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Les humanitats continuen amenaçades i en retrocés, opina 
el professor i assagista italià Nuccio Ordine. Una dècada des-
prés de fer furor amb ‘La utilitat de l’inútil’, connecta una 
cinquantena de clàssics literaris amb temes d’actualitat

El professor i assagista italià Nuccio Or-
dine (Diamante, 1958) ha dedicat bona 
part de la vida a transmetre la impor-
tància de la literatura i les humanitats: 
ho ha fet des de les aules universitàri-
es –ha ensenyat a Calàbria, París, Lon-
dres i Yale–, dirigint col·leccions de 
clàssics literaris en diversos països i, so-
bretot, a partir de l’èxit internacional de 
La utilitat de l’inútil (2013), que s’ha tra-
duït a 24 llengües. A Els homes no són 
illes, traduït per Jordi Bayod Brau i pu-
blicat a Quaderns Crema –com els al-
tres llibres–, s’ha decidit connectar amb 
el present una cinquantena de joies li-
teràries, des de la Metafísica d’Aristò-
til a Les ones, de Virginia Woolf, passant 
per El rei Lear de Shakespeare, Mon-
taigne i Emily Dickinson. Hi recorda, 
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amb vocació divulgativa, el valor de 
l’amistat, la contemplació i l’esforç i ad-
verteix del creixent egoisme i mercan-
tilització de la nostra societat. 

Una dècada després de publicar La 
utilitat de l’inútil, ¿les humanitats 
continuen igual d’amenaçades? 
El món digital és un perill enorme per a 
les humanitats. Està en marxa un procés 
paradoxal. És molt positiu, per exemple, 
que es puguin digitalitzar manuscrits an-
tics perquè, d’aquesta manera, es posen 
a l’abast milers de textos als estudiosos. 
El problema és que, en paral·lel a aques-
ta feina, a la universitat es deixa d’ense-
nyar llengües com el llatí, el grec i el sàns-
crit i es marginen la paleografia o la filo-
logia. Tot aquest patrimoni digitalitzat 
no servirà de res, d’aquí uns anys, perquè 
no el podrà llegir ni estudiar ningú. 

Per què passa, això?  
L’objectiu final és fer guanyar diners a 
les empreses que es dediquen als sis-

temes de digitalització. Ens trobem en 
un moment en què el desinterès pel 
passat és cada vegada més gran. Hem 
oblidat la importància de la memòria.  

Al seu últim llibre, Els homes no són 
illes, explica que ens fixem massa en 
les xifres i les dades estadístiques. 
La lògica empresarial s’ha apoderat de 
gairebé totes les esferes de la vida. 
Sembla que tot es pugui mesurar i pe-
sar, però això és mentida. Les relacions 
humanes no es poden reduir a xifres.  

Aborda, també, el perill de voler ser 
massa ràpids. 
El valor principal de la nostra societat 
és la rapidesa. Per estudiar, per relaci-
onar-nos amb els altres i gaudir de la vi-
da, la lentitud és més important. Cre-
iem que el temps és útil si l’invertim en 
guanyar diners. Quan llegeixes, escoltes 
música o mires un quadre no estàs per-
dent el temps, sinó que aconsegueixes 
que el teu temps sigui més humà.  

En relació al present, el filòsof Byung-
Chul Han parla de l’autoexplotació i de 
la fatiga perpètua que provoca. 
Sovint ens sentim com màquines que van 
d’una banda a l’altra, fent moltes coses –
i malament–, sense temps d’aturar-nos a 
mirar i pensar. Un dels problemes de la 
nostra societat és que hem oblidat el que 
jo en dic la mirada Kavafis. En el seu po-
ema sobre Ítaca afirma que el més impor-
tant no és arribar a l’illa, sinó el viatge que 
t’hi acaba portant. A les universitats fan 
creure als alumnes que cal estudiar per 
tenir un títol i, d’aquesta manera, gua-
nyar més diners al mercat laboral. L’Íta-
ca d’un estudiant no és un salari alt, sinó 
el camí que recorre a la universitat amb 
els amics i professors.  

