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 A CONTRAPÈL 

 

 En un panorama com l'actual, on cada cop sembla més difícil expressar una opinió que 

no porti l'etiqueta homologadora d'una escola o d'un col·lectiu, és altament reconfortant que de 

tant en tant apareguin llibres disposats a passejar-se pel món a contrapèl de les idees dominants. 

Sobretot quan aquests llibres no són simples pamflets, sinó reflexions profundes sobre els 

fonaments de la cultura avalades per la llarga trajectòria dels seus autors. Aquest va ser el cas, fa 

quatre anys, de El cànon occidental, de Harold Bloom, i ara és també el cas de l'última obra 

publicada per George Steiner, Errata: l'examen d'una vida.  

 El llibre d'Steiner, certament, no té l'envergadura del de Bloom ni es presta, per la 

diversitat dels seus focus d'interès, a suscitar una polèmica com la del Cànon, però conté uns 

quants projectils destinats a alterar la calmosa navegació de les idees assumides. Errata és una 

obra composta de retalls, gairebé un recull de treballs independents, a mig camí de les memòries 

i l'assaig, que posa en dubte moltes de les conviccions del pensament actual en camps tan 

diversos com la literatura, l'ètica, la política i l'estètica. Plantejar-se, per exemple, a propòsit de 

l'experiència històrica dels jueus, si la supervivència d'un poble val realment l'alt preu que s'ha 

hagut de pagar és una cosa que pot arribar a posar els nervis de punta a més d'un ideòleg de les 

identitats col·lectives, sobretot si el que ho diu és un jueu. De la mateixa manera, Steiner, des de 

l'autoritat que li dóna la seva rara condició de trilingüe pur (és un home educat en alemany, 

francès i anglès, i no considera que cap d'aquestes tres llengües li sigui més pròpia que les altres 

dues), no s'està de posar en dubte el mite de la llengua materna i de negar les prevencions dels 

sociolingüistes contra el bilingüisme actiu. Es pot adduir, és clar, que això no és més que la visió 

subjectiva d'un cas excepcional, però el que importa no és el que ens diu Steiner sobre la seva 

condició, sinó el fet que ens alerti, també en aquest punt, sobre el perill d'acollir-se acríticament 

als tòpics dominants.  

 Errata tracta d'aquests aspectes i de molts altres de gran interès que aquí no puc 

comentar amb l'extensió que mereixerien. Una ressenya més completa del llibre no podria passar 

per alt, per exemple, la seva apassionada defensa de la música com el llenguatge més pur que 

hagi creat el ser humà. És, de fet, una defensa de tot l'art (conclou que l'arquitectura és música 

congelada i que la poesia aspira a la condició de la música) com a construcció formal autònoma i 

universal, concepció que no deixa de posar en evidència les aspiracions retòriques de certa 

crítica especialitzada.  

 Ara bé, de tots els comentaris esmolats que es poden trobar entre les pàgines d'Errata, 

n'hi ha un al qual encara no m'he referit i que jo crec que és dels que poden provocar més 

irritació. És aquell en què s'ataquen sense pal·liatius les concepcions cientifistes dels estudis 

d'humanitats. Estenent-se sobre una posició que ja li era coneguda, Steiner proclama obertament 

la seva desconfiança en la pretensió de reduir les humanitats a pura teoria. En opinió seva, 

l'exigència de models teòrics susceptibles de verificació té tota la raó de ser en les ciències 
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exactes i, fins a cert punt, també en les ciències aplicades, però fenòmens com l'art, la literatura, 

la història o els estudis socials només són verificables en un pla documental, molt secundari 

respecte al joc intuïtiu que practica la intel·ligència en els aspectes centrals de la interpretació i 

la valoració.   

 Entre els estudiosos afectats de deconstructivisme o entregats a la nova religió de la 

lingüística discursiva, els comentaris d'Steiner sobre literatura es desautoritzen amb l'etiqueta de 

"crítica impressionista" i es reben, en el millor dels casos, amb un somriure desdenyós. Però 

Steiner no està sol en aquesta batalla i darrerament ha augmentat el nombre dels que creuen, dels 

que creiem, que la pretensió d'aplicar el mètode científic fins a les últimes conseqüències a 

l'estudi de qualsevol disciplina universitària no ha servit en la majoria dels casos més que per 

parafrasejar la realitat estudiada amb codis cada cop més rebuscats, que fan difuses les fronteres 

entre el racionalisme i l'absurd. Proposo un exemple pràctic perquè el lector no especialitzat 

sàpiga exactament de què parlem. Un estudiós de la literatura catalana, posem per cas, no pot dir 

simplement que els personatges de Mercè Rodoreda expressen de manera constant la frustració 

de no haver vist realitzades les seves il·lusions. No. Això, com a màxim, ho pot afirmar en un 

article de diari, però, en un paper acadèmic, s'ha de limitar a dir en quin tant per cent l'autora de 

La plaça del Diamant utilitza el condicional compost i el plusquamperfet de subjuntiu, i deduir 

de l'alt grau de recurrència d'aquestes formes verbals que ens trobem davant d'un cas de 

modalització hipotètica. Després d'això, l'investigador pot aventurar, si de cas, que l'alta 

freqüència de modalitzadors hipotètics determina una veu narrativa dominada per un visió 

frustrada de l'existència. Com si no fos obvi que el relat de les il·lusions perdudes implica un alt 

percentatge de temps potencials.   

 Fa prop de dos mil anys, Sèneca, a De la brevetat de la vida, ja parlava d'aquella 

obsessió que tenien alguns grecs per saber quants remers portava Ulisses o si la Ilíada es va 

escriure primer que l'Odissea, i constatava que aquesta mateixa mania d'estudiar coses inútils 

s'havia anat estenent també entre els romans. Ara el món s'ha sofisticat molt i els programes 

informàtics permeten ser molt més ambiciós a l'hora de recomptar coses inútils. És, doncs, 

d'agrair que una obra com la d'Steiner vingui a posar a l'altura dels nous temps les sàvies 

opinions de Sèneca.  

                          

                (Avui, 1998) 

 

  


