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El professor de literatura Nuccio Ordine ens proposa una interessant llista de clássics sobre què llegir
en el seu recent llibre Clasicos para la vida. Una
pequeña biblioteca ideal, meravellosament editat
per Acantilado (2017).Ordine aborda la qüestió de
per què llegir els clàssics, tractats de forma cèlebre
per Italo Calvino, en aquest cas valent-se un fresc i
accessible breviari. Es tracta d'una recopilació de reflexions que neixen de diferents fragments triats de
grans obres clàssiques, una categoria reservada per
a aquella que reuneix la singular propietat de preservar la vigència, la bellesa o la veritat amb el pas del
temps. Amb cada breu nota destaca una idea o tema
d'actualitat a manera de ganxo per despertar l'interès al futur lector. Es va dibuixant així un petit
mapa literari, molt personal, on en cada coordenada
ens dóna una petita pista dels trets que esperen en
el meravellós paral•lel univers que és la literatura
clàssica. Una obra amb un notable paral•lelisme
amb Llibreria del gran Jordi Nadal.
El llibre inclou un potent pamflet en defensa dels
clàssics com a peça fonamental en l'educació. D'una
banda, Ordine reclama una formació més holística,
més humana, menys "professionalitzada" en
paraules del propi autor. De l'altra, una educació que
recuperi el llaç irrenunciable entre educació i esforç
personal per part de l'alumne. Els diners poden comprar gairebé qualsevol cosa, però no el coneixement
que és sempre el resultat d'una fatigosa conquesta
personal. Un esforç intransferible a tercers. Es pot
portar la mula al riu, però no se la pot obligar a beure.
El mateix passa una mica amb l'educació: es poden
posar tots els mitjans disponibles, tablets, reduir el
nombre d'alumnes per classe, i fer tots els pactes
educatius que es vulguin, però en última instància el
que acaba sent determinant és la voluntat de
l’alumne.

Despertar la curiositat és cultivar l'esperit crític. La
lectura enriqueix la nostra visió del món, ens permet
comptar amb múltiples punts de vista. Alumnes amb
hàbit lector són alumnes capaços de pensar per sí
mateixos, no ovelles que sobreviuen a força d'opinions prestades. Els clàssics constitueixen un poderós
aliat en aquesta tasca d'educar i per aquest motiu Ordine els vol retornar al lloc de privilegi que van ocupar
temps enrere. En un moment on estem literalment
saturats d'informació la selecció natural que suposa
la lectura de qualsevol clàssic té un important valor
afegit. Una tasca, llegir els clàssics, que no és empresa fàcil. Els clàssics exigeixen tenir un bon hàbit lector, un hàbit que requereix temps, l'aprenentatge és
un procés necessàriament lent, silenci i reflexió.
Una important reserva de futures lectures, un bastió
de resistència contra el pensament únic i la mercantilització de la cultura de mans d'un àvid i apassionat
lector.