Però tothom necessita guanyar-se la vi-
da. Fins i tot els professors, que cada 
vegada estan més mal pagats. 
La situació és greu. Fa cinquanta anys, en 
un petit poble de Calàbria com el que jo 
vaig créixer, els professors tenien un pa-
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per d’autoritat i dignitat notables. Això 
passava en molts altres llocs, per això ci-
to la carta que Albert Camus va escriure al 
seu mestre, Albert Germain, poc després 
de rebre el premi Nobel de literatura. Ca-
mus li donava les gràcies perquè, gràcies a 
tot el que li havia ensenyat, li havia can-
viat la vida. Ara això ja no és així. Però la 
dignitat no té a veure amb els diners que 
tenim al banc, sinó amb la cultura. 

¿Som a temps de revertir aquesta 
tendència en l’ensenyament? 
Soc optimista perquè sé que hi ha una 
resistència. Encara hi ha professors i fa-
mílies que defensen la importància de 
l’educació cultural dels joves. Cal evitar 
la destrucció de l’escola i la universitat 
públiques. Europa té una llarga tradició 
de formar els estudiants com a ciuta-
dans cultes. Hem d’evitar el sistema an-
glosaxó, que creu que com més diners 
paguis millor ensenyament rebràs. El 
pressupost de Harvard equival al del 
50% de les universitats públiques ita-

lianes. A Harvard hi estudien 20.000 
alumnes. A Itàlia són un milió. 

N’hi ha que pensen que oferir més re-
cursos tecnològics als alumnes equival 
a un ensenyament millor.  
No és així. A Itàlia s’invertiran quatre 
bilions dels fons europeus que han d’ar-
ribar en la digitalització dels centres 
educatius. Si això no va acompanyat de 
professors ben preparats que sàpiguen 
com fer servir aquests recursos, no ser-
virà de res. Els bons professors et poden 
canviar la vida: una freda pantalla, no. 
I això s’ha vist amb les classes virtuals 
durant la pandèmia. Quan no es podia 
anar a classe s’havien de fer així per for-
ça, però aquest model no ha tingut gai-
res bons resultats. La virtualitat no crea 
una empatia autèntica entre professors 
i estudiants. La cultura i el coneixement 
es comparteixen en una comunitat viva 
i presencial. 

Al llibre alerta també dels perills de 
l’egoisme. 
Ara es vol formar joves emprenedors 
egoistes que només aspiren a l’èxit. Gi-
ordano Bruno deia que, en una carrera, 
el més important no era arribar el pri-
mer, sinó córrer amb dignitat. A vega-
des, per guanyar la cursa podem posar 
en pràctica una ètica no sana, o fins i tot 
actuem de forma corrupta. Potser gua-
nyarem molts diners durant una tempo-
rada, però quan es descobreixi la nostra 
trampa els acabarem perdent de cop.  

Recorda unes paraules del poeta John 
Donne: “Cap home és una illa, complet 
en si mateix; tot home és un bocí del 
continent, una part de l’oceà”. 
Un dels deures de la cultura és fer-nos 
entendre que no som illes. Si només pen-
sem en nosaltres mateixos, la idea d’hu-
manitat que creem és miserable. A l’altre 
extrem hi ha Sèneca, que diu que només 
les coses que podem fer pels altres tenen 
un sentit en les nostres vides. 

L’egoisme fa que, actualment, un 1% de 
la població controli el 82% de la riquesa 
mundial.  
Vivim en un món cada vegada més des-
igual, injust i immoral.  

El nostre és un món on l’extrema dre-
ta guanya eleccions, com ha passat 
recentment a Itàlia. 
Tots aquests líders, es diguin Trump, 
Orban o Bolsonaro, criden el mateix es-
lògan. America first. La France d’abord. 
Prima gli italiani. Es deixen guiar per un 
fals nacionalisme, fan creure als electors 
que el perill són els estrangers.  

