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Joc nou

Lliçons de francès

L
a novel·la sol ser
un gènere molt
tancat en ell ma-
teix i que per poc
intensa que sigui

la història permet poques es-
capades cap a l’exterior, com
si fora dels personatges i de
l’univers novel·lesc no hi ha-
gués res més. El món que ens
presenta la novel·la té la pre-
tensió de ser un món de veri-
tat, i fins i tot en les obres de
fantasia tot ha d’estar ben
travatpernopermetrequela
imaginació s’escapi fora de la
trama ordida per l’autor. Per
això se sol dir que tota la fic-
ció és subversiva, en el sentit
que ens presenta un món
amb unes lleis pròpies, un
món complet que pretén
substituir el món real.

Hi ha llibres, però, que
permeten escapades cap en-
fora, fins i tot les propicien,
s’hi refereixen constant-
ment i gairebé obliguen el
lector a dirigir la mirada més
enllà de les pàgines per com-
parar les dues realitats: la de
la pàgina –que ve del llatí
pagus, o sigui país– i la de
fora de la pàgina. Normal-
ment són llibres de memòri-
es o novel·les en què la me-
mòria hi juga un paper im-
portant, i també poden ser
obres històriques i gèneres
dits transversals, i molts d’al-
tres, barreja de ficció, me-
mòria, reportatge, dietaris,
assaig...

El darrer llibre de Lluís
Maria Todó, El mal francès,
es presenta com una història

verídica, entre diari i autobi-
ografia, amb una mirada crí-
tica a la transformació de la
societat catalana dels dar-
rers trenta-cinc anys. Un
dels punts de fuga és l’atrac-
ció que sent l’autor i prota-
gonista per la cultura fran-
cesa, una seducció que el
portarà a anar a França a es-
tudiar lletres mentre fa de
fàmul –ell diu giot– en un in-
ternat de capellans d’un po-
blet proper a la Universitat
de Pau. En aquest encís de la
cultura francesa hi jugava un
paper important la llibertat
amb majúscules, que no
eren les denigrades llibertats
burgeses, sinó “la llibertat

nes per la literatura castella-
na va ser deguda no sola-
ment al bandejament bàrbar
de la literatura catalana, sinó
a l’eficàcia pedagògica d’uns
professors admirables que
sabien encomanar la passió
per la lectura. El prestigi de
la llengua que van sembrar
encara dura, i l’esforç que
han de fer els professors ac-
tuals de llengua i literatura
catalanes per igualar-los és
difícil en unes circumstànci-
es socials i pedagògiques di-
ferents. Això els polítics no
ho solen tenir en compte
quan parlen d’ensenyament
i de llengües. Tocar certs
temes és tocar el record ju-

Lluís Maria Todó es pregunta a ‘El mal francès’, la novel·la amb què va
guanyar el Josep Pla, què se n’ha fet dels grans professors que aconseguien
que els seus alumnes estimessin la llengua i la literatura ● Emili Teixidor

França ja no és
el que era
La crisi cultural
que travessa
és profunda

El gran art sempre ha
estatsubvencionat,des
de Mecenes fins als Mè-
dici i de les corts euro-

pees il·lustrades fins avui, de
forma paradoxal als països més
poderosos: el British Council és
una eina potent de promoció
mundial de la literatura anglo-
saxona, no ens pensem que el
món de les lletres el domina qui
el domina només per l’hegemo-
nia política i econòmica en si.

Els deia també que als països
subdesenvolupats com el nostre
han abandonat la cultura a les
lleis del mercat, i la subvenció es
veu com una xacra. D’aquí a
veure com una xacra fins i tot la
instrucció pública hi va un pas,
ja ens podem preparar. L’altre
dia, en un sopar d’escriptors
amb Jordi Savall i Montserrat
Figueres, l’il·lustre gambista ens
contava els problemes amb cer-
tes institucions que es resistei-

xen a abocar recursos al gran
art per la curiosa raó que el tro-
ben elitista.

Al final, una anècdota per re-
prendre ànims: un cop, en una
duana, el van aturar i li van dir:
“Què du aquí?”. I ell, per fer-ne
via sense explicacions que pre-
veia prolixes, va dir: “Un violon-
cel”. El duaner li va fer obrir la
caixa i, en to de retret, li va dir:
“Senyor, no és un cello, és una
viola de gamba!”.

Jordi Savall
i Montserrat
Figueres
van explicar
una anèc-
dota durant
un sopar

Illes perdudes

Lluís Maria Todó va guanyar l’últim premi Josep Pla amb ‘El mal francès’. JORDI GARCIA
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venil, tocar un sentiment,
cosa que pot percebre’s com
una potineria i per això pro-
voca rebuig i desconfiança.

França ja no és el que era.
La crisi cultural que travessa
és profunda. Els seus autors
ja no tenen el prestigi
d’abans, i els més coneguts i
llegits, com Michel Houelle-
becq, no se sap si són reacci-
onaris o postmoderns. En
canvi, la literatura en espa-
nyol, d’aquí i d’Amèrica, de
García Màrquez a Vargas
Llosa, Roberto Bolaño i Ál-
varo Pombo, cada dia va més
amunt. Els nous fonamenta-
lismes religiosos, i no parlo
de l’Islam, perquè dins del
cristianisme també són po-
derosos, fan difícil l’ideal laic
d’una societat democràtica
basada en la raó il·lustrada
que va néixer a França.

El llibre de Todó provoca
aquestes mirades externes.
I podríem aturar-nos en
qüestions obertes com ara
la destrucció de la sintaxi i
el lèxic en els catalanopar-
lants actuals escolaritzats
en català, l’oscil·lació del
prestigi social de la llengua,
la destrucció de l’arquitec-
tura tradicional del país, la
vigència d’autors com
André Gide en els movi-
ments d’alliberament se-
xual dels 70 fins ara..., i,
naturalment, en com s’es-
pavila el protagonista per
trobar el camí recte entre
les confusions personals i
les del segle.

nisses i algunes classes no es
poden ni comparar amb les
de catedràtics de secundària
com ara Pepe García López,
a l’Institut Milà i Fontanals,
Carmina Pleyàn i Josep Ver-
gés, que feien disfrutar els
alumnes de Preu amb els
versos de Virgili com si ha-
guessin estat escrits en cata-
là o castellà, i el seu col·lega
de grec, el senyor Ribera,
que els feia traduir Homer
gairebé a la vista i sense dic-
cionari. S’hi podrien afegir
més noms, en aquesta llista
de professors il·lustres de
l’època. I això ens porta a en-
tendre una mica que l’atrac-
ció de molts d’aquells alum-

total i absoluta que disfruta-
ven en aquell moment els
russos, els cubans, els xine-
sos o fins i tot els albanesos”,
que era el que predicava en
aquells moments un dels
màxims maîtres à penser,
Jean Paul Sartre.

Aquí ja no es tracta dels
darrers trenta-cinc anys, es
parla d’abans, de la prepara-
ció del desencant d’aquests
darrers anys i el mal francès
del títol adquireix un dels al-
tres significats que pot tenir.
La sorpresa, per la sinceritat
de la confessió, arriba quan
l’autor descobreix que a les
Universitats franceses no lli-
guen els gossos amb llonga-


