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Presentació

Escriu Josep Pla que «l’única manera de lluitar contra la 
terrible invasió de l’oblit, de crear una memòria col·lectiva, 
és recordar, infatigablement, el que alguns homes —és a 
dir, el poble— han fet una mica més enllà dels interessos 
particulars, immediats i petits» (del llibre Homenots. Segona 
sèrie. Barcelona: Destino, 1970, p. 6). Entre els anys 1958 
i 1962, Pla va publicar —primer a l’Editorial Selecta i des-
prés a l’Editorial Destino— una sèrie de seixanta semblan-
ces d’escriptors, artistes, polítics o personatges pintorescos 
als quals va anomenar homenots. Sempre m’ha fascinat com 
Pla elimina el caràcter pejoratiu que té la paraula homenot 
—fins i tot pot emprar-se per anomenar una «dona que 
mascleja», segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans— per fer que designi, en paraules seves, «un tipus sin-
gular, insòlit, una persona que s’ha significat, en qualsevol 
activitat, d’una manera remarcable». És exactament el ma-
teix tipus de persona que em proposo entrevistar durant les 
pròximes setmanes: tipus singulars que han excel·lit en el 
desenvolupament de qualsevol activitat. Però a diferència 
dels homenots de Pla, els meus homonots seran tots homo-
sexuals. Per això li manllevo l’homenots i el converteixo en 
homonots. Fins aquí les reminiscències planianes d’aquest 
llibre. No pretenc fer una obra literària, sinó simplement 
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recopilar uns quants testimonis per aportar el meu granet 
de sorra a la creació d’una memòria col·lectiva de l’homose-
xualitat a casa nostra des dels darrers anys del franquisme 
fins a l’actualitat. M’agradaria que fos un llibre de bon lle-
gir, tant per als qui puguin sentir-s’hi reflectits com per als 
qui no. 



 

JORDI LLOVET

Professor

«A aquest pas, els gais es tornaran muts  
per no fer servir el llenguatge.»
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Modestament, amb els mateixos propòsits que explicava 
Pla, acabo de pagar el peatge de l’AP-7, en sentit Girona, 
a la recerca del meu primer homonot. Tot això són pensa-
ments que em ronden pel cap mentre deixo enrere l’auto-
pistai m’endinso cap a l’interior de l’Empordà. El paisatge 
em recorda insistentment Pla. Tan bon punt arribo, 
m’adono que aquest és un poble tranquil, però hi batega 
la vida. Hi ha botigues, dones amb cabassos amunt i avall, 
de tant en tant un tractor... No té res a veure amb els po-
blets de postal que a poc a poc han anat colonitzant els 
barcelonins per passar-hi el cap de setmana i els estius. Si 
bé el meu primer homonot és barceloní, té arrels empor-
daneses, i aquí, on passa ben bé mitja setmana, se sent a 
casa. 

He aparcat a la plaça major i només m’ha calgut buscar 
l’origen d’una simfonia deliciosa que sona a tot volum per 
trobar casa seva. El professor Llovet és un gran melòman i 
sordeja. Dono per fet que amb aquell escàndol de trompe-
tes i violins no sentirà el timbre, però com que té les fines-
tres obertes de bat a bat decideixo cridar-lo des del mig del 
carrer: «Professor Llovet! Professor Llovet!» Quan estic a 
punt de donar-me per vençut treu el cap per la finestra, em 
somriu i baixa a obrir-me.
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Jordi Llovet (Barcelona, 1947) és catedràtic de Teoria de 
la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de 
Barcelona. És un d’aquells professors universitaris que sur-
ten a les pel·lícules ambientades als campus d’Oxford o 
Cambridge —un apassionat de la seva feina que converteix 
cada classe en un regal—, i ha traduït al català obres de 
Hölderlin, Kafka, Rilke, Mann, Flaubert, Byron, Valéry, 
Verlaine o Baudelaire, entre d’altres. Coneixedor del seu 
brillant currículum, mentre espero que el professor Llovet 
m’obri la porta imagino que em trobaré el clàssic intel-
lectual inaccessible, de posat circumspecte. Per contra, qui 
em convida a passar és un home jovial, vestit amb roba cò-
moda i calçat amb unes vambes blanques que puja les esca-
les com un llamp. L’entrevista acabarà sent una delícia. El 
professor Llovet és un bon conversador. És ocurrent, ràpid 
i precís en els detalls. Se li noten els anys de docència, les 
desenes de conferències que ha impartit i les lectures. Però 
—i això em fascina— també té alguna cosa d’home de po-
ble franc, de sonores riallades. De nou, em torna a venir al 
cap Pla, l’intel·lectual cosmopolita amb maneres de pagès 
de l’Empordà. Com ell a la fantàstica entrevista de Joaquín 
Soler Serrano, el professor Llovet, acomodat a la seva buta-
ca, tampoc deixarà de fumar ni un sol moment.

