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Com tot llibre 
que polemitza 
amb l’actualitat, 
Devaluación con-
tinua ha rebut 
l’atenció dels 
mitjans. De les di-

ferents aparicions mediàtiques, mi-
rin de recuperar la tertúlia d’Els 
matins de TV3, en què, des de la pri-
mera pregunta de Lídia Heredia, es 
fa evident que Andreu Navarra no 
és un totòleg com els companys de 
taula, ni algú a qui se li vegi el llau-
tó de la ignorància o els llocs co-
muns, ni tan sols una d’aquestes ca-
ricatures amb la cantarella habitu-
al sobre l’apocalipsi o el paradís. 
Sense haver complert encara els 40 
anys, aquest professor barceloní 
aconsegueix que es faci el silenci 
perquè les seves paraules són una 
denúncia crua de les disfuncions de 
la secundària pública en àmplies 
zones del país. Ho han llegit bé: ter-
tulians en silenci.  

La denúncia no és nova. El 2001 
Toni Sala publicava Petita crònica 

Si tu els dones ales, els alumnes volen
d’un professor a secundària. A dife-
rència d’aquell precedent, constru-
ït com un dietari al llarg d’un curs 
acadèmic, Navarra planteja el seu 
llibre en la línia d’aquells informes 
urgents i documentats signats per 
Manuel Vázquez Montalbán, en què 
la vindicació dels bons professio-
nals (professors en un cas, periodis-
tes en l’altre) no rebaixava una càr-
rega crítica entesa com a necessària 
i higiènica si s’aspirava a una soci-
etat culta i democràtica. Perquè, 
malgrat els desastres que explica i 
les estripades puntuals, tots dos 
polígrafs barcelonins s’esti-
maven per damunt de 
tot la seva feina. 

Navarra ens des-
criu centres on l’as-
censor social és un 
record llunyà i on 
l’alumnat que arri-
ba a la selectivitat es 
pot comptar amb els 
dits d’una mà. Classes 
on els continguts han 
desaparegut perquè el més 

Enkvist) que reivindiquen part de 
la metodologia clàssica enfront 
part de les novetats pedagògiques. 
Com subratlla ell mateix un parell 
de vegades, ni cerca idealitzar el 
passat ni defensa un nou ludisme, 
sinó prendre’s seriosament el que 
significa formar i ensenyar a la ciu-
tadania de demà. 

Sense fórmules abracadabrants, 
insisteix en dir-nos que el que s’ha 
gripat és el sistema, no l’alumnat. 
Amb la canalla sempre hi pots 
comptar, però hi has de comptar i 
donar-los ales. Com el també pro-
fessor de literatura Daniel Pennac 
de Com una novel·la, Navarra aixeca 
acta d’esforços reeixits, d’alumnes 
modestos o brillants, de col·legues 
persistents... Perquè és evident que 
fins i tot en aquests centres públics 
de la metròpoli degradada hi ha es-
perança, sempre que s’acompanyi 
de voluntat per tirar endavant un 
programa de mínims sintetitzables 
en quatre axiomes bàsics: menys 
lleis i més pressupost; menys pres-
sa i més paciència; menys interven-
cionisme polític i més autonomia 
educativa; menys invents verticals i 
més posada en comú de realitats 
contrastades.!
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urgent és evitar el conflicte o direc-
tament la violència, on la canalla as-
sumeix rols que no els pertoquen 
perquè l’estructura familiar és una 
quimera, on hi ha casos de desnutri-
ció i abús, d’analfabetisme i d’absèn-
cia d’horitzons. La reacció governa-
mental, tant la més propera com l’eu-
ropea, prescriu màgics nous mètodes 
pedagògics que camuflen amb indi-
cadors i burocràcia la degradació de 
la qualitat educativa d’avui i del futur 
professional de demà. 

Devaluación continua té molt de 
testimoni en primera línia, com a 

professor itinerant per di-
versos centres de la 

gran metròpoli. Amb 
tot, i per evitar fer de 

l’anècdota catego-
ria, Navarra cerca 
aliats en la premsa, 
en les xarxes soci-
als, en les opinions 

públiques i priva-
des de col·legues, i en 

assaigs previs (de Gre-
gorio Luri a Inger 

Arribats en aquest 
punt, és lícit pre-
guntar-se per què 
ens fascina Mar-
cel Proust, per què 
els addictes d’A la 
recerca del temps 

perdut som ja una immensa minoria. 
La resposta la trobem en dues parau-
les: voyeurisme i emulació.  

