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Editorial

H

i va haver una època en què es va creure (i es va voler fer creure) que l’art en general, i
la literatura en concret, es podien analitzar amb la fredor cirurgiana de la ciència. Una
de les conseqüències d’aquesta idea (l’abast de la qual arriba fins als nostres dies) va ser que
els estudis literaris es van anar especialitzant i espessint tant que, tot i oferir algunes anàlisis
puntualment força interessants, va semblar que hom oblidava el fet que la crítica i l’estudi
literari mai no poden pretendre tenir la mateixa rellevància (ni, és clar, més) que la literatura en si mateixa. La paradoxa és que aquesta conversió generalitzada als postulats de la
metodologia científica partia del convenciment —fomentat pels plans d’estudis que patim
des de fa més de cent cinquanta anys— que l’art i la ciència pertanyen a dues esferes del tot
independents.
Tanmateix, com que a El funàmbul no volem renunciar al plaer de llegir per llegir,
ni tampoc —per molt que el nostre tarannà caòtic i diletant ens acostin sentimentalment
a la crítica impressionista— a reflexionar sobre allò que llegim, valorem —des d’una certa
distància, també cal dir-ho— les aportacions de corrents crítics com l’estètica de la recepció,
el formalisme, el New Criticism, la desconstrucció, o la psicoanàlisi i de molts altres moviments teòrics (que, malauradament, gairebé sempre es presenten com si s’excloguessin els
uns als altres).
Mai no hauríem d’oblidar que, com deia Kafka (un dels escriptors que més anàlisis
crítiques forassenyades ha hagut de patir), un llibre —de crítica, fins i tot (afegim nosaltres)— hauria de ser la destral que esberlés el mar glaçat del nostre interior i que, per tant,
la resta és secundari.
funàmbul
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis ‘corda’ i ambulare ‘caminar’]

[Avui dia] Els crítics escriuen sobre els crítics, i el jove brillant, en comptes de considerar
la crítica com una derrota, com un reconeixement gradual, depriment, dels ingredients modestos del seu propi talent, la considera una professió de gran to. Això podria ser gairebé
graciós; però té un efecte corrosiu. Com més va, l’estudiant i la persona interessada per la
literatura més llegeix comentaris i crítiques de llibres més que no pas els llibres mateixos, i
ho fa abans d’esforçar-se per formar-se un judici personal.
George Steiner. Language and Silence.
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El tret de Sarajevo
ISAAC BASHEVIS SINGER

D

urant molt de temps la nostra família
havia discutit la possibilitat de marxar
del pis que teníem al número 10 del carrer
Krochmalna, on fèiem servir una llàntia de
querosè perquè no hi havia gas i compartíem la comuna del pati amb tots els veïns de
l’edifici. Aquesta comuna fou la ruïna de la
meva infantesa. Sempre estava fosca i molt
bruta. Hi havia rates i ratolins pertot, al sostre i a terra. Per això molts nens patien de
restrenyiment i de trastorns nerviosos.
L’escala era una altra plaga perquè
alguns nens la preferien a la comuna. I més
encara, hi havia dones que hi llençaven les
escombraries. El porter, que havia d’encendre les llànties de l’escala, no es dedicava gaire a la seva feina, i quan ho feia, s’apagaven
totes a dos quarts d’onze. Aquelles llànties
minúscules, tacades de fum, feien tan poca
llum que la foscor semblava que s’espessia al
seu voltant. Quan feia servir aquesta escala,
em perseguien tots els diables, esperits malignes, dimonis i dimoniets de què parlaven
els meus pares per demostrar als fills grans
que hi havia un Déu i vida més enllà de la
mort. Els gats corrien al meu costat. Darrere de les portes, sovint se sentien plors per
la mort d’algú. De vegades, davant la porta
del pati hi havia una processó funerària. Jo
arribava a casa sense alè. Tenia uns malsons
tan espantosos que em despertava amarat de
suor.
Si ja ens costava prou pagar cada
mes els vint-i-quatre rubles de lloguer per
un pis amb balcó, ¿com ens podríem permetre de traslladar-nos al número 12 del carrer

Krochmalna, en una casa nova amb llums de
gas i lavabos, on n’hauríem de pagar vinti-set? Tot i així, vam decidir que canviar de
casa canviaria la nostra sort...
Era la primavera de 1914.
Feia anys que els diaris parlaven
de la situació explosiva dels Balcans i de la
rivalitat entre Anglaterra i Alemanya. Però
a casa ja no n’hi havia, de diaris. Abans els
hi portava el meu germà Israel Joshua, però
en aquell moment ja no vivia amb nosaltres
perquè havia discutit amb el pare.
Tothom ens deia que canviéssim
de pis. El propietari del número 12, Leizer
Przepiorko, era un ortodox milionari. Tenia
fama de garrepa, però mai no havia fet fora
cap jueu. L’administrador, Reb Isaiah, era
un vell hassídic de Kotzk i amic del pare.
Com que el número 12 tenia una porta que
conduïa a la plaça Mirowski, on hi havia les
botigues, el meu pare seria el rabí del carrer
Krochmalna i del carrer Mirowski. A més,
en aquell moment hi havia molts plets, casaments i divorcis, la qual cosa volia dir més
diners per a nosaltres. Vam decidir de traslladar-nos-hi.
El pis nou estava acabat de pintar,
era davant d’un forn, i la finestra de la cuina
donava a un mur. A sobre, hi havia cinc o sis
pisos més.
El número 12 era com una ciutat.
Tenia tres patis enormes. L’entrada era fosca
i sempre feia olor de pa acabat de coure, de
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tortells, de panets, de comí i de fum. Els pans
amb llevat de Koppel el forner sempre eren
a l’aire lliure, apilats. Al número 12 també
hi havia dues cases d’estudi hassídiques, la
Radzymin i la Minsk, a més d’una sinagoga per als contraris a l’hassidisme. També hi
havia un estable amb vaques que es passaven
tot l’any encadenades a un mur. En alguns
cellers, els botiguers de la plaça Mirowski hi
emmagatzemaven fruita; en altres, hi havia
ous conservats amb calç. Sovint arribaven
carros des de les províncies. El número 12
bullia amb la Torà, les pregàries, el comerç i
la gent que hi feinejava de valent. Les llànties de querosè hi eren desconegudes. Alguns
pisos fins i tot tenien telèfon.

quaranta groschen. A més, allà coneixia molta
gent perquè sempre pregava en aquell pati.