Som a finals del 2011, fa tres anys que vas deixar la uni-
versitat i fa només uns mesos que n’has explicat les raons 
a Adéu a la Universitat (Galaxia Gutenberg), un llibre 
molt esperat en els ambients culturals i universitaris de 
Barcelona. Dius que, finalment, l’has escrit sine ira et 
studio. No et demanaré ara que facis el contrari, però di-
ga’m, professor Llovet: la teva condició sexual t’ha supo-
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sat mai un problema en la teva carrera universitària? 
Com a estudiant, com a professor o com a catedràtic, 
t’hi has sentit mai discriminat, pel fet de ser gai?

La veritat és que a la universitat mai no em vaig sentir 
discriminat pel fet de ser gai. Es comprèn que en un lloc en 
què expliquem el Gilgamesh i la relació d’amor-amistat en-
tre Aquil·les i Patrocle a La Ilíada seria un contrasentit que 
et miressin malament pel fet de ser homosexual: quant a 
aquesta qüestió, si s’estudien literatures antigues es té molt 
de guanyat. També és cert que no he fet mai ostentació ni 
propaganda de la meva condició sexual: em sembla que res-
pondre a aquest qüestionari és la primera «ostentació» que 
en faig a la vida; i només ho faig per si això ajuda alguna 
persona jove a prendre’s la seva homosexualitat com la cosa 
més natural del món. Si no, tampoc no hi hauria partici-
pat, perquè sóc del parer que, de l’orientació sexual d’una 
persona, ningú no n’ha de fer res.

I en la relació professor-alumne?
Doncs tampoc no hi ha hagut mai cap problema. Jo sóc 

un home de lletres i d’estudi, i estic molt acostumat a pren-
dre’m la vida sexual com una cosa relativament secundària: 
ni m’ha tret mai la son ni hi he esmerçat gaire temps, espe-
cialment a mesura que m’he fet una mica gran. És allò que 
lord Chesterfield li va aconsellar al seu fill mentre recorria 
Europa: «No et preocupis gaire per les coses del sexe, fill, 
perquè s’hi perd molt de temps, costa molts diners, i un 
s’ha de posar al llit com un pollastre rostit». Les noies de les 
meves classes (més que els nois) s’adonaven molt aviat de la 
meva condició de gai sense que jo en parlés mai, com ja he 
dit, ni exhibís cap plomatge, que és una cosa que més aviat 
em desagrada. Més endavant, al llarg del curs, també ho sa-
bien els nois, perquè no hi ha cosa que interessi més els es-
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tudiants que les intimitats d’un professor; de fet, els inte-
ressa més que la matèria que s’ensenya. Però mai no em va 
sortir cap ligue ni jo el vaig buscar. Pot ser una cosa una 
mica antiga, però sempre he pensat que jo em trobo davant 
uns estudiants, en una aula, per ensenyar-los coses relatives 
al llegat literari i cultural d’Occident; no sóc allà per parlar 
de les meves intimitats, i menys encara per treure’n un pro-
fit eròtic. Són maneres d’entendre la docència i la decència, 
què vol que li digui. Hi ha col·legues meus que han tingut 
una vida sexual gairebé frenètica amb els seus estudiants; 
vaja, més aviat amb les seves estudiants. Ni els envejo ni els 
critico: al cap i a la fi, els estudiants universitaris solen ser 
majors d’edat i són lliures de fer el que els sembli, però jo 
no ho vaig fer.

