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ampoc aquest llibre de
Màrius Serra (Barcelona,
1963) és normal ni en la forma d’organitzar-lo ni en la
motivació que l’anima: és un llibre
contra l’oblit i per l’amor d’un nen
profundament desvalgut i totalment
discapacitat. I aquest nen és el seu
fill petit. Hores d’ara la major part
dels lectors ho saben perquè la premsa, la ràdio i la televisió se n’han fet
ampli ressò. Serra és un personatge
públic de les lletres i el periodisme i
s’ha desfet ara de les prevencions o
els pudors per aïllar narrativament
alguns moments de la vida del seu
fill paralític cerebral. Només són
150 planes de text però la lectura és
esgotadora perquè l’acompanya un
esforç d’autocontenció —el lector
sap que allò és veritat— i de respecte moral per la matèria del relat: no
és només narrativa realista; són relats sobre la realitat viscuda en primera persona. La del pare Màrius
Serra però també la de la mare i la
de la filla gran, i la d’en Lluís, o

Llullu, que parla per si mateix per
via d’una il·lusió òptica (i moral)
que el fa córrer a les últimes planes
del llibre, i van sense paginar perquè
són fantasia. El noi no correrà mai
fora del llibre. Però l’humor usual a
la narrativa de Màrius Serra hi és,
com hi és l’habilitat de l’escriptor
per rebaixar aquí el patetisme i accentuar allà la hilaritat, i tot trabat
amb l’alliberació episòdica de la ira
o la còlera, però també la pietat i la
tendresa. La distància narrativa, l’estil mateix en la seva nuesa i absència
de moralina o espiritismes, fa la feina ben feta i treu del text els grumolls i col·lapses emocionals previsibles. Potser també perquè l’autoparòdia del narrador i la percepció lleugerament histriònica de si mateix
permeten construir relats divertits
contra tot pronòstic, com passa
amb les dificultats per trobar el lloc
on esperar el vehicle que porta el fill
diàriament al centre mèdic.
La seva vulnerabilitat és absoluta
i el dramatisme potencial molt alt,
però res d’això està en el llibre perquè transmet amb naturalitat les decisions ingents que s’han de prendre
cada dos per tres per tal de saber
ajudar i saber estimar un cos profun-
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dament
inexpressiu,
incapaç
d’expressar res, però viu i ple de necessitats. De vegades el llibre sembla
un curs intel·ligent i irònic de saviesa moral, sobretot perquè mai el to
es desvia ni a l’autocompassió ni a
l’alliçonament moralitzant.
La seva pretensió literària tampoc és delirant, i això permet al lector una trobada amb l’autor i el seu
fill allunyat de la catarsi dramàtica i
allunyat també del despullament
obscè. Potser sí que fa trenta o cinquanta anys no haguéssim sabut
massa bé com llegir la matèria tan
pertorbadorament privada del llibre —des del descobriment de la
malaltia fins a la fràgil ficció de ferlo córrer visualment a les últimes
planes—, però ara els lectors hem
entès i hem llegit aquestes experiències fora de la fe catòlica, fora del
silenci i l’ocultament, de la vergonya i de la culpa, i hem entrat amb
les portes obertes de bat a bat a la
casa d’un noi que viu entre atacs
d’epilèpsia i la immobilitat total,
mentre sabem que els seus pares i la
germana organitzen el món d’en
Lluís amb el càlcul i el mètode que
demana l’amor. Per això és essencialment una carta d’amor.

Diferents imatges de Lluís, o Llullu, apareixen a les darreres pàgines del llibre que Màrius Serra dedica al seu fill. Fullejades
ràpidament, produeixen l’efecte òptic que el nen està corrent, cosa que no podrà fer mai fora del llibre.
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‘Bolonya’ i els estudiants
JORDI LLOVET