Ara bé, el trasllat no va ser gens fàcil,
per molt que els números 10 i 12 fossin l’un
al costat de l’altre. Vam haver de carregar les
nostres coses en un carro, i algunes es van
trencar. L’armari pesava com una mala cosa,
era una fortalesa amb caps de lleons, portes
de roure i una cornisa plena de gravats que
devia fer una tona. No entenc com l’havien
pogut arrossegar des de Bilgoray.

En aquella època llegia llibres prohibits i els herètics eren els que m’agradaven més; per això trobava força ridícul haver de tornar a la héder. Els meus amics i
jo fèiem mofa del professor, que tenia una
barba groga i uns ulls sortints, parlava amb
un deix còmic, menjava cebes crues i fumava
un tabac pudent en una pipa llarga. Estava
divorciat i les matrimonieres li xiuxiuejaven
secrets a les orelles peludes...

Mai no oblidaré el primer cop que
vam encendre la làmpada de gas de dos becs.
Em vaig sentir enlluernat i intimidat per la
resplendor estranya que omplia el pis i que,
fins i tot, semblava que entrava dins meu.
Allà, als dimonis els costaria d’amagar-se.
El lavabo m’encisava. I el forn de
gas de la cuina. Ja no calia preparar encenalls per a fer el te o anar a buscar carbó.
Tan sols havíem de fregar un llumí i mirar
com s’encenia la flama blava. Ja no calia tampoc que arrossegués bidons de querosè des
de la botiga, perquè hi havia un comptador
de gas que funcionava amb una moneda de

Durant un cert temps vam tenir la
bona sort que havíem predit. El pare havia
de resoldre molts litigis. Les coses van anar
tan bé aquell any que el pare va decidir tornar-me a inscriure a la héder. Jo ja era massa
gran per a la héder: tot sol podia aprendre
una pàgina del Talmud i alguns comentaris
també. Però al número 22 del carrer Twarda
hi havia una héder especial per a nois més
grans, on el professor feia classe en comptes
d’estudiar amb els alumnes. Alguns amics
meus d’altres héders assistien a aquesta escola.

De sobte van començar a córrer
rumors de guerra. Deien que a Sèrbia algú
havia disparat al príncep hereu de la corona
austríaca. Els diaris feien edicions extra, impreses per una sola banda, i amb uns titulars
enormes. Discutint sobre política, els nois
vam decidir que era preferible que guanyés
Alemanya —què en trauríem d’un govern
rus? L’ocupació alemanya forçaria tots els
jueus a dur jaquetes curtes i el Gymnasium
seria obligatori. Què podia ser millor que
anar a escoles mundanes vestits amb uniformes i amb barrets decorats? Ara bé, estàvem
convençuts (molt més que l’Estat Major ale-
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many) que la força d’Alemanya mai no podria igualar les forces combinades de Rússia,
França i Anglaterra. Un noi va especular que
com que compartien idioma era natural que
Amèrica decidís d’ajudar Anglaterra...
El meu pare va començar a llegir diaris. Hi predominaven paraules noves: mobilització, ultimàtum, neutralitat. Els governs
rivals s’enviaven notes. Els reis s’escrivien
cartes i signaven Nicky i Willy. La gent —
treballadors, porters— es reunien en grups
al carrer Krochmalna per discutir sobre la
situació.
Ben aviat va ser 9 d’Ab —com que
va caure en dissabte, el dejuni es va ajornar
a diumenge—. També va ser el dia que va
començar la guerra.
Hi havia dones pertot: compraven
menjar. Encara que fossin menudes, duien
cistelles enormes amb farina, civada, mongetes i qualsevol altra cosa que poguessin
trobar a les botigues, que tancaven la meitat
de l’horari habitual. De primer, els botiguers
van rebutjar els bitllets arrugats, després
demanaven plata i or en comptes de paper.
Van començar a acumular mercaderies per
tal d’apujar els preus.
La gent estava de bon humor, com
si fos Purim. Algunes dones ploroses seguien els seus marits, jueus barbuts que duien
insígnies minúscules i blanques que indicaven que els havien cridat per a servir a l’exèrcit. Preocupats i engrescats alhora, els homes
desfilaven mentre tot de nens anaven darrere
seu amb bastons a les espatlles i cridant consignes militars.
Després de venir corrents des de
la casa d’estudi Radzymin, el meu pare va
anunciar que havia sentit a dir que la guerra

era cosa de dues setmanes. «Tenen canons
que poden matar mil cosacs amb un sol
tret.»
«Ai!» —va cridar la mare. «On anirem a parar?»
El pare la consolava: «Bé, no caldrà
que paguem cap més lloguer...»
La mare va continuar, «I qui tindrà
litigis per resoldre? D’on traurem els diners
per menjar?
Teníem problemes. Les cartes des
d’Anvers de la meva germana s’havien acabat, i el meu germà de vint-i-un anys Israel
Joshua es va haver de presentar per al servei militar a Tomaszów, el poble del meu
pare. No teníem diners per a abastir-nos de
menjar, com feien els nostres veïns. El fet
de saber la fam que hauria de passar em va
transformar en un golafre. Menjava insaciablement. La mare arribava tota acalorada del
carrer, i sempre es queixava de la manca de
menjar.
En aquell moment, per primer cop,
vaig començar a sentir, al carrer, rumors poc
afalagadors sobre altres jueus. Hi havia comerciants que, com els gentils, amagaven
mercaderies i apujaven els preus, intentant
treure profit de la guerra. Moshe, el paperaire, que vivia al nostre pati, presumia a la casa
d’estudi que la seva dona s’havia gastat cinccents rubles en menjar. «Gràcies a Déu» —
va dir— «tinc provisions per tot un any. Que
durarà gaire més la guerra?» I s’amanyagava
la barba argentada mentre somreia.
Hi havia una confusió considerable.
Els joves que tenien cartilles blaves podien
estudiar el Talmud, però els que en tenien
de verdes, pàl·lids i preocupats, miraven de
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perdre pes per evitar el servei militar. Els
venedors de farina i de civada estaven de
sort, però els enquadernadors de llibres, professors i escrivans no tant perquè no tenien
feina. Els alemanys van conquerir Kalisz,
Bedzin i Częstochowa. Jo sentia el pes de la
maduresa i esperava una catàstrofe misteriosa. Em semblava que si ens haguéssim conformat amb la manca de lavabo i de gas al
número 10, ens hauríem estalviat tot allò...