Per a molts gais, en això no hem canviat, hi ha un mo-
ment clau en les seves vides, que és la sortida de l’arma-
ri. Ho va ser, en la teva?

Això ja és una altra cosa. A la meva generació (sóc nascut 
a la darreria del 1947), sortir de l’armari era la cosa més pe-
nosa i complicada del món, traumàtica i tot. Les famílies 
catalanes ben constituïdes, burgeses i tradicionals —sense 
ser missaires, que a casa no n’eren— no entomaven gens 
bé, cap als anys 1960, que és quan jo hauria hagut de sortir 
de l’armari, tenir un fill gai. Això va ser difícil i laboriós, i, 
com ja he dit, traumàtic: per a mi i per als meus pares. Als 
trenta-tres anys vaig decidir d’iniciar una teràpia psicoana-
lítica, cosa que em va anar la mar de bé, perquè —jo, que 
fins aleshores no havia tingut cap parella estable ni tenia ti-
rada a la promiscuïtat— només al cap de tres setmanes 
d’anàlisi ja vaig trobar una parella que em va durar set anys; 
i encara em duraria —perquè sóc de constitució psicològica 
matrimonial i molt amic dels meus amics— si no hagués 
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estat perquè el meu company, que era bailaor per a glòria 
de Catalunya, se’n va anar a treballar a una altra ciutat 
molt lluny de Barcelona, igual com em va passar amb la se-
gona parella, que, per sort, em va durar encara més anys. 
Mala sort. Encara els freqüento tots dos i els estimo.

Doncs bé, quan vaig haver tingut parella, i, en especial, 
després que me’n vaig anar a Viena, a la casa de Freud com 
qui va a Lourdes a buscar força i salvació (salus, en llatí), 
només després de tot això em vaig veure amb cor de fer el 
famós aveu, o confessió, com en la novel·la de Madame de 
La Fayette La Princesse de Clèves, que és una de les millors 
novel·les que mai ha donat França. La confessió va quedar 
en quasi no-res: el meu pare va callar, la meva mare va plo-
rar, i no vam parlar mai més de la qüestió; era un tabú, 
més aviat una nosa, una màcula en l’estructura de la famí-
lia ideal, en el si de la qual s’espera que tot mascle procreï, 
i, si és possible, tingui la parelleta de consuetud. Em vaig 
haver d’acostumar a aquesta situació tan incòmoda: al cap i 
a la fi, jo era feliç amb la meva parella, i amb això ja en te-
nia gairebé prou. M’hauria agradat tenir el suport dels 
meus pares, però en aquell moment això va ser impossible.

La primera parella se’n va anar, com ja he dit, i al cap de 
tres anys en vaig trobar una altra: un gallec molt ben edu-
cat, guapo, ros, apersonat i molt presentable. Llavors em 
vaig sentir obligat a plantejar un ultimàtum als meus pares, 
perquè jo ja tenia quaranta-tres anys i em semblava que la 
cosa ja durava massa i jo m’estava portant amb excessiva 
delicadesa envers els meus progenitors, dels quals, d’altra 
banda, guardo un record bellíssim. Els vaig dir que si no 
volien conèixer la meva segona parella, llavors no ens veu-
ríem gaire. Vaig fer servir la frase tradicional: podien triar 
entre guanyar un fill, o perdre’n dos. Van optar per la pri-