El festival de totes les patologies 
d’això que anomenem amor (la gelo-
sia, l’arravatament, l’ambigüitat, la 
ironia dolorosa, les relacions sisífi-
ques...) ens ve servit en aquesta in-
acabable novel·la de la mateixa ma-
nera que se’ns oferiria, pel forat d’un 

Voyeurisme  
i emulació

pany, un acte sexual de què no podrí-
em, de cap de les maneres, apartar la 
mirada. A sobre, els protagonistes 
d’aquest acte configuren un petit 
cercle aristocràtic en un temps en 
què l’aristocràcia ja és un estat im-
possible (la França postrevolucio-
nària!) i el seu lloc ha estat substitu-
ït per una alta burgesia que la teatra-
litza en una deliciosa sobreactuació 
i ens fa pensar que nosaltres també 
podríem formar part del drama, que 
hi tenim el dret i el deure. 

Tot això servit en una prosa lite-
rària enlluernadora: el període 
proustià, un estil de narrar absolu-
tament inimitable, un model selec-
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cop les raons estètiques dictin les 
seves eleccions”. A la festa, tot gira 
al voltant del baró i del seu jove 
amant, el violinista Charles Morel, 
a qui el seu protector vol exhibir da-
vant el “petit cercle”. Però els Ver-
durin convencen Morel perquè re-
butge públicament Charlus, calum-
niant-lo en secret.  

La vulgaritat d’Albertine 
De retorn a casa, el narrador retro-
ba Albertine, la presonera. Allí, una 
frase inacabada de la noia el colpeix 
amb la seua vulgaritat horrorosa: 
abans d’anar a sopar amb els Verdu-
rin ella prefereix “anar a fer-me pe-
tar... el cul” (“me faire casser le pot”). 
En realitat, el que l’home no supor-
ta són les amistats ambigües d’Alber-
tine, en aquest cas amb la filla del 
compositor Vinteuil (la música del 
qual convoca en el narrador les sen-
sacions de la celebèrrima magdalena 
sucada en te) i l’amant d’aquesta. 

Corroït per la gelosia –carnívora 
i anorreadora–, el jove proposa a Al-
bertine una separació immediata. 
En realitat, però, es tracta d’una ar-
gúcia perquè ella revele els seus au-
tèntics sentiments. Alguna cosa, 
tanmateix, s’ha trencat entre ells ir-
reversiblement: un matí, en desper-
tar-se, Françoise informa l’amo de 
la casa que Albertine ha fet les ma-
letes i se n’ha anat a primera hora. 
I així es clou aquest volum.  

Com sempre –inevitablement– 
Proust hi ha donat una lliçó de cons-
trucció de frases, amb una dicció 
tortuosa però implacable, salpebra-
da ací i allà d’inoblidables aforis-
mes. Un text de què de segur va 
treure lliçons profitoses Josep Pla, 
sobretot en matèria d’adjectivació: 
“Al darrere vaig veure, minúscula, 
pàl·lida, convulsiva, expirant, una 
mirada llunyana”, ens diu el prota-
gonista en trobar Brichot a cals Ver-
durin; i encara “una imatge encan-
tada, acaronadora, inaferrable, mis-
teriosa i confusa”, tot pensant en el 
viatge que encara no ha fet –però fa-
rà– a una ciutat que sura en el seu 
somni: Venècia.!

te entre els selectes, més destacat 
encara en una època –la imperfecta-
ment meritocràtica, la suposada-
ment democràtica, la devorada per 
les necessitats de l’economia massi-
va: la nostra– en què els estils dels 
escriptors es confonen en un vol ga-
llinaci, en una melassa excessiva-
ment grisa i paupèrrima. 

Aquests elements es tornen a po-
sar a la graella en aquesta segona 
part en què els designis editorials de 
Viena han fragmentat La presonera, 
el cinquè volum (i primer dels pòs-
tums) dels set que va projectar 
Proust per a la seua obra magna. El 
narrador retroba el baró de Charlus 
a punt d’entrar a una vetllada a cals 
Verdurin. Tot d’aquest home el fas-
cina, l’obsedeix (fins i tot inventa 
per a ell un concepte exclusiu: el 
charlisme), a pesar de reputar-lo 
maniàtic, frívol, desconsiderat, ma-
rieta! “La bona societat –escriu– és 
com el gust sexual: que no se sap fins 
a quines perversions pot arribar un 
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