«Això és la guerra entre Gog i Magog», deia el pare. I cada dia descobria presagis nous que demostraven l’arribada pròxima del Messies...

ISAAC BASHEVIS SINGER (1902-1991) va néixer a Radzymin (Polónia). Fill d’un rabí hassídic,
va escriure sempre en jiddisch, com els seus dos germans. El 1935 va emigrar als EUA i es va establir
a Nova York. El 1978 va rebre el Premi Nobel de literatura. En català només en podem llegir el recull
A la llar d’un rabí (1993).
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Weltliteratur
M

irar de traduir el significat de Weltliteratur al català és una tasca frustrant. «Literatura
mundial», «Literatura universal», «Literatures del món» són intents poc reeixits de
vessar en la nostra llengua un concepte amb un significat que, de fet, no és pas el mateix avui
dia que quan va aparèixer. Tot i que tradicionalment s’ha atribuït la paternitat del terme a
Goethe, un estudi acurat de la història de l’origen d’aquest mot (justament com el que ha fet
Antoni Martí Monterde a Un somni europeu. Història intel·lectual de la Literatura Comparada)
revela sorpreses. Ni Goethe tenia en ment un concepte d’igualtat entre totes les literatures
com el que avui es postula des de molts camps de la comparatística, ni va ser el creador
de la idea que hi ha darrere d’aquesta paraula. Sigui com sigui, amb aquest monogràfic
pretenem fer un breu (per tant, incomplet) viatge per la història de la Weltliteratur, oferir-ne
perspectives actuals, i, alhora, reivindicar la figura i l’obra de Ramon Esquerra, un pioner
dins la modernitat cultural catalana que, malauradament, no ha tingut la quantitat d’epígons
que el seu esforç i lucidesa mereixien.

monogràfic
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Die Weltliteratur

*

MILAN KUNDERA

U

na obra d’art es pot situar en dos
contextos elementals: o bé en la història
de la seva nació (anomenem-lo el context
petit), o bé en la història supranacional
del seu art (anomenem-lo el context gros).
Estem acostumats a considerar la música,
amb tota naturalitat, en el context gros: per
a un musicòleg no té gaire importància saber
quina era la llengua materna d’Orlando di
Lasso o de Bach; en canvi, una novel·la,
com que està lligada a la llengua, en
totes les universitats del món s’estudia
gairebé exclusivament en el petit context
nacional. Europa no ha aconseguit pensar
la seva literatura com una unitat històrica
i no deixaré de repetir que aquest és el seu
irreparable fracàs intel·lectual. Perquè, sense
sortir de la història de la novel·la: és Rabelais
qui fa reaccionar Sterne, és Sterne qui inspira
Diderot, és Fielding qui invoca Cervantes
tothora, és amb Fielding amb qui es mesura
Stendhal, és la tradició de Flaubert la que
es prolonga en l’obra de Joyce, és en la seva
reflexió sobre Joyce que Broch desenvolupa
la seva poètica de la novel·la, és Kafka qui
fa comprendre a García Márquez que és
possible sortir de la tradició i «escriure d’una
altra manera».
El que acabo de dir ho va formular per primera vegada Goethe: «Avui dia
la literatura nacional no representa gairebé
res, entrem en l’era de la literatura mundial
(die Weltliteratur) i ens correspon a cadascú
de nosaltres accelerar aquesta evolució». Vet
aquí, per dir-ho d’aquesta manera, el testa-

ment de Goethe. Un altre testament traït.
Perquè només cal obrir qualsevol manual,
qualsevol antologia, i la literatura universal
sempre hi és presentada com una juxtaposició de literatures nacionals. Com una història de les literatures! De les literatures, en
plural!
I malgrat tot, subestimat pels seus
compatriotes com sempre ha estat, mai ningú no ha comprès tan bé Rabelais com un
rus: Bakhtín; Dostoievski, per un francès:
Gide; Ibsen, per un irlandès: G.B. Shaw;
James Joyce, per un austríac: Hermann
Broch; la importància universal de la generació dels grans escriptors nord-americans,
Hemingway, Faulkner, Dos Passos, la van
descobrir de primer escriptors francesos («A
França, sóc el pare d’un moviment literari»,
escriu Faulkner el 1946 planyent-se de la
sordesa que troba al seu país). Aquests exemples no són pas excepcions extravagants de
la regla; no, són la regla mateixa: una certa
distància geogràfica allunya l’observador del
context local i li permet d’abraçar el context
gros de la Weltliteratur, l’únic capaç de fer
aparèixer el valor estètic d’una novel·la, és a
dir: els aspectes fins aleshores desconeguts
de l’existència que aquesta novel·la ha sabut
il·luminar; la novetat formal que ha sabut
descobrir.
¿Potser vull dir amb això que per a
jutjar una novel·la no cal conèixer-ne la llengua original? Doncs sí, és exactament això,
el que vull dir! Gide no sabia el rus, G.B.
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Shaw no sabia el noruec, Sartre no va pas
llegir Dos Passos en l’original. Si els llibres
de Witold Gombrowicz i de Danilo Kiš
haguessin depès únicament del parer dels
qui coneixien el polonès i el serbi, mai no
n’hauríem descobert la novetat estètica radical.

s’identifiquen ostensiblement amb el context
petit nacional de les literatures que ensenyen.
N’adopten els judicis, els gustos, els prejudicis. No us feu il·lusions: és en les universitats estrangeres on una obra d’art queda més
profundament enfangada en la seva província natal.)