30

mera opció, i la veritat és que tot va anar com una seda. Va 
ser un noi molt estimat a casa meva pels meus pares i els 
meus germans. Com que era un noi amb una certa passió 
per la mecànica, la tècnica i el comerç, i com que el meu 
pare era enginyer, doncs va resultar que el meu pare i ell 
van fer-se molt amics: tenien llargues i amables conversa-
cions. Però ja veu quant de temps vaig haver d’esperar a co-
ordinar la meva vida privada amb la meva vida familiar. No 
passa res. També el sofriment ensenya i dignifica. I si ha-
gués estat del tot convençut que els meus pares no serien 
capaços d’acceptar mai aquesta meva condició, llavors pot-
ser no ho hauria explicat: tinc massa respecte per la gent 
més gran que jo, i sempre vaig honorar i respectar el pare i 
la mare, seguint la llei mosaica. Hauria fet la meva vida i els 
hauria vist en les festes assenyalades, sense fer cap comenta-
ri. Ells, al capdavall, tampoc m’havien fet mai aquella pre-
gunta insidiosa: «Nen, com és que no et cases?». Eren dis-
crets i respectuosos.

L’any 1965 entres a la universitat com a estudiant i en 
surts, prejubilat, com a catedràtic de Teoria de la Litera-
tura i Literatura Comparada, l’any 2008. Comencem 
pel començament: any 1965; per tant, tres anys abans 
del Maig del 68 francès. Quina percepció té un jove gai 
com tu d’aquella Universitat de Barcelona, en ple fran-
quisme?

En aquella universitat es debatien moltes coses, moltes 
més que les que s’hi debaten avui. Tots estàvem enorme-
ment polititzats i enormement literaturitzats. La qüestió se-
xual devia existir, suposo, però no era matèria de sociabili-
tat —llevat d’aquells que es convertien en parella— ni de 
tafaneries. Parlàvem de moltes altres coses. Quan a Barcelo-
na van arribar els ecos del Maig del 1968 llavors potser sí 
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que la cosa es va desfermar una mica, i els estudiants van 
començar a cardar pels descosits. Jo, en realitat, només vaig 
aprofitar aquella avinentesa per manifestar sense embuts la 
meva condició entre la meva colla d’amics, però mai vaig 
participar d’aquelles bacanals afrancesades que es practica-
ven. De fet, si hi penso a fons li diré que vivíem enmig 
d’una certa laxitud sexual, però tots érem, en el fons, pel fet 
de ser fills d’una burgesia bien rangé, relativament puritans: 
la sexualitat deslligada es va convertir en un joc, però això 
es devia més a la propaganda que ens arribava de França 
que a un natural promiscu de cadascú de nosaltres. Perquè 
m’entengui: llavors el que fèiem els estudiants, sobretot, era 
estudiar. Habitualment, després de les festasses i les gres-
ques a la platja de Castelldefels, jugant a un joc de la galli-
na cega que sempre acabava amb liaisons esbojarrades i inè-
dites, tots tornàvem a una vida relativament casta: tota la 
meva generació gai va créixer sota aquest signe, malgrat les 
gresques de les quals ja he parlat. La promiscuïtat gai és un 
fenomen que va arribar més tard, cap a la darreria dels anys 
setanta o vuitanta, i que, pel que sembla, no ha parat de 
créixer.

I quina impressió et fa ara, més de quatre dècades des-
prés?

No em planyo de res. Je ne regrette rien, en el sentit con-
trari al de la cançó d’Édith Piaf: ella no lamentava haver 
corregut la Seca i la Meca, en tots els sentits; jo no lamento 
haver estat un noi amb una rara tendència a la vida monàs-
tica i, en el més sexual dels casos, a la vida matrimonial. No 
envejo els amics meus, que n’hi havia, que començaven a 
practicar aquesta vida sexual que ara és dominant en els 
mitjans gais de Barcelona, sotmesa a la llei de l’«aquí te pi-
llo, aquí te mato». M’agrada molt conversar, m’agrada esti-
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mar i ser estimat més que follar, i què vol que li digui, això 
és el que sempre he fet, en detriment, és clar, d’una marca 
olímpica en matèria de ligues i d’erotisme. Dos homes van 
fer-me feliç, i jo vaig fer-los feliços a ells. Tota la resta —re-
lacions esporàdiques i efímeres, dark rooms, saunes, ménages 
col·lectius— m’ha interessat sempre més aviat poc, encara 
que ho hagi conegut i m’hi esbravés.

