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EN
SÍSIF

Jordi
Soler

n aquesta civilització de les retallades
que estem vivint, una de les institu-

cions que pateixen és la universitat. Mol-
tíssims altres serveis bàsics de l’estat del
benestar també estan afectats per la po-
bresa o la misèria rampants, i no cal fer-ne
un rànquing. Però m’atreviria a dir que la
universitat va entrar en una crisi particular
abans de la crisi col·lectiva. Altra cosa és
que la universitat no sigui considerada allò
que se’n diu un producte de “primera ne-
cessitat” i, en conseqüència, els seus mals
passin més discrets.

La crisi de la universitat no és només en
l’àmbit econòmic, que també, i que provo-
ca que alguns centres universitaris del
nostre país estiguin embargats i que, pràc-
ticament tots, hagin convertit el paradig-
ma dels estudis superiors en un mercat;
és a dir, sotmesos a les lleis de l’oferta i la
demanda, als criteris dels departaments
de recursos humans i a les dependències
empresarials, entre d’altres. A més de la
crisi econòmica hi ha la crisi de funcions.

Acceptada la precarietat econòmica i fi-
nancera de les universitats, a mi em sem-
bla que en aquesta bugada hem perdut el
llençol de la transmissió del coneixement,
una funció bàsica de la universitat. No tinc
cap dubte que la funció investigadora és
també bàsica, fins i tot essencial en el con-
junt d’accions pròpies de les universitats.
Ni tinc cap dubte que la funció professio-
nalitzadora, entesa com a pont entre la
formació i l’emprenedoria és igualment
una funció bàsica, fins i tot obligada en la
perspectiva de la nova economia i la glo-
balització. Però prèviament hi ha la trans-
missió del coneixement, una funció que es
minimitza cada any acadèmic que passa.

El canvi conceptual que en els últims
anys ens ha fet passar dels “ensenyants”
als “aprenents” probablement, des d’una
lògica innovadora, sigui un èxit pedagògic i
cognitiu. Però, compte. Sobretot en els
cursos inicials d’alguns graus comencen a
detectar-se assignatures semblants a un
bufet lliure. No hi ha cuiner, ni cambrer.
Només un acomodador, un caixer i un
guarda de seguretat. I un immens mostra-
dor. Quan l’autoservei s’imposi s’haurà
acabat la crisi de la universitat. I la univer-
sitat mateixa, vaja.

E
Bufet lliure

De set en set

Josep M.
Pasqual

aquest 2014 que ja s’acaba
han fet 90 anys, entre les que
jo conec, algunes personali-
tats rellevants de la nostra

cultura, com ara el filòleg i polític Jordi
Carbonell, el pintor i arquitecte Anto-
ni Peyrí i Macià (exiliat 50 anys a Mè-
xic, nét de l’Avi) i la poetessa gironina
Isabel Oliva Prat. L’any passat va ser el
torn del poeta reusenc Xavier Amorós,
el prosista lleidatà Josep Vallverdú i el
pintor barceloní Romà Vallès, sobre
tots els quals vaig escriure el correspo-
nent recordatori. Ara no voldria que se
m’escapessin els 90 que complí l’octu-
bre passat l’editor, empresari i mece-
nes antifranquista Josep Fornas i Mar-
tínez, amb el qual tinc un deure de gra-
titud, perquè el 1976 va esdevenir el
meu primer editor. I alguns anys
abans ho havia estat del meu pare, Xa-
vier Garcia i Soler, a qui va publicar,
entre d’altres, el llibre sobre el carna-
val de Vilanova.

I ÉS QUE “EL SENYOR FORNAS”, així l’ano-
menàvem a casa, era tot un cavaller,
però d’aquells que, anant a cavall, pro-
curava que els que veníem al darrere
poguéssim pujar, com a mínim, en un
ruquet. I això és el que féu, creant, el
1963, l’editorial Pòrtic, la Llibreria
Claris (al carrer Pau Claris, de Barce-
lona, centre de contubernis de la més
variada significació política) i partici-
pant en l’accionariat de les principals
distribuïdores del moment.

