Aimé Guibert, a francia
temperamentum
Asterix, a gall harcos*

A globalizáció által tönkretett,
a borban újjáéledt család
Millau város gazdasági életét évszázadok óta a bôr- és
kesztyûipar határozta meg. Az elsô bôröst, Pierre Raymond-t egész pontosan 1193-ban említi az Aveyron
megyei város archívuma. A roquefort-hoz szükséges
juhtejtermelésen kívül a juhtenyésztésbôl különleges
minôségû bôr is származik, ami Millau-t nemzetközi
hírnevû „kesztyûfôvárossá” tette. Még ma is számos
kézmûves és mûvész lepi el a „kézmûves város” címet
elnyert település utcáit.
Ebbôl a régióból, ebbôl a bôriparból származik
Aimé Guibert, pontosabban Aimé Guibert de la
*

Az azonos címû képregény tartalma: A rómaiak elrabolják a druidát, hogy megszerezzék tôle a varázsital receptjét, amely legyôzhetetlenné teszi a gallokat. Asterix és Obelix papjuk kiszabadítására indul.
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Vaissière. Ez az aveyroni, politikai fôiskolát végzett
ember elsôsorban parasztnak vallja magát. Hugenotta*, aki az erdôben elföldelt ôseire emlékezve XIV.
Lajost a „XVII. század Hitlerének” tartja. Millau
egyik legjobb bôrgyárának volt a vezetôje 1985-ig,
amikor csôdöt kellett jelentenie. „A francia bôripar
volt a globalizáció elsô áldozata. Egy év alatt 100 ezer
munkást tettek tönkre, amikor 1985-ben elhatározták, hogy megnyitják a bôrpiacot a koreai áruk elôtt,
ösztönözve ezzel egy repülôgép-vásárlási szerzôdés
megkötését” – mondja keserûen.107 Fényes múltja és
gyors tönkremenetele magyarázza a vállalkozó lelkivilágát. Bôrtermelô és kereskedô múltjából megôrizte a szaktudás megbecsülését, a régi és hagyományos
módszerek ismeretét és a jól végzett munka örömét.
Ipari múltjából emlékszik a konkurencia zordságára,
és engesztelhetetlenül gyûlöli a globalizációt és annak a foglalkoztatásra ható, gyakran drámai következményeit. „Rendkívül szerettem Millau-ban a bôrös
mesterséget, és végtelen fájdalmat okozott az elvesztése.”108 Elsô találkozása a globalizációval – ami
azonnal leterítette – meghatározó a Mondavi-ügy
során. Aimé Guibert egyszer már tönkrement a globalizáció miatt: Mondavi betelepülésében minden
kétséget kizáróan a szôlôskertje kapuján kopogtató
globalizáció elôjeleit látja. Nem akarja, hogy megismétlôdjék a múlt.
* A francia kálvinista protestánsok elnevezése. A korábban kiadott,
vallásszabadságukat biztosító rendeleteket XIV. Lajos visszavonta.
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