
     

 

 

És interessant (i pervers) el mecanisme segons el qual es valora la «utilitat» de 

les disciplines. Si les humanitats són «inútils», llavors potser el que s’ha estat 

explicant a les aules de les facultats d’economia i empresa en els darrers anys, 

allà on s’han format els qui ens han portat a la crisi que patim, tampoc no ha 

estat de massa utilitat, vistos els resultats. 

Martha Nussbaum, professora de dret i ètica a la Universitat de Chicago, ha 

publicat Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Princeton 

University Press, 2010), un assaig que acaba de ser traduït al castellà: Sin fines 

de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades (Katz, 2011) i 

que comença d’una manera contundent: «Estem enmig d’una crisi de 

proporcions gegantines i d’una gravetat enorme a nivell mundial. No, no em 

refereixo a la crisi econòmica global, em refereixo a una crisi que passa 

pràcticament inadvertida, com un càncer. Em refereixo a una crisi que, amb el 

temps, pot arribar a ser més perjudicial per al futur de la democràcia: la crisi 

mundial en matèria d’educació. ». 

Educativament parlant es decideixen les àrees o disciplines que han de 

constituir els referents per a la societat, i el resultats en matèria de reforma 

educativa per a les humanitats és claríssim: s’ha anat perdent un llençol a cada 

bugada. Tal com es denuncia en aquest llibre: «S’estan produint canvis dràstics 

en allò que les societats democràtiques ensenyen als seus joves, però es tracta 

de canvis que encara no s’han sotmès a una anàlisi profunda. Assedegats de 

diners, els estats nacionals i els seus sistemes d’educació estan descartant, 

sense adonar-se’n, certes aptituds que són necessàries per mantenir viva la 

democràcia. Si aquesta tendència es perllonga, les nacions de tot el món en 

breu produiran generacions senceres de màquines utilitàries en comptes de 

ciutadans responsables amb la capacitat de pensar per ells mateixos, de 

posseir una mirada crítica sobre les tradicions i de comprendre la importància 

dels èxits i sofriments dels altres. El futur de la democràcia a escala mundial 

penja d’un fil» 

 

Si descuidem les disciplines que no tenen una aplicació directa en els 

interessos del mercat ens descapitalitzem en termes espirituals, morals. Faig 

servir la paraula «espiritual» en un sentit ampli i fort. Podem educar, com afirma 

Nussbaum, per al creixement econòmic o per a l’educació del creixement 

humà. L’anglès profit («benefici» en un sentit de guany econòmic) no equival al 

català «profit», que té  veure amb l’avantatge que es treu d’alguna cosa sense 

que l’associació d’idees crematística1 sigui immediata. Les humanitats no es 

mesuren en termes de rendiment econòmic, d’ànim de lucre, sinó per la seva 
                                                             
1 crematística: relacionada amb els diners. 



capacitat de desenvolupar el pensament crític, l’anàlisi i comprensió dels fets a 

partir de la reflexió i l’argumentació. Una educació humanista, una formació en 

valors, no en guanys materials, aposta per la forja de ciutadans informats, 

capaços de pensar per ells mateixos, empàtics, cívics, dignes, 

democràtics. Cultus atque humanitas, és a dir, cultes i civilitzats. 

Anthony Kronman a Education’s End (2007, Yale University Press) afirmava 

que només les humanitats ens permetran afrontar la «crisi de l’esperit que ara 

travessem» i «restaurar la meravella que els qui han estudiat la condició 

humana sempre han sentit, i que l’actual civilització científica, amb els seus 

gadgets i descobriments, enfosqueix». No comparteixo el seu prejudici 

tecnològic perquè, precisament per a les humanitats, aquesta pot ser una de 

les seves línies de futur, qui sap si la seva supervivència. Amb tot, a la 

pregunta sobre per a què serveixen les humanitats, Kronman hi respon amb 

tanta simplicitat com contundència: «The only honest answer is none 

whatsoever». És a dir, que l’única resposta honesta és que no serveixen per a 

res. I, tanmateix, com ens cal la seva necessària inutilitat! 
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