SI ALGUN LECTOR ESTÀ INTERESSAT en
aquesta antropologia resistent, cultu-
ral, editorial i política, ha d’anar de pet
al llibre de Mireia Sopena, Editar la
memòria. L’etapa resistent de Pòrtic
(1963-1976), publicat el 2006 per les
Publicacions de l’Abadia de Montser-
rat, dins la col·lecció Biblioteca Serra
d’Or. Allí hi trobarà tot el que jo no puc
dir amb quatre ratlles. Però ara sí que
és el moment de recordar, a més de les
relacions personals i familiars que
vam mantenir-hi, que el senyor For-
nas – amb el corresponent bigotet de
pèrit mercantil i assessor fiscal que
era i amb el llacet negre distintiu de la
seva catalanitat radical, que és el que
ha estat sempre– va ser un avançat del
que molt després, i ara mateix, es co-
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neix com a memòria històrica, un con-
cepte que segurament no agrada a al-
guns (potser ni a ell mateix), però que
serveix per entendre’ns. En qualsevol
cas, en aquells anys 60, quan altres
editorials bombardejaven les llibreries
amb manuals de bona digestió marxis-
ta, en Fornas –que també havia pas-
sat, breument, per aquesta inflamació
ideològica– recuperava aquells escrip-
tors, periodistes i polítics –liberals pe-
rò no reaccionaris, esquerrans però no
comunistes ortodoxos– d’abans de la
guerra, que, a causa també dels maxi-
malismes interiors, van haver d’anar a
l’exili, i van ser la immensa majoria.

EN LA CÈLEBRE COL·LECCIÓ de Biografies
de Pòrtic hi desfilaren Claudi Ametlla,
el meu estimadíssim Artur Bladé (amb
la sensacional biografia sobre Fran-
cesc Pujols), Ferran Canyameres, Car-
les Pi Sunyer, Antoni Rovira i Virgili,
Josep M. Poblet, Eugeni Xammar i
tants d’altres, personal llavors desco-
negut i oblidat, i avui en prou feines
tingut en compte. I a la col·lecció de
Butxaca, més d’un centenar de títols,
hi va publicar tot cristo vivent, dels
nostres majors (Pedrolo, Vallverdú,
Blai Bonet...) fins als que començà-
vem, com l’Oriol Pi de Cabanyes i Gui-
llem-Jordi Graells (amb el seu cèlebre i
segrestat llibre La generació literària

dels 70), en Jordi Coca, el Josep Alba-
nell, en Huertas Claveria, etcètera.

EL SENYOR FORNAS DEVIA SABER pel meu
pare que jo intentava, essent estu-
diant de periodisme, fer alguna coseta
en el ram de l’escriptura, i en una
d’aquelles visites a la Llibreria Claris
–mentre la seva eficaç i abnegada es-
posa, Clara Prat, ja difunta, exercia el
seu art de tricotar– devien acordar al-
guna cosa com ara que “Digues al teu
noi que m’enviï algun original”. Pobre
de mi! Llavors, any 1975, pocs mesos
abans de la mort de Franco, havia co-
mençat un llibre de retrats literaris de
gent de la meva generació que es titu-
lava Homenets catalans. Això és el
que li vaig oferir, amb tan bon resultat,
pel que ara comprovo, que quan vaig
anar a signar el contracte d’edició, allà
al seu despatx professional de l’avin-
guda del Marquès de l’Argentera, 17,
davant de l’Estació de França, em va
fer a l’acte un xec de 25.000 pessetes,
que per l’època estava molt bé. Devien
faltar dos mesos per la mort del caudi-
llo, i vaig celebrar aquells calerons, que
van permetre’m iniciar-me en aquest
“diabòlic ofici d’escriure”, com deia el
de Llofriu, també visitat, els anys 50,
pels senyors Fornas i Manent, llavors
joveníssim, com es pot veure en una fo-
tografia que ha circulat darrerament.

90 anys de Josep Fornas
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