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En Del Nord i del Sud. Diari d'un profes
sor d'economia (PUV, 2011 ), el catedràtic 
universitari d'Economia Aplicada que és 
en la vida académica Josep Maria Jor
dan, ha recollit una gran part de la seua 
producció periodística deis anys 2006 a 
2009, continuant d'aquesta manera altres 
reculls de similar abast lliurats a l'im- 
premta.

Un cronista com Josep Maria Jordan 
és una mica un mariner de la nau Terra. 
Un mariner cabut, que veu la seua barca 
girar amb els vents que li pertoquen, en
cara que no renunciará mai a dur-la cap a 
l'Itaca deis seus somnis. Per si de cas no 
hi torna, el mariner escriu i escriu al seu 
quadern de bord tot el que veu i el que 
no veu, allò que l'entusiasma i allò que 
l'angoixa, els ports pels quals passa i els 
llibres que li aporten idees i sentiments.

Al llarg de molt anys, algunes persones 
com Josep Maria Jordan arriben a cons- 
tituir-se així en testimonis i apóstols de 
la Solidarität humana i del sentit comú, 
contracorrent d'uns temps sovint térbols 
i confusos. Són persones que tenen el va
lor de tractar d'entendre el que passa al 
seu voltant, i entenen per el seu voltant 
quasi tot. Persones que es troben arrela- 
des al seu poblé, a la seua comarca i al 
seu país, és a dir, a les instáncies socials

més properes a la persona com a indivi- 
du. Persones que tenen ciar, pero, que 
l'existéncia humana es troba a més a més 
elaborada i delimitada alhora per un estat 
com ara Espanya, que tant ens ha cos- 
tat reorientar cap a la democracia; per un 
megaestat (en el nostre cas, la Unió Euro
pea), en redefinició quasi permanent; per 
uns paisos del sud que ens envolten, que 
pateixen el mal desenvolupament nostre 
i seu; i fins i tot per unes grans organit- 
zacions mundials aparentment llunyanes 
que, velis nolis, ens guien (encara que de 
vegades ens costa endevinar cap a on).

El Ilibre presenta els diferents articles 
seguint un criteri cronológic, encara que 
cal apreciar les distintes textures que s'hi 
superposen i es complementen. Hi desta
ca, en primer lloc, la importancia que es 
dedica ais temes locáis, comarcáis i de 
país: des de les análisis sobre Llíria i el 
Camp de Túria, ais del Serrans i les comu- 
nicacions intercomarcals; des d'algunes 
notes sobre determináis indrets que re
sulten significatius per a la vida del autor, 
a les reflexions sobre el desenvolupament 
comarcal i l'ordenació del territori de la 
Comunitat Valenciana, amb una crítica 
impecable i serena d'un model regional 
de creixement sense trellat.

Uns altres eixos ben perceptibles al
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llarg de l'obra de Jordan són la defensa 
del model sociopolític i economic d'Euro- 
pa; la preocupació per denunciar el mal- 
tractament deis paísos més pobres, i per 
posar en valor l'activitat de les persones i 
institucions que dediquen els seus millors 
esforgos a lluitar contra aquesta situa
do; Taposta per una política económica 
basada en un model productiu i social, 
en contra d'un model especulador i fatu 
com el que ens resulta fácil d'identificar 
al nostre voltant; o la defensa d'un model 
universitari humanista i de qualitat, que 
té les arrels en l'ensenyament secundan 
que tants bons mestres recreen en tants i 
tants centres i pobles.

A més a més, podem seguir al Ilibre 
les pistes de les lectures, variadíssimes i 
sucoses, que Fautor ens proposa de tant 
en tant; i alguns xicotets reptes de caire 
més literari en qué Jordan va soltant al
guns retalls del poeta en prosa que porta 
dins. El poeta que, per exemple, recorda 
amb Maurois que l'art d'envellir és l'art 
de conservar alguna esperanga. Com les 
esperances que ens aporta aquest Ilibre, 
sense anar més lluny.
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