(I els professors de literatures estrangeres? Que no tenen la missió natural
d’estudiar les obres en el context de la Weltliteratur? No en tingueu cap esperança. Per
a demostrar la seva competència d’experts,

MILAN KUNDERA (1929) és un novel·lista i assagista txec que resideix a França des de 1975. Les
seves obres foren prohibides al seu país a partir de 1968, tot i que abans ja hi havia tingut problemes
a causa del seu enfrontament amb l’estalinisme. La seva novel·la més coneguda és La insostenible lleugeresa del ser (1984). En català en podem llegir Una trobada (2009), La lentitud (2006), La ignorància
(2000), La insostenible lleugeresa del ser (1990), La identitat (1998), El llibre del riure i de l’oblit (1990),
Jacques i el seu amo (1996), La broma (1996), L’edat lírica (1995), Els testaments traïts (1994), Els amors
ridículs (1990), La immortalitat (1990), El vals de l’adéu (1989), i els assajos Teló. Assaig en set parts
(2005), i L’art de la novel·la (1987).
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Diumenge,15 de juliol de 1827
JOHANN PETER ECKERMANN

A

l vespre, després de les vuit, vaig anar a
casa de Goethe, que acabava de tornar
del jardí dels afores.
—Mireu què hi ha aquí! —va dirme—: una novel·la en tres volums, i qui n’és
l’autor? Manzoni!
Vaig contemplar els llibres, que estaven bellament enquadernats i contenien
una dedicatòria a Goethe. «Manzoni és diligent», vaig observar.
—Sí, és molt actiu —va dir Goethe.
Jo vaig afegir:
—No conec res de Manzoni tret de
la seva oda a Napoleó, que he tornat a llegir
aquests darrers dies en la traducció que vós
en vau fer i que he admirat moltíssim. Cada
estrofa és una imatge!
—Teniu raó —va dir Goethe—,
l’oda és esplèndida. Però heu vist algú que en
parli, a Alemanya? És ben bé com si aquesta
oda no existís, i en canvi és el millor poema
que s’ha escrit mai sobre aquest tema.
Goethe va continuar llegint la
premsa anglesa, ocupació a la qual es dedicava quan hi vaig entrar. Jo vaig agafar un
volum de la traducció de novel·les alemanyes feta per Carlyle, concretament el tom
que contenia les obres de Musäus i Fou-

qué. L’autor anglès, molt familiaritzat amb
la nostra literatura, havia proveït sempre ell
mateix les obres traduïdes d’una introducció que contenia la vida de l’escriptor i una
crítica. Vaig llegir la introducció dedicada a
Fouqué i vaig constatar amb alegria que la
biografia estava escrita amb enginy i molta
precisió i que la perspectiva crítica des de la
qual es considerava aquest popular escriptor
es caracteritzava per una gran intel·ligència
i molta comprensió, tranquil·la i indulgent,
dels mèrits poètics. Primerament, l’anglès
enginyós compara el nostre Fouqué amb la
veu d’un cantant que no posseeix cap gran
abast i disposa només de poques tonalitats,
però aquestes són bones i palesen l’harmonia més gran. Tot seguit, per tal de precisar
el seu parer, recorre a un símil de l’entorn
eclesiàstic, tot dient que dins l’església de la
poesia Fouqué no ocupa pas la posició d’un
bisbe ni de cap altre religiós de primera categoria, sinó que més aviat s’acontenta de fer
les funcions d’un vicari, però que exerceix
amb molta eficiència aquest càrrec de nivell
mitjà.
Mentre jo continuava llegint, Goethe
s’havia retirat a les seves cambres de darrere
la casa. Em va enviar el seu criat per
convidar-me a acompanyar-l’hi una estona,
cosa que vaig fer.
—Feu-me una estoneta més de
companyia —va dir—, i així encara podrem
parlar una mica. També m’ha arribat una

Karl Wilhelm Ferdinand Solger (1780-1819) fou un filòsof romàntic alemany. / 2 Friedrich Christoph
Schlosser (1776-1861), historiador alemany.
1
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traducció de Sòfocles, fa de bon llegir i sembla que s’hi han dedicat molts esforços; tinc
la intenció de comparar-la amb la de Solger.1 I doncs, què me’n dieu, de Carlyle?
Li vaig explicar el que acabava de
llegir-ne sobre Fouqué.
—Oi que és molt assenyat? —va
dir Goethe—. Sí, a l’altra banda de la mar
també hi ha persones intel·ligents que ens
coneixen i ens saben valorar.
I aleshores va continuar dient:
—Cal dir, però, que en altres disciplines tampoc no ens manquen els bons
caps a nosaltres els alemanys. Als Berliner
Jahrbücher hi he llegit una gran ressenya d’un
historiador sobre Schlosser.2 Està signada
per Heinrich Leo, un nom del qual no tenia
cap notícia i que ens convindrà esbrinar. Supera els francesos, cosa que no és pas poc des
del punt de vista històric. Aquells s’aferren
massa als materials reals i no poden copsar
allò ideal, cosa que en canvi l’alemany posseeix amb una llibertat total. Exposa les opinions més excel·lents sobre el sistema indi
de castes. Sempre es parla molt d’aristocràcia i democràcia, la qüestió és molt senzilla:
Durant la joventut, quan no posseïm res o
bé no som capaços d’estimar en el que val la