N

o hi ha cosa que mereixi més respecte que el fet que una
colla abundosa d’estudiants endegui una mobilització
per discutir a fons una qüestió que ni tan sols la classe
docent no ha estat capaç de discutir: el procés d’implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, també conegut com “Pla Bolonya” pel fet que va forjar-se en la més antiga
institució universitària d’Europa, l’any 1998.
Com que un servidor és fill del Maig de 1968, es va acostar, al
vestíbul de la Universitat de Barcelona, a la taula en què feien el
torn informatiu de rigor els representants dels estudiants reformadors i crítics. D’entrada, el que sorprèn és que es tracti d’un
col·lectiu molt heterogeni políticament parlant, i amb un respecte escrupolós per les dependències públiques: ja fa dies que dormen en els espais que circumden el rectorat i mengen, a la
manera dels Pares de l’Església, aliments que els arriben dels
mercats municipals que, en qualsevol cas, s’haurien llançat a les
escombraries. De fet, els hauria d’alimentar la mateixa universitat, que sempre és definida com alma mater, és a dir, “mare
nutrícia”. Tenen força moral; no van esparracats; no són una
colla de trinxeraires: són nois i noies a la bella edat que, simplement, no estan d’acord amb certs elements del pla bolonyès, i que
desitgen discutir i ser escoltats. Al cap i a la fi, se suposa que els
nous plans d’estudis estan concebuts per al seu benefici, i no per
al benefici dels poders fàctics i econòmics.
En tota aquesta qüestió hi ha un problema greu, que no ha
passat desapercebut als estudiants, però que no ha tret la son a
gairebé cap professor de les nostres doctes institucions, que generalment es limiten a veure com la paga mensual de funcionari
arriba puntualment als seus comptes corrents: el pla Bolonya no
és res més que la concreció, o formalització i legalització d’una
fase determinada de la vinculació entre ensenyament universitari
i societat neoliberal. No és preocupant, sinó tot el contrari, que
l’homologació universitària als països de la Unió pretengui que
un estudiant d’enginyeria, de química, d’arquitectura o de medicina pugui aprofitar-se dels avenços que s’han produït en universitats d’altres països del continent; i tampoc significa cap problema, sinó més aviat una solució, que s’intenti que l’empresa privada assoleixi un cert protagonisme en el practicum dels estudiants
que, en graduar-se o
“masteritzar-se”, passaran a ocupar els llocs de
treball que ofereixen les
institucions, societats i
empreses extra-universitàries.
El problema gran es
presenta quan s’entra en el terreny de les Humanitats, que tradicionalment havien estat l’ànima de la vida universitària d’una
ciutat: per això no és estrany que les actuals mobilitzacions
estiguin protagonitzades, bàsicament, per estudiants d’Història,
de Filosofia i, en menor mesura, de les facultats de Filologia,
aquestes havent adquirit ja fa temps, amb un cinisme que espanta, la categoria d’escoles tipus Berlitz per a satisfacció de joves
amb un horitzó mental (no es pot dir “intel·lectual”) que no
passa d’aspirar a un secretariat de direcció en qui sap quina
empresa privada dedicada a qui sap quina activitat: fabricar
mitjons, piruletes, productes de cosmètica i coses així. La realitat,
però, és que més de la meitat d’aquests llicenciats acabaran a les
aules de secundària, amb una formació limitadíssima: així es
multiplica l’analfabetisme funcional a les societats dels nostres
dies. Aneu a un estudiant de Filologia Anglesa i pregunteu-li si li
interessen Shakespeare, Melville o Jane Austen: us diran que
molt poc, o gens; allò que els interessa és de l’ordre de: “The
book is on the table” i tota la progressió gramatical que es deriva
d’un sintagma tan senzill.
Aquest és el gran problema, i el que resumeix tota la perfídia
del Pla Bolonya: la Universitat ja no hi és concebuda com un
espai docent en què continua la formació humanística, civil,
moral i, si voleu, també específica, que s’enceta a l’ensenyament
secundari, sinó com el lloc en què es formen experts en les
petiteses més inversemblants, amb el pretext que el mercat demana especialistes, i que els generalistes, o una classe universitària
formada globalment —en matèria de llengües clàssiques i modernes, història, filosofia, literatura universal, etcètera— no solament no és necessària, sinó que resulta incòmoda (i perillosa)
atesa la fase tremendament degradada del capitalisme que presideix —avui amb la roba apedaçada, és cert— les nostres societats.
Allò greu és considerar que la vida intel·lectual i la vida
universitària no tenen res a veure entre si, i que la formació d’una
ciutadania educada i culta és una tasca que pot delegar-se perfectament a Internet i a la suma d’elements informatius que es
troben en espais del tot exteriors a un veritable procés de recerca
del saber —el que se’n deia theoria—: les noves tecnologies han
envaït fins i tot les aules d’Humanitats, quan resulta evident que,
per ensenyar a pensar i discutir, n’hi ha prou amb la paraula i,
com a molt, una pissarra. El que està a punt de morir del tot és
allò que proposava un il·lustrat tan significatiu com Francisco
Giner: “En vez de considerar a la Universidad como la más alta
esfera de la educación científica, podemos representárnosla como el superior instituto de la educación nacional en todos los
órdenes de la vida”. Davant una universitat encarrilada pel camí
contrari, més val proclamar: Delenda est universitas.

