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“Vivim en un  
país que menysté 
l’educació”

Jordi Llovet obre la porta del pis 
de l’Eixample on ha passat el con-
finament llegint només “edicions 
del segle XVII i XVIII”. L’acompa-
nya el seu gos, que, tot i dir-se Fi-
del, és femella. Acompanyat del 
guardià de la casa, ens permet pas-
sejar la vista uns segons pels mi-
lers de volums que guarda a casa. 
“Vaig decidir quedar-me aquí, a 
Barcelona, perquè hi tinc els lli-
bres bons i hi ha més hospitals i ce-
mentiris que a Verges”, explica, 
abans d’ensenyar-nos una pila 
considerable de llibres que ha se-
leccionat per donar a la biblioteca 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
que anirà rebent el seu fons perso-
nal gradualment: per ara, l’inte-
gren prop de 40.000 volums. “No 
m’agrada cuinar ni menjar, m’ho 
he gastat tot en llibres”, admet 
mentre es deixa fotografiar i es 
prepara per començar l’entrevis-
ta. La conversa serà tan agradable 
que al final, quan és hora de mar-
xar, la gossa Fidel ens saltarà al da-
munt i provarà de mossegar-nos 
una cama per evitar que ens en 
anem.  

Al final d’Els mestres (G. Guten-
berg) hi ha un postfaci on llegim 
que el llibre ha estat possible grà-
cies a la insistència de dos amics, 
l’editor i crític Ignacio Echevar-
ría i l’editor i traductor Andreu 
Jaume. 
Tots dos van ser deixebles meus: 
són molt fidels i m’estimen. Vaig 
decidir-me a escriure aquest llibre 
perquè vaig entendre que era una 
obligació moral per part d’algú que 
ha tingut mestres tan extraordina-
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Ha passat gairebé una dècada des 
d’Adéu a la Universitat (2011), i ara 
continues treballant en les obres 
completes de Kafka. 
Podria fer estudis sobre Flaubert, 
Hölderlin o Kafka, que conec 
molt bé, però no m’hi poso per-
què no tindria lectors, a Catalu-
nya, això. Catalunya ha deixat de 
ser una societat literària. Havia 
existit, sí, en temps del Noucen-
tisme, a través de les tertúlies, els 
cafès, les revistes i la crítica lite-
rària. La conseqüència va ser que 
Riba va traduir Poe i cinquanta 
coses més, Carner es va ocupar de 
Dickens... i un llarg etcètera. Eren 
temps oxigenats i europeistes, a 
Catalunya. Els llibres que es pu-
blicaven als anys 20 i 30 des de la 
Llibreria Catalònia, la Biblioteca 
Literària, es venien perfectament 
bé. Això va tenir un epígon més 
endavant [anys 80] amb dues 
col·leccions, les Millors Obres de 
la Literatura Catalana i les Mi-
llors Obres de la Literatura Uni-
versal, però la de traduccions es-
tava mal editada, perquè la majo-
ria eren antigues i no estaven tre-
ballades de nou. Quan Castellet 
va engegar les Millors Obres de la 
Literatura del segle XX va estar 
millor, perquè les traduccions 
eren noves i de textos contempo-
ranis. Aquests llibres contempo-
ranis interessen més als lectors 
que les literatures antigues, que 
demanen més d’esforç. Però jo 
m’he dedicat als estudis literaris 
fins a la meitat del segle XX. Per al 
lector, tot això és arqueologia. 
Museografia. Publiques una nova 
traducció com la de Les flors del 
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ris. Com ells ja no n’existeixen. Cal 
estar agraït a qui t’ha ensenyat co-
ses, i en aquest sentit el llibre és un 
homenatge als cinc mestres: Bat-
llori, Blecua, Riquer, Valverde i 
Comas.  

Deies que com ells ja no n’existei-
xen, de mestres.  
Aquest és el segon element del lli-
bre. Volia explicar als lectors que hi 
havia un panorama extraordinari 
d’ensenyament universitari tant a 
Barcelona com a la resta d’Espanya 
–i a molts llocs de tot el món–, pe-
rò això ha desaparegut. Una de les 
raons per les quals ha passat és pels 
“sous de misèria dels professors as-
sociats”, i en aquest punt cito el mi-
nistre Manuel Castells. Aquest 
problema s’ha de solucionar inver-
tint molts diners en l’educació. Hi 
havia un ministre anglès que deia: 
“L’educació és molt cara, però la 
ignorància encara surt més cara”. 
Això és el que passa a Espanya! 
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distracció per quan no hi havia res 
més que això, ni cinema, ni televisió, 
ni tot el que va lligat a les noves tec-
nologies. Hi ha països que lluiten 
contra les distraccions que repre-
senten aquestes noves tecnologies i 
d’altres que no. El nostre forma part 
dels que no hi han lluitat. El conse-
ller Maragall volia que cada estudi-
ant tingués un ordinador a l’aula. Jo, 
si hagués estat conseller, hauria 
preferit que en comptes d’ordina-
dor cada estudiant tingués una bi-
blioteca personal. No es pot edificar 
una cultura i una civilització naci-
onal només en el passar-s’ho bé. Cal 
educar bé en matèria filosòfica, po-
lítica, literària i científica. 