possessió tranquil·la, som demòcrates. Però
si en el curs d’una vida llarga hem aconseguit acumular alguna propietat, no tan sols
desitgem que estigui segura, sinó que també
desitgem que els nostres fills i néts puguin
gaudir amb calma d’allò que hem adquirit.
És per això que a la vellesa sempre som aristòcrates sense cap mena d’excepció, encara
que durant la joventut ens inclinéssim per
altres conviccions. Leo parla d’aquest punt
amb molt d’encert.
Ara bé, en l’aspecte estètic és on
ens mostrem més febles, i ens caldrà esperar molt de temps fins que trobem un home
com Carlyle. Però és molt encoratjador
veure que ara estem en condicions de corregir-nos mútuament, gràcies a l’estreta relació que hi ha entre els francesos, els anglesos
i els alemanys. Aquest és el gran benefici
que es desprèn d’una literatura universal i
que s’anirà palesant cada cop més. Carlyle
ha escrit la biografia de Schiller i l’ha sabut
jutjar en tots els aspectes d’una manera que
no és fàcil que cap alemany pugui assolir. En
contrapartida, nosaltres tenim idees ben clares sobre Shakespeare i Byron i tal vegada
estem en condicions de saber valorar els seus
mèrits millor que no pas els anglesos mateix.
Traducció de Pilar Estelrich

JOHANN PETER ECKERMANN (1792-1854) fou un poeta alemany que hom coneix, sobretot, per
les seves Converses amb Goethe (1836-1848), un llibre en el qual no va acabar de ser tan fidel a la realitat
com volia fer creure. Va coeditar les obres completes de Goethe un cop l’autor alemany ja havia mort.
PILAR ESTELRICH I ARCE (Palma, 1952) és doctora en filologia alemanya per la Universitat de
Barcelona, on ha treballat durant vint anys impartint llengua i literatura alemanyes. Ha estat, també, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (1999-2004), de la qual
és professora des de 1994 ençà. Ha traduït, entre altres, Günter Grass, Julia Franck, Ilija Trojanow, Bertolt Brecht, Elfriede Jelinek, Hermann Hesse, Walter Benjamin, Ingeborg Bachmann, Claudio Magris i
Franz Kafka.
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Per què els francesos no fan
justícia a la literatura alemanya
MADAME DE STÄEL

L’any 1810, Anne-Louise Germaine Necker,
coneguda per Madame de Staël, va escriure De
l’Allemagne, una obra que, en molts aspectes,
prefigura l’esperit transnacional que més
endavant encarnarà la paraula Weltilteratur.
Us oferim el primer capítol de la segona part
d’aquest llibre fundacional dels estudis literaris
comparatístics moderns.

P

odria respondre d’una manera molt
senzilla aquesta pregunta, dient que,
a França, molt poca gent sap alemany, i
que les belleses d’aquesta llengua, sobretot
en poesia, no es poden traduir al francès.
Les llengües teutòniques es tradueixen
fàcilment entre elles; passa el mateix amb
les llengües llatines: ara bé, aquestes darreres
no ens sabrien oferir la poesia dels pobles
germànics. Una música composta per a un
instrument no es pot executar amb èxit amb
un instrument d’un altre gènere. D’altra
banda, la literatura alemanya amb prou feines
fa quaranta o cinquanta anys que existeix
amb tota la seva originalitat; i els francesos
fa vint anys que estan tan preocupats pels
esdeveniments polítics que han suspès tots
els seus estudis literaris.
No obstant això, tractaríem molt
superficialment la qüestió si ens limitéssim
a dir que els francesos són injustos amb la
literatura alemanya perquè no la coneixen; és

cert que tenen prejudicis en contra seu, però
aquests prejudicis es basen en el sentiment
confús de les diferències pronunciades que
hi ha entre la manera de veure i de sentir
d’aquestes dues nacions.
A Alemanya no hi ha gustos
fixos per res; tot hi és independent, tot hi
és individual. Jutgen les obres segons la
impressió que en reben, i mai segons cap
regla, ja que no n’hi ha de generalment
admeses: cada autor és lliure de crear-se una
esfera nova. A França, la majoria dels lectors
mai no es volen commoure, ni tampoc
divertir-se en detriment de llur consciència
literària: és aquí on es refugia el seu escrúpol.
Un autor alemany forma el seu públic; a
França, el públic dirigeix els autors. Com
que a França hi ha molta més gent d’esperit
que a Alemanya, el públic hi imposa molt
més, mentre que els escriptors alemanys,
eminentment elevats per damunt dels seus
jutges, els governen en comptes de rebre’n
la llei. D’aquí ve que aquests escriptors
amb prou feines millorin per mitjà de la
crítica: la impaciència dels lectors, o la dels
espectadors, no els obliga gens a retallar la
llargària de llurs obres, i rarament s’aturen a
temps, perquè un autor, que gairebé mai no
es cansa de les seves concepcions, tan sols
pot ser advertit pels altres del moment que
aquestes deixen d’interessar. Els francesos

18

monogràfic

pensen i viuen en els altres, si més no en
l’aspecte de l’amor propi; i hom sent, en la
majoria de llurs obres, que el seu objectiu
principal no és l’objecte de què tracten,
sinó l’efecte que produeixen. Els escriptors
francesos sempre es troben en societat, fins
i tot mentre componen; ja que no perden
de vista els judicis, les mofes ni el gust de la

