fent ús
d’una llengua
fluida i efectiva,
abordar temes
quotidians, de
proximitat, des
d’una òptica con-
temporània i
des d’una estèti-
ca realista. So-
vint, amb un dis-
t a n c i a m e n t
irònic o hu-
morístic i, en al-
guns casos, amb
una calculada
dosificació de la
tensió, la intriga
o el misteri.

Taxista, de Jo-
sep Maria Fona-
lleras, ofereix una visió escèpti-
ca i sarcàstica de la indústria
funerària, pel seu caràcter espec-
tacularitzat i mercantilista. Més
trivial és La reclusa, d’Imma
Monsó, que voreja el thriller de
por i misteri per exemplificar la
perversitat de les relacions amo-
roses. Tot trampejant amb prou
feines la versemblança, Marta
Rojals retrata a Punt mort el
temps en suspens d’una parella
després de patir un accident de
cotxe. Passatgers, de Francesc
Serés, exposa la precarietat del
món laboral i les dificultats per
trobar una feina digna. Tanca el
volum Grecalònia, de Màrius Se-
rra, que simula una visita guiada
a una capital imaginària d’un
país on no deixen conduir les do-
nes. La crítica subreptícia al mo-
del turístic consumista i aliena-
dor que conté Grecalònia, aplica-
ble al cas català com suggereix
el títol, es perd entre jocs de pa-
raules i jogasseres puerilitats.

Dels cinc textos, dos monò-
legs i tres diàlegs, els més inte-
ressants són els d’abast crític,
més acostats a la sàtira social:
Taxista i Passatgers. El de Fona-
lleras dissecciona, en boca d’un
conductor d’un taxi especialitzat
en funerals, la pompa al voltant
de la mort. Amant del poeta Ma-
ragall i coneixedor del negoci fu-
nerari, el personatge s’interessa
vivament tant pel difunt com
pels qui el vetllen. La peça de
Serés acara un taxista des-
agradós, extenuat per les hores
de feina, amb una noia que es
guanya la vida fent malabars i
venent el que sigui. Sense mira-
ments, hi mostra una realitat
incòmoda i, tot queixant-se de la
seva passivitat, hi interpel·la el
públic passatger.

La consistència literària, el di-
namisme expressiu i la riquesa
lèxica de les peces breus publica-
des a Carroussel evidencien, per
contrast, la migradesa i l’esquifi-

desa d’alguns dels textos que es-
criuen bona part —no pas tots—
dels dramaturgs actuals, de vega-
des parapetant-se en la col·lo-
quialitat. Si bé aquests darrers
tenen més hores d’obrador dra-
matúrgic i dominen més el codi,
pequen, en canvi, d’una elo-
qüent pobresa lingüística en al-
guns casos molt preocupant. Es-
sent així, doncs, la dedicació a
l’escriptura teatral de poetes, no-
vel·listes o assagistes podria con-
tribuir qui-sap-lo a oxigenar i a
sedimentar una dramatúrgia
massa ancorada en fórmules es-
tereotipades i d’una inquietant
primor temàtica i literària.

Teatre sobre rodes
Francesc Foguet i Boreu

A questes setmanes han
aparegut diverses notí-
cies sobre la Casa Terra-

das, la coneguda Casa de les
Punxes de Barcelona, que està
en obres amb la finalitat de re-
formar una part de la planta
baixa i dotar l’edifici d’un nou
ascensor que permeti pujar al
terrat per fer-lo accessible a
les visites. Els promotors vo-
len posar en el circuit turístic
de la ciutat aquest edifici de
Puig i Cadafalch.

He llegit diverses coses so-
bre aquest vell immoble de la
Diagonal; algunes proven de
fer una restauració de la seva
història i solen incloure un in-
ventari de tots els elements
simbòlics, fonamentalment de
la façana, tot donant una inter-
pretació de cadascun d’ells. Al-
tres pertanyen al que podríem
anomenar raons tècniques;
aquestes semblen interessa-
des a explicar innovacions
constructives, com ara que la
planta baixa estigui construï-
da a base de columnes i pilars,
cosa que per altra banda sem-
bla justificar que s’hagin en-
derrocat murs de la planta
baixa per deixar-la diàfana.