¿Des que vas publicar Adéu a la 
Universitat ha canviat res?  
Hem anat a pitjor. Espanya és un 
país d’analfabetisme funcional. 
Catalunya menys, perquè té una 
tradició pedagògica molt sòlida. 
L’Escola Moderna, Blanquerna, 
l’Escola del Mar, Virtèlia, Rosa 
Sensat, Marta Mata, Alexandre Ga-
lí, Ramon Rucabado... ¿Com és que 
això s’ha fos en tan poc temps? El 
llegat que s’hereta, per més que hi 
hagi hagut una guerra civil enmig, 
queda i es tracta de recuperar-lo. 
Anem cap a les noves tecnologies i 
el divertiment. ¿Com vols passar-
t’ho bé mentre t’expliquen la Meta-
física d’Aristòtil o un tema com la 
pulsió de mort en l’obra d’Ausiàs 
March? Les coses complexes no 
s’expliquen perquè són difícils per 
a l’estudiant i per al professorat. Hi 
ha mestres d’enorme categoria, vo-
cacionals, que es troben amb una 
estructura d’ensenyament compli-

mal de Baudelaire i no la compren. 
El país està desliteraturitzat.  

¿Diries que és un problema no-
més de Catalunya o que el com-
parteix amb la resta d’Espanya i 
altres països? 
El comparteix amb Espanya, sí, pe-
rò a tot arreu no és així. Cada país 
publica la seva literatura i també 
traduccions. Els anglesos tenen 
una literatura tan fastuosa des de 
fa segles que no els cal traduir gai-
re o gens. Els francesos també, pe-
rò tradueixen més. Vivim en un pa-
ís que menysté l’educació o que 
orienta molt malament l’educació 
literària dels estudiants. El projec-
te de l’actual Consell de Lectura 
neix amb uns criteris aberrants. 
Esborronadors.  

Arrencarà tres anys després de 
quan es va anunciar, lligat al Pla 
Nacional de la Lectura impulsat 
per la Generalitat de Catalunya.  
S’han passat tres anys pensant en 
una altra cosa. Tinc molt de respec-
te per les opinions nacionalistes i 
independentistes. També per les 
federalistes i la resta d’opcions po-
lítiques. En aquest sentit, el que ha 
de fer la gent és informar-se i votar. 
Pel que fa al Pla Nacional, no crec 
que calgui preocupar-se per les lec-
tures de la gent gran. Si els han edu-
cat de joves, entre els 12 i els 17 
anys, a llegir bona literatura, si els 
ha agradat en llegiran sempre. Els 
passen uns textos que els fan avor-
rir la literatura per sempre més. La 
literatura és una cosa per distreu-
re’s, no ens enganyem. També edu-
ca, esclar, però bàsicament és una 
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cada. Ara hi ha més potencial als 
instituts que a les universitats. 

Aquest nou llibre se centra en cinc 
dels teus mestres més importants.  
Els freqüentava molt i érem amics. 
Ens tutejàvem, tot i que tenien més 
de 40 anys que jo, en alguns casos. 
Hi havia un amor, una amistat, una 
philia pròpia del bon educador, que 
està al servei de l’alumne. Jo era un 
txitxarel·lo, però com que tenia in-
quietuds m’escoltaven. Era una 
època d’enormes catedràtics. 

Tant el pare Batllori com d’altres 
–Martí de Riquer, José María Val-
verde– han deixat obres prolífi-
ques. Els mestres elogia aquesta 
capacitat de treball.  
Batllori, quan va acabar de corregir 
l’últim volum de l’obra completa, va 
sortir de la cel·la i li va dir a un jesu-
ïta que conec, d’allà a Sant Cugat: 
“Ara ja em puc morir”. I va morir al 
cap de no res. A Joan Coromines li va 

passar el mateix: després d’acabar el 
Diccionari etimològic i l’Onomasti-
con Cataloniae va morir, perquè ja 
ho havia fet tot. La gent que crea té 
una il·lusió tan gran per viure que 
duren molt. Pots llegir perfectament 
els llibres de Riquer i Batllori, per-
què estan pensats per a un lector 
més general. El que critico és l’abun-
dant producció de textos que s’ha fet 
durant aquests últims trenta o qua-
ranta anys destinada a un circuit 
únicament universitari. Tenen molt 
poc interès per a la societat.  

L’últim mestre del llibre és Antoni 
Comas, primer catedràtic de llengua 
i literatura catalana de la Universi-
tat de Barcelona després de la Guer-
ra Civil, que va morir prematura-
ment i de sobte amb només 50 anys. 
No he vist home més bo que ell a la 
universitat espanyola. Comas va ser 
un cas extraordinari. Era molt cata-
lanista, però tenia també una men-
talitat oberta, i va voler envoltar-se 
d’un equip molt variat i europeista. 
Europeista, erasmista i ecumènic, 
això és el que soc: respecto totes les 
cultures, religions i idees. El crite-
ri de Comas era molt solvent, civilit-
zat i informat. Llegia molta literatu-
ra universal. Quan vaig traduir La 
transformació de Kafka em va felici-
tar perquè feia un servei al país. No 
sé si ha estat així, però hauria volgut 
que ho fos. No he traduït perquè 
m’agradés gaire ni per diners, sinó 
per fer un servei al país. He traduït 
de l’anglès, de l’alemany, del caste-
llà, de l’italià i del francès. Però po-
ca cosa, perquè el país ja no està per 
això. Però tard o d’hora hi haurà una 
revifalla, ja ho veureu!!
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