moda, és a dir, l’autoritat literària en què
viuen, depenent de l’època.
La primera condició per a escriure
és una manera de sentir viva i forta. Els qui
estudien en els altres el que han de sentir i
el que tenen permís per a dir, literàriament
parlant, no existeixen. Sens dubte, els nostres
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escriptors de geni (i quina nació en posseeix
més que França?) només s’han sotmès als
lligams que no interferien en llur originalitat;
però cal comparar ambdós països en massa,
i en el temps actual, per a saber d’on prové la
dificultat per a entendre’s.
A França amb prou feines es llegeix
una obra si no és per a parlar-ne; a Alemanya,
on es viu gairebé en soledat, es considera
que l’obra fa companyia; i quin lligam es
pot establir amb un llibre que és l’eco de la
societat i prou? En el silenci de la retirada,
res no sembla més trist que l’esperit mundà.
L’home solitari té necessitat que una emoció
íntima li compensi el moviment exterior que
li manca.
A França, la claredat és un dels
mèrits primers d’un escriptor; ja que es
tracta, abans de res, de no escarrassar-s’hi
gaire, i d’atrapar, en una lliçó al matí, allò
que a la nit cridarà l’atenció mentre xerrem.
Però els alemanys saben que la claredat mai
no pot ser altre que un mèrit relatiu: un
llibre és clar depenent del tema i del lector.
Montesquieu no es pot comprendre tan
fàcilment com Voltaire, i, tanmateix, és tan
lúcid com li ho permet l’objecte de les seves
meditacions. Ningú no dubta que cal portar
la llum fins a les fondàries; però els qui es
limiten a les gràcies de l’esperit, i als jocs de
paraules, estan més segurs d’ésser compresos:
si no s’acosten a cap misteri, ¿com podrien
ser, doncs, obscurs? Els alemanys, per un
defecte oposat, gaudeixen de les tenebres;
sovint amaguen en la nit allò que pertany
al dia, més que no pas seguir la ruta batuda;
mostren un menyspreu tan gran per les idees
comunes que, quan són davant la necessitat
de pensar-hi, les envolten d’una metafísica
abstracta que pot fer-les semblar noves fins i
tot als qui les han reconegudes. Els escriptors
alemanys no s’amoïnen pels seus lectors; les
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seves obres són rebudes i comentades com
si fossin oracles, les poden envoltar de tants
núvols com els vingui de gust; no mancarà
gens de paciència per a escampar-los; ara
bé, cal que al final hom distingeixi una
divinitat: ja que el que els alemanys toleren
menys és l’espera inútil; els seus esforços i
la seva perseverança fan necessaris uns grans
resultats. Si un llibre no conté pensaments
forts i nous, el menystenen ben ràpidament;
i si el talent fa que tot es perdoni, amb
prou feines s’aprecien els diversos gèneres
d’habilitat mitjançant els quals es pot mirar
de suplir-lo.
Els alemanys, sovint, han negligit
massa la seva prosa. A França es concedeix
molta més importància a l’estil que no pas
a Alemanya; és una conseqüència natural
de l’interès que s’atorga a la paraula, i del
preu que ha de tenir en un país en què la
societat domina. Tots els homes que tinguin
un cert esperit són jutges de la justícia i la
conveniència d’aquesta frase o d’aquella
altra, mentre que cal molta atenció i estudi
per abastar el conjunt i connexió d’una obra.
D’altra banda, les expressions es presten molt
més a la plasenteria que els pensaments, i en
tot allò que té a veure amb els mots, riem
abans d’haver reflexionat. No obstant això,
la bellesa de l’estil no és, cal convenir-hi, un
avantatge purament exterior; ja que gairebé
sempre els sentiments veritables inspiren
les expressions més nobles i més justes;
i si es pot ser indulgent amb l’estil d’un
escrit filosòfic, no se’n pot ser amb el d’una
composició literària; en el camp de les belles
arts, la forma pertany tant a l’ànima com el
tema.
L’art dramàtic ofereix un exemple
concloent de les diverses facultats de tots
dos pobles. Tot el que té a veure amb l’acció,
la intriga, l’interès dels esdeveniments, està
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mil vegades més ben combinat, mil vegades
més ben concebut entre els francesos; tot
el que té a veure amb el desenvolupament
de les impressions del cor, amb els oratges
secrets de les passions fortes, és molt més
profund entre els alemanys.
Perquè els homes superiors
d’ambdós països atenyin el punt més alt de
perfecció cal que el francès sigui religiós, i
que l’alemany sigui una mica mundà. La
pietat s’oposa a la dissipació de l’ànima, que
és el defecte i la gràcia de la nació francesa;
el coneixement dels homes i de la societat
donaria als alemanys, en literatura, el gust i la
destresa que els manca. Els escriptors de tots
dos països són injustos els uns amb els altres;
tanmateix, els francesos són més culpables
que els alemanys en aquest aspecte; jutgen
sense conèixer, o només examinen havent
pres partit prèviament: els alemanys són més
imparcials. L’extensió dels seus coneixements
fa passar sota els seus ulls tantes maneres de
veure-hi diferents, que dóna a llurs esperits
la tolerància que neix de la universalitat.
Els francesos hi guanyarien més
en concebre el geni alemany que no pas
els alemanys si se sotmetessin al bon gust
francès. Cada vegada que hom ha pogut
fer entrar dins la regularitat francesa una
mica de saba estrangera, els francesos han
aplaudit, exaltats. J-J. Rousseau, Bernadin
de Saint-Pierre, Chateaubriand, etc., en
algunes de llurs obres pertanyen, sense
saber-ho, a l’escola germànica; és a dir, pouen

els talents del fons de les seves ànimes. Però
si hom volgués disciplinar els escriptors
alemanys per mitjà de les lleis prohibitives
de la literatura francesa, no sabrien com
navegar enmig dels esculls que els haguessin
indicat; trobarien a faltar l’alta mar, i el seu
esperit estaria més preocupat que alliberat.
Això no vol pas dir que hagin d’aventurarho tot, i que no farien bé d’imposar-se límits
de vegades; però el més important és que
s’atenyin a llur manera de veure les coses.
Per a fer-los adoptar certes restriccions
necessàries, cal remuntar-se al principi
d’aquestes restriccions, sense fer servir mai
l’autoritat del ridícul, contra la qual s’han
revoltat totalment.
Els homes de geni de tots els
països estan fets per a comprendre’s i per a
estimar-se; però el conjunt dels escriptors i
dels lectors alemanys i francesos recorden la
faula de La Fontaine en què la cigonya no
pot menjar en el seu plat, ni la guineu en
l’ampolla. El contrast més perfecte es veu
entre els esperits que s’han desenvolupat
en la solitud i els que s’han format en la
societat. Les impressions de l’exterior i el
recolliment de l’ànima, el coneixement dels
homes i l’estudi de les idees abstractes, l’acció
i la teoria donen resultats del tot oposats.
La literatura, les arts, la filosofia, la religió
d’ambdós pobles atesten aquesta diferència;
i la barrera eterna del Rin separa dues
regions intel·lectuals que són més estranyes
entre si que les comarques mateixes.