Aquest edifici és contradic-
tori i estrany, en bona part per
la seva figura d’aspecte medie-
val, i no crec que la manera de
redimir-lo sigui tractant de de-
mostrar les innovacions tècni-
ques aplicades en la seva
construcció, especialment en
els elements de ferro. Per a
qui pensa que la història
avança en una sola direcció
sense retrocessos, aquest edifi-
ci representa una anomalia,
per la qual l’han castigat sem-
pre; per exemple, no figura a
la guia del CoAC elaborada el
2007, malgrat que és Monu-
ment Històric Nacional des
del 1976. Aquest és un proble-
ma corrent, al qual m’he refe-
rit altres vegades en aquestes
mateixes crítiques, perquè
l’arquitectura moderna ten-
deix a desqualificar tot allò
que no considera un progrés i
és sovint sectària amb el que
no coincideix amb els seus
postulats.

La Casa Terradas és, en rea-
litat, tres cases, les quals són
irreconeixibles si no fos per
les tres entrades a les escales
de cadascuna d’elles des de la
Diagonal. L’edifici ocupa una
illa sencera, a causa de la
traça de la Diagonal sobre
l’Eixample, que dóna lloc a
una anòmala illa més petita

que les regulars i que, per la
seva grandària, no té pati inte-
rior d’illa. Dit d’una altra ma-
nera, la Casa de les Punxes és
edifici i illa al mateix temps,
una illa compacta formada per
un edifici que no té davants ni
darreres amb galeries. La for-
ma exterior resulta un exem-
ple molt interessant de com
aconseguir formar una unitat
sense regularitat. És un edifici
unitari madur, sense els radi-
calismes propis de la uniformi-

tat. La unitat li confereix la
condició de ser únic en el seu
context, sense amagar el fet
d’estar format per diversos ele-
ments fins a semblar una reu-
nió de cases diferents, corona-
des per torres cilíndriques o
cossos de coberta a dues
aigües amb pendents inusuals.

El més estrany, contradicto-
ri i interessant d’aquest edifici
ho expressa la planta. En veure-
la reconeixem les tres cases
que la formen, cadascuna amb
la seva escala, els patis de
llums i l’estructura regular i or-
togonal de murs de càrrega; és
a dir, la genètica tradicional de
les cases de l’Eixample barcelo-
ní. Però ens adonem de segui-
da de les seves imperfeccions i
deformacions. Les tres cases
semblen estar encintades per
una franja relativament homo-
gènia d’habitacions que se-
gueixen una altra geometria,
dictada pels carrers i els xam-
frans que envolten l’edifici pels
seus sis costats, dels que tan
sols dos són vagament paral-
lels. Aquesta franja de peces re-
gulars utilitza sales rodones a
les cantonades per canviar de
direcció, i acoblar així la franja
perimetral a la capritxosa for-
ma d’hexàgon irregular. Són
aquestes sales rodones les que
formen la base de les torres co-
ronades per les agulles que
han inspirat el nom de l’edifici.

Aquesta franja, que equival
a dir la façana de la Casa de les
Punxes, està dictada per la ciu-
tat més que no pas per l’edifi-
ci. Les tres cases, per si soles,
podrien ser un més dels exem-
ples a Barcelona de tres cases
bessones, inserides entre mit-
geres amb façanes al carrer i
galeries a l’interior d’illa. Al
carrer Mallorca, per exemple,
n’hi ha una d’aquestes entre la
rambla de Catalunya i el pas-
seig de Gràcia. Però aquí és la
ciutat la que sembla fer l’edifi-
ci, i és la descoordinació entre
l’interior del conjunt i la coro-
na perimetral de la façana
l’element clarament perfecti-
ble. Té un interior anòmal i
vulgar, però duu un esplèndid
vestit urbà.
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D’una febre
Ferran Toutain

Erasme donà instruccions davant el repte d’educar un fill, un pavor etern.

Eduqueu els infants en les lletres!
Jordi Llovet
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Una esplèndida anomalia
Xavier Monteys
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‘Carroussel’, en especial
els textos de Fonalleras
i Serés, oxigena la
dramatúrgia actual

Plànol de la Casa de les Punxes, a la intersecció de la Diagonal amb els carrers Rosselló i Bruc.

Un moment de Carroussel, al passat Grec.

Façana de la Casa Terradas. / m. n.

La Casa de les Punxes,
‘castigada’, no figura
a la guia del CoAC
elaborada el 2007

És un edifici amb
un interior estrany
i vulgar, però duu un
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cordills, i narreu als nens
el nostre llegendari
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