Vostè diu que fomenten una guerra de 
pobres contra pobres. En una banda hi 
ha “els qui han pagat i paguen durament 
aquests anys de crisi”. A l’altra, “els mi-
grants que busquen desesperadament 
un futur en els països més rics”. 
Enfronten les classes menys benestants 
entre elles, quan en realitat un dels grans 
problemes és el de l’evasió fiscal. Les mul-
tinacionals del món digital són, ara per 
ara, un poder econòmic enorme i poden 
determinar el nostre futur, però no pa-
guen impostos. D’aquí dos anys hauran de 
pagar, segons una nova llei de la Unió Eu-
ropea, un 15%. Jo, com a professor, estic 
obligat a tributar el 45%.✍
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LA BONDAT 
Als seus Assaigs (1625), Francis Bacon 
reflexiona sobre la idea de bondat. “No-
més a la bondat no se li han concedit lí-
mits –recorda Ordine–. Mentre que 
l’excés pot transformar una virtut en 
el seu contrari, en l’exercici de la caritat 
no hi ha possible excés”. Bacon desta-
ca l’hospitalitat: “Acollir els estrangers 
com a gest de l’ésser humà i solidari”. 

5

L’AUTORITAT 
“No és rei qui té un regne, sinó qui sap 
regnar”, recorda Tommaso Campane-
lla en un poema del segle XVII. Per al 
poeta i filòsof, “no importen els hàbits, 
els privilegis de sant o l’herència: no-
més l’obra hauria de permetre’ns con-
querir autoritat i estima”, assegura 
Nuccio Ordine.

4

L’AMISTAT 
Montaigne dedica unes quantes pàgi-
nes al “misteri de l’amistat”. “En l’amis-
tat de què jo parlo –escriu als Assaigs– 
les dues ànimes es mesclen l’una en l’al-
tra i s’hi confonen, amb una mescla tan 
general, que esborren i ja no poden re-
trobar la costura que les ha unides”. 

3
LA RIQUESA 

A El petit príncep, Antoine de Saint-
Exupéry confronta la falsa riquesa 
amb la riquesa autèntica. L’home de 
negocis que es troba el protagonista se 
sent ric perquè acumula. Rere la voca-
ció de posseir, oblida apreciar el valor 
de riqueses de debò, com ara la bellesa 
“gratuïta” i “desinteressada” de les 
flors. 

2
LA INTROSPECCIÓ 

El rei Lear, de Shakespeare, és un per-
sonatge turmentat i clarivident. Des-
prés de perdre el poder reial i el patri-
moni emprèn un viatge introspectiu. 
Per trobar la veritat que s’amaga sota la 
superfície ha d’aprendre a “veure-hi” 
més enllà del que els ulls mostren.

6

LA LLIBERTAT 
“El treball literari no s’adiu amb els rit-
mes embogits”, diu Nuccio Ordine en re-
lació a Ludovico Ariosto. L’autor preferia 
portar una vida domèstica i retirada en 
comptes d’aconseguir luxes “derivats de 
secundar els desigs dels poderosos”. La 
poesia, ja al segle XVI, feia que l’autor ita-
lià deixés de banda la riquesa i preferís la 
llibertat d’una vida modesta. 

10

LA FORTUNA 
A El vell i la mar (1951), Ernest Hemingway 
explica la història d’un pescador que, grà-
cies a l’obstinació, aconsegueix atrapar un 
enorme marlí. Mentre torna cap a la costa, 
el peix és devorat pels esquals. Així i tot, el 
personatge ha aconseguit una victòria mo-
ral: “La fortuna no es compra, sinó que es 
conquereix”, diu Nuccio Ordine. 

9

LA HUMANITAT 
Virginia Woolf va publicar Les ones el 
1931. “L’individu és a la humanitat el 
que l’onada és a l’oceà”, recorda Ordi-
ne: els pensaments de cadascun dels 
personatges es va succeint un rere l’al-
tre per representar la seva unicitat i al-
hora imbricació amb la resta. 

8
LA LENTITUD 

Al recull d’aforismes Aurora (1881), el 
filòsof Friedrich Nietzsche expressa la 
passió pel saber, al qual s’arriba gràci-
es a la lentitud. Es presenta com un talp 
que “perfora, excava, mina per sota ter-
ra” per avançar “lentament, cauta-
ment, delicadament” fins que una tro-
balla li permeti sortir de les tenebres on 
ha viscut fins llavors. 

7
LA CURIOSITAT 

A vegades, la curiositat extrema pot ser 
perillosa. És l’advertència que fa Mada-
me de Lafayette a La princesa de Clèves, 
(1678) una de les novel·les precursores 
del psicologisme. La confessió d’una in-
fidelitat per part de la princesa al marit 
enverina la seva relació conjugal.