MADAME DE STÄEL (1766-1817). El seu nom real era Anne-Louise Germaine Necker, baronessa de Staël-Holstein. Va escriure novel·les i assajos. Va néixer a París, però visqué una gran part
de la seva vida a Suïssa. Va ser una pionera a l’hora de mirar d’atansar dues literatures (en aquest cas
la francesa i l’alemanya), cosa que va fer que guanyés antipaties tant en un país com en l’altre. Tot
i les opinions una mica pejoratives que Goethe va expressar sobre la seva obra, és una de les fonts
principals de la idea de Weltliteratur.
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Carta a Thomas Carlyle
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

E

n un escrit del 15 de maig que vaig enviar per correu i que espero que rebéssiu
quan corresponia, us donava a conèixer quin
plaer m’havia proporcionat la vostra tramesa. M’havia arribat mentre era al camp, on
vaig poder contemplar-la i gaudir-ne amb
més calma que de costum. Ara mateix em
disposo a enviar-vos un paquet, amb el prec
que tingueu l’amabilitat d’acceptar-lo amb
benevolència.
En primer lloc, benvolgut amic,
permeteu-me que expressi els elogis més
grans de la vostra biografia de Schiller: és remarcable l’estudi detallat i precís dels fets de
la seva vida, alhora que també palesa l’estudi
de les seves obres i el profund interès que us
inspira. És admirable que hàgiu aconseguit
assolir d’aquesta manera un grau de coneixença suficient del caràcter i del gran mèrit
d’aquest home, amb un nivell tan elevat de
claredat i encert, molt superior al que la distància permetia esperar.
Ara bé, en aquest cas es compleix
una vella màxima: «La bona voluntat proporciona un coneixement perfecte». Perquè
precisament el fet que l’escocès constati,
admiri i apreciï la vàlua de l’home alemany
és el que li permet adonar-se amb més certesa de les seves excel·lents qualitats i el fa
elevar-se a un grau de claredat que ni tan
sols els compatriotes d’aquell home il·lustre
no van assolir en èpoques anteriors. Ja que
sovint s’esdevé que els coetanis d’un personatge que excel·leix no siguin capaços de va-

lorar-lo com s’escau: allò que hi ha d’especial
en la seva personalitat els destorba, la vida
inquieta i bellugadissa els fa perdre la perspectiva i els impedeix conèixer i reconèixer
els mèrits d’un home d’aquesta mena.
El personatge era d’una qualitat
tan extraordinària que el seu biògraf ha estat capaç de tenir present la idea d’un home
excel·lent i resseguir-la a través dels esdeveniments de la seva vida i els seus treballs a
un àmbit concret, de manera que ha estat
capaç de portar la seva obra a bon terme.
Les informacions transmeses com a
introducció al German Romance sobre la vida
de Musäus, Hoffmann, Richter, etc., també mereixen lloança; estan recollides amb
cura, presentades amb brevetat i proporcionen prou coneixements previs pel que fa
al caràcter de cada autor i la influència que
aquest va exercir sobre les seves obres.
En conjunt, el senyor Carlyle deixa
ben palès un interès reposat i evident envers
les iniciatives poètiques i literàries alemanyes; contempla amb atenció el remarcable
esforç de la nació tot valorant l’aportació de
cadascun en el lloc que els pertoca.
Prego que em sigui permès d’afegir
ara algunes reflexions de caire general que
ja fa molt de temps que conreo en silenci, i
que s‘han vist estimulades de bell nou pels
treballs presents:
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Sembla evident que ja fa força temps
que l’interès dels millors literats i escriptors
de caire estètic de totes les nacions se centra
en el factor humà en general. En cada aspecte en particular, ja sia històric, mitològic,
fabulós o bé inventat d’una manera més o
menys arbitrària, hom veurà brillar i reflectir-se cada cop més aquest element universal
a través de la nacionalitat i la personalitat
concretes.
Com que una actitud semblant
també s’imposa en els aspectes pràctics de
la vida i s’introdueix en tot allò terrenalment
rude, salvatge, cruel, fals, egoista i fal·laç, i
s’esforça per difondre arreu una mica de benevolència, no es pot pas confiar que arribi
a regnar la pau de forma general, però sí que
la inevitable discòrdia esdevingui cada cop
menor, la guerra es torni menys cruenta i la
victòria menys arrogant.
Així, doncs, aquest aspecte humà
universal que es manifesta i palesa en les
literatures de totes les nacions cal que el
facin seu les altres. És necessari aprendre a
reconèixer les característiques de cadascuna
d’aquestes literatures per tal de permetre’ls-ho, per tal de relacionar-s’hi precisament en funció d’elles; ja que les característiques d’una nació són com la seva llengua i
la seva moneda: faciliten la relació amb ella,
i fins i tot no són sinó elles qui la fan del tot
possible.
Benvolgut amic, disculpeu-me
aquestes disquisicions que tal vegada no
acaben d’estar ben conjuminades ni ofereixen una visió immediata de conjunt; estan
extretes de l’oceà de reflexions que al llarg
dels anys va creixent cada cop més a l’entorn
de tot individu que pensa. Permeteu-me que
afegeixi encara quelcom que vaig plasmar en
paper en una altra ocasió, però que sobretot