En aquella època ets expedientat per raons polítiques 
i marxes un temps a Londres. Tens contacte amb l’acti-
visme gai de la ciutat?

No gaire. Ja li he dit que, en el fons, vaig néixer per a la 
vida eclesiàstica. No vaig arribar a fer-la, encara que vaig es-
tar-hi a punt, perquè els meus amics de Montserrat venien 
a veure els meus pares, quan jo rondava la vintena, per veu-
re si em «captaven». No em vaig fer monjo —en tot cas no 
hauria anat a Montserrat, sinó que hauria anat a Poblet, on 
no hi ha indústria turística—, però sí que he fet una vida 
d’anacoreta força voluntària i voluntariosa: no m’agrada es-
tar amb molta gent —entre altres raons, perquè sóc molt 
sord, i no sento res—, m’agrada estar a casa llegint i estu-
diant, m’agrada donar classes, viuria perfectament en una 
cova —amb algun moble de caoba, perquè m’agrada el 
luxe, i pocos pero doctos libros juntos—, m’agraden les cases 
en penombra, no m’agrada la llum natural, com a W. H. 
Auden, que preferia la llum artificial, i em sembla que sóc 
la persona de la ciutat que menys ha sortit de casa, de nit, 
al llarg de la seva vida, llevat dels anys que vaig fer de crític 
musical per a La Vanguardia. No em sembla que hagi nas-
cut per al moviment ni per als viatges, en general, i detesto 
l’esport. I, com que lligar és un esport com qualsevol altre, 
doncs amb prou feines m’hi he dedicat. No m’agrada per-
dre el temps, i tinc una passió pel coneixement que em des-
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borda: si a això vol dir-li repressió o sublimació, doncs faci 
servir aquests termes. Jo, senzillament, he tirat pel camí 
que em feia més feliç. He practicat el sexe menys que els 
meus amics, però m’he fet més savi que molts d’ells, i això 
prepara més bé per a una mort digna que passar-se la vida 
al carrer o als llocs d’ambient. Li asseguro que si hagués ha-
gut de triar entre quedar-me a l’armari o sortir a la passarel-
la exhibicionista que ara s’ha posat de moda arreu, hauria 
preferit la primera opció. Ha estat una tria, ni més ni 
menys. O va passar sense que me n’adonés.

Deia, en començar, que la teva entrada al món univer-
sitari coincideix amb l’esclat del Maig del 68 francès. La 
teva formació, de fet, et portarà a París, i també a 
Frankfurt, Bolonya o Berlín. La capital francesa, però, 
era el referent de llibertat d’aleshores?

No hi ha dubte que, de totes aquestes ciutats, París era la 
més important pel que fa a l’activitat sexual. Sempre ho ha 
estat. No es pot anar a un hotel, a França, sense sentir els 
gemecs dels amadors a l’altre costat de la paret de l’habita-
ció. Però és que la disbauxa, com ja li he dit, sempre m’ha 
molestat: tinc una irreprimible tirada a la geometria esta-
ble, d’angles rectes. Per una sèrie de raons, jo encara sóc fill 
del Noucentisme català, i tinc tirada a l’ordre, a la conver-
sació, a la pulcritud, a portar neta la roba i les sabates en-
llustrades, a agafar el paraigua encara que només sembli 
que ha de ploure, i coses així. No sé què dir-li. Quan estu-
diava a Frankfurt, o a París, o a totes les altres ciutats que 
vostè ha esmentat, el que més m’interessava era anar a la bi-
blioteca de la universitat; això m’interessava més, però molt 
més, que sortir a lligar. Dec tenir les hormones adormides! 
Però tinc altres coses de la meva fisiologia molt desvetlla-
des, que consti! Un amic meu em deia que semblava que jo 
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tingués una glàndula al cervell que em segregava una droga 
simpàtica sense parar... Els meus alumnes li ho poden con-
firmar: tinc les neurones molt endreçades i molt vives. Això 
sí, fer bromes als nois, rondar-los com els borinots ronden 
les noies a l’obra de Proust, tocar-los el tou del braç per 
preguntar-los després: «Fas natació?», de tot això, tant com 
vulgui. Perquè m’entengui: tiro més als octòpodes que al 
cabró. Però, pel que sembla, tots els nois que fan natació 
són heteros, o sigui que la cosa no passa d’aquí. Els meus 
amics ja hi compten, amb aquest desfici meu palpable, i no 
he tingut mai cap problema a causa d’això. En acabat, ells 
se’n van amb la seva nòvia, o amb la seva dona, i jo me’n 
vaig a llegir, i tots feliços.

