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CULTU A

El prescindible Jordi Llovet

Hi ha professors que són tan bons
que els van a escoltar alumnes d’altres
carreres només per gaudir d’una classe
intel·ligent. Un és Jordi Llovet,
administrador d’una de les converses
més brillants que té el país. Amo d’una
curiositat sense límits i alhora tímid,
fins i tot fràgil, Llovet estableix entre el
món i ell mateix la distància d’una
intrèpida ironia. Xerrar-hi és un dels
plaers que aquesta vida depara. Una
vegada em deia una persona, alta
funcionària però molt poc il·lustrada:
“Vosaltres els intel·lectuals –per ella
tothom que llegeix és un intel·lectual–
esteu tot el dia parlant de coses rares”.
I jo, amb paciència, li contestava que

no, que la gràcia és parlar dels amors
de la Pantoja i que en el mig aparegui
l’anècdota d’un cònsol romà, la facècia
d’un déu llunyà, o la relliscada de la
Bovary. Això és Jordi Llovet.

Doncs el professor Llovet ja no
té lloc en la Universitat sortida dels
plans europeus de Bolonya. Les seves
assignatures han estat considerades
supèrflues i per tant suprimides. Se’n
va a casa a llegir, a traduir. Ara fa poc
uns estudiants un bon xic
energumènics van fer destrossa al
rectorat de l’Autònoma per protestar
que Bolonya privatitza la Universitat.
Privatitzar és la veu d’ordre de totes

les protestes sindicals o similars. Però
Bolonya no privatitza res, al contrari,
reclama més diner públic. El que fa
Bolonya és mercantilitzar la
Universitat: adreçar els estudis als
requeriments del mercat. És a dir,
l’aparta del mandat fundacional de
transmetre i acréixer el coneixement,
per dedicar-la a crear treballadors
amb birret. Com es poden gastar calés
a fer especialistes en una cosa que
l’únic producte que pot generar és,
ecs!, un llibre?

Les humanitats són les grans
damnificades de la reforma
bolonyesa. Com hem passat de la

societat que als anys 70 venerava la
cultura i el compromís a aquest
magma informe de consum i tele-
caca, de pensament líquid i botellón
–una cosa porta a l’altra–, no ho sé.
Hem anat de la utopia dels pares al
mileurisme dels fills sense badar
boca. És clar que en aquesta societat
la saviesa de Jordi Llovet no hi té lloc!
I no és que es perdi el coneixement,
que la sapiència es conserva, sinó
que es perd perspectiva i sentit crític.
És per això que Jordi Llovet no és ni
reemplaçable ni prescindible! I anem
amb compte, que aquest és el país
que anem fent, aquest el futur que
construïm.❋

ANIMUSMOLESTANDI

PATRÍCIA GABANCHO

■ David Castillo

Els primers llibres de
Jean Giono (Manosque,
Provença, 1895) van ser
rebuts amb entusias-

me: representaven una alenada
d’aire fresc dins una literatura
francesa vigorosa, que alterna-
va l’avantguarda amb una de
les millors tradicions literàri-
es internacionals, la que va
de Stendhal a Proust i Gide
passant per Balzac i Flau-
bert. Com sintetitzava el
crític Gaëtan Picon, en
Giono “es respirava l’olor
fresca i sana de la terra
amb arbres i aigua, se sa-
ludava una sensualitat
magnífica”. Giono va saber
viure dins del seu paisatge
natal com un element més
de la natura, un creador de
llegendes i mites, que, quan
va sortir de la Provença, va
ser per haver de patir la
Gran Guerra. Anys després,
el 1939, seria acusat de pa-
cifisme i més tard de col·la-
boracionista, fins que el
1945 el van deixar en pau. El
seu prestigi i popularitat ja
l’havien fet ser saludat pels
millors cervells del
seu temps i per gene-
racions de lectors
francesos i dels que
entenem França com un ens
essencialment cultural. No és
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■ Giono fa un retrat
d’Elzéard Bouffier, un
pastor solitari que
planta arbres a la
Provença pròxima als
Alps. Mentre el món es
destrueix entre dues
guerres, l’home
continua amb la seva
vida senzilla i solitària al
costat de la naturalesa.
Una faula moral i
ecologista, dins la gran
tradició de la literatura
al marge

En Giono, fill d’un artesà anar-
quista, trobem un naturalisme
tràgic i una incitació del retorn a
la riquesa natural, que oposa a la
civilització urbana. Podríem dir
que ideològicament es pròxim a
un cristianisme primitiu o a un
anarquisme purista. Així, el “soli-
taire de Manosque”, el nou Virgi-
li que va ser tan estimat pels seus
contemporanis, el podríem situ-
ar al costat del Tolstoi més místic,
o del Thoreau de Walden, i el
podem associar, així mateix, a al-
tres revolucionaris de la literatu-
ra moderna, Melville i Hamsun,
sobretot en les obres en què
enyorava l’univers camperol.

Els que el vam descobrir a fi-
nals dels setanta, gràcies a les
edicions de Fontamara i Trieste,
amb obres com El canto del
mundo i Jean le Bleu, no el
podem dissociar de la imatge del
rebel que es va oposar a la barbà-
rie bèl·lica, però també a l’abur-
gesament urbà. Així mateix, Ana-
grama va publicar fa uns anys El
húsar en el tejado, obra impor-
tant de l’artista, que va tenir una
bona adaptació cinematogràfica,
i que marcava l’estil de Giono en
el peculiar homenatge a Sten-
dhal, un autor que plana des del
començament de la seva obra.
L’home que plantava arbres és
una faula moral, amb els colors
d’un dia lluminós.❋

d’estranyar que Henry Miller, que
el va comparar amb Faulkner, di-
gués que, entre França i Giono, ell
es quedava amb Giono. Malraux
el va qualificar com a escriptor
extraordinari. Drieu la Rochelle
va saludar la sortida d’El canto
del mundo, el 1934, com una res-
posta a la decadència i una recer-
ca de la salut i la força, una pas-
toral lírica.

Comunió amb la naturalesa
L’home que plantava arbres
–que ja havia sigut traduïda per
Olañeta fa deu anys– ens arriba
ara en una magnífica edició de
Viena, amb traducció d’Isabel-
Clara Simó, amb uns excel·lents
dibuixos de Francesc Viladot i un
epíleg del naturalista Martí
Boada. La narració participa de
tots els elements del món de
Giono: la comunió amb la natu-
ralesa, la visió dels homes sen-
zills i la recreació de diferents
moments, que en aquest llibre
s’inicien en la joventut de l’autor
quan s’endinsa en els Alps de la
Provença fent una excursió gai-
rebé iniciàtica. El relat s’inter-
romp quan és mobilitzat a la Pri-
mera Guerra Mundial. El parèn-
tesi li serveix per retrobar-se
amb el territori mític i la figura
emblemàtica del pastor que
planta arbres, com a contraposi-
ció d’un exterior hostil.
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Il·lustració de

Francesc Viladot
per a la nova edició
del llibre de Giono


	avui.cat
	avui_100408 : sup_a : 13 : Pàgina 13 