es pot referir de manera immediata a l’ocupació a la qual us dediqueu:
La forma més segura d’assolir una
tolerància veritablement universal consisteix
a acceptar les peculiaritats característiques
de les persones i dels pobles en si mateixos,
tot mantenint fermament la convicció que
allò que tenen de meritori és el fet de pertànyer al conjunt de la humanitat. Ja fa molt
de temps que els alemanys contribueixen a
aquesta tasca de mediació i de reconeixement mutu.
Qui comprèn i estudia la llengua
alemanya és al bell mig de la plaça on totes
les nacions ofereixen les seves mercaderies:
s’enriqueix a si mateix tot fent-hi d’intèrpret.
I és aquesta la consideració que mereix tot traductor que s’esforci per actuar de
mitjancer d’aquest comerç intel·lectual global i dediqui la seva activitat a fomentar l’intercanvi. Car, per més que es pugui criticar
la imperfecció que comporta la traducció, és
i serà sempre una de les tasques més importants i més dignes de l’organització mundial
en general.
Diu l’Alcorà: «Déu ha donat a cada
poble un profeta en la seva pròpia llengua.»
Així mateix, cada traductor és un profeta per
al seu poble. La traducció que Luter va fer
de la Bíblia va generar els efectes més grans,
per més que fins i tot avui dia encara se li
formulin crítiques i objeccions. I quina altra tasca té la Societat Bíblica sencera, sinó
anunciar l’Evangeli a cada poble en la seva
pròpia llengua?
Permeteu-me que en arribar a
aquest punt posi fi a les meves disquisicions, que podrien continuar fins a l’infinit, i
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doneu-me ben aviat l’alegria d’una resposta
que em permeti assabentar-me que aquesta
tramesa ha arribat a les vostres mans.
Finalment, permeteu-me saludar
afectuosament la vostra esposa, per a qui
tinc el plaer d’incloure algunes petiteses
amb el desig de correspondre al seu bonic
present. Tant de bo us sigui concedit a tots
dos el do d’una convivència llarga i feliç.
Un cop dit això, sento el desig d’afegir encara el següent: voldria que el senyor
Carlyle rebés aquest escrit d’una manera
amical i el transformés en una conversa mitjançant una lectura reiterada, per tal que li
fes l’efecte que tots dos estem parlant cara a
cara.
Perquè encara em manca agrair-vos
la dedicació amb què us heu esmerçat treballant en les meves obres, l’actitud bonhomiosa i benèvola amb què vau voler parlar de la
meva personalitat i dels esdeveniments de la
meva vida. Així, doncs, amb aquesta convicció puc preveure amb alegria que en el futur,
quan ja tingueu coneixement d’altres obres
meves, i en especial en cas que es publiqui la
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meva correspondència amb Schiller, no canviareu l’opinió que teniu del nostre amic ni
de la meva persona, sinó que la considerareu
encara més confirmada per moltes particularitats.
Amb els millors desitjos, us saluda
cordialment
J.W. v. Goethe
Weimar, 20 de juliol de 1827
Traducció de Pilar Estelrich
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El concepte goethià de
*
literatura universal
KARL HEINZ TROST

A

ntonio Gramsci digué una vegada que
cada poble té un poeta o escriptor en
el qual apareix resumida la seva grandesa
espiritual. Cità Homer a Grècia, Dant a
Itàlia, Camões a Portugal, Cervantes a
Espanya i Goethe a Alemanya. Amb aquesta
constatació de l’italià, Goethe és, per dir-ne
així, elevat de bon principi més enllà del
marc d’una literatura únicament nacional,
rep en il·lustre companyia una funció
representativa internacionalment vàlida.
Nietzsche, en el seu escrit GötzenDämmerung («Crepuscle dels ídols»),
aparegut l’any 1889, ho va expressar de
manera diferent, bé que referint-se només
a Goethe. Allà diu, lapidàriament: «Goethe:
un esdeveniment no pas alemany, sinó
europeu: un intent grandiós de superar el
segle xviii per mitjà d’un retorn a la natura,
per mitjà d’una elevació vers la naturalitat
del Renaixement, una mena d’autosuperació
per part d’aquest segle.» És a dir, en un sentit
europeu, deixant de banda el que Nietzsche
volgués dir concretament amb aquesta
formulació.

Més d’hora encara, l’any 1831, és
a dir, un any abans de la mort de Goethe,
Heinrich Heine parlava a la ressenya
Französische Maler («Pintors francesos») de
tot un període artístic que començà vora
el bressol de Goethe i que acabarà vora el
seu taüt, amb la qual cosa situa l’autor en un
context si més no europeu.
Què és, doncs, la literatura universal?
Què era per a Goethe? I què pot ser avui per
a nosaltres?
Permetin-me retornar sobre el
passatge de les Gespräche mit Eckermann
(Converses amb Eckermann) de Goethe que
se sol citar en fer referència a aquesta qüestió.
Els historiadors literaris han qüestionat
sovint la fidedignitat d’Eckermann. Ara bé,
en aquest cas concret els advertiments perden
validesa pel fet que Goethe es va manifestar
en un sentit similar en una altra ocasió, i que,
a més, el concepte de literatura universal va
preocupar intensament l’escriptor durant la
vellesa.

* Aquest text és la transcripció d’una ponència oral que el professor Karl Heinz Trost va pronunciar en un dels
actes de celebració del 150è aniversari de la mort de Goethe que es van organitzar, l’any 1982, a la Universitat
de Barcelona amb la direcció de Jordi Llovet.

monogràfic

Era el 31 de gener de 1827. Goethe
parla a Eckermann d’una novel·la xinesa que
acaba de llegir. Això no té res de sorprenent
en si mateix: ja al segle xvii s’havia iniciat
a Europa una moda xinesa en la literatura i
l’art que assoliria l’expansió màxima al segle
xviii. A França, Voltaire va interessar-se
constantment per la Xina. El que realment
sorprèn és la reacció de Goethe davant la
suposició d’Eckermann que una novel·la com
aquesta deu resultar molt exòtica. «No pas
tant com hom podria creure», opina Goethe
cautament per començar, «els personatges
hi pensen, actuen i senten gairebé com
nosaltres», i estableix comparances amb la
seva epopeia en vers Hermann und Dorothea
(«Hermann i Dorotea») i amb les novel·les
de l’anglès Richardson. Així, doncs, allò que
atrau Goethe no és pas