Després de l’alliberament sexual que representen els 
setanta, a primers dels vuitanta apareix la sida. Com 
t’afecta l’epidèmia?

Pel que ja li he explicat, no es pot dir que jo fos una per-
sona amb un risc molt gran d’agafar la sida, perquè els lli-
bres no l’encomanen. Ara bé: vaig viure experiències, malal-
ties i morts d’amics molt estimats que em van entristir 
molt. Sempre m’ha costat entendre que l’acte sexual —que 
sempre és un acte vital, un acte d’amor, poc o molt, al-
menys de desig— pugui portar algú al seu extrem oposat, és 
a dir, a la mort. Vaig viure amb molta pena la decadència i 
la mort de dos o tres amics meus, entre ells Alberto Cardín, 
que era un home d’una intel·ligència prodigiosa, però que 
tenia un dinamisme testicular que era com els Altos Hornos 
de Biscaia, i que va morir ajagut en un sofà de casa seva, 
amb vint-i-cinc quilos de pes. Quan el vaig anar a veure, 
encara calent, no em vaig fer cap pensament moral: si de 
cas, vaig pensar que jo no havia estat capaç, com ell, de su-
perar els prejudicis del judeocristianisme i diferenciar neta-
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ment entre si la moral i les coses del sexe. I vaig lamentar, 
naturalment, que un home de tanta categoria intel·lectual 
desaparegués de la ciutat, de la seva vida i de la meva.

Fins a quin punt creus que l’epidèmia de la sida ha 
modificat el comportament dels gais?

La va modificar força durant els anys vuitanta. Després, 
quan va quedar clar que un preservatiu és suficient per evi-
tar tot contagi, i, en especial, quan es van reduir els índexs 
de mortalitat a causa de la sida entre la població gai, els ho-
mosexuals van tornar a abaixar la guàrdia. Semblava que 
havia passat de llarg el darrer àngel de la desfilada de l’Apo-
calipsi, i que tots podíem tornar a practicar formes de vida 
sexual pròpiament insensates si es té present que la malaltia 
no està eradicada. Però això és el que va succeir, i ara 
aquests índexs tornen a créixer. També va fer-hi molt el fet 
que els remeis retrovirals asseguren a tota persona infecta-
da, si es medica, que viurà aproximadament com una per-
sona no infectada. Llavors va tornar, amb més braó si això 
és concebible, aquella tendència a fruir dels goigs —que no 
es poden menystenir, és clar— d’una vida sexual desenfre-
nada. Ho lamento pels gais que continuen portant aquesta 
vida, per dues raons: perquè poden agafar la sida una altra 
vegada a la mínima que es despistin, i perquè sembla que 
no hagin après res d’aquella lliçó: la presència de la gran 
mort acompanyant a cada instant la petite mort. És pròpia 
de la postmodernitat la idea que no ens morirem mai, i en 
això els gais són avui uns capdavanters, però també més ir-
responsables que ningú, perquè ells se la juguen en totes i 
cada una de les relacions que tenen. Com en el cas de 
molts altres col·lectius, això ha estat la conseqüència d’una 
pèssima lectura del mite llatí del carpe diem, que no volia 
dir «tirar la casa per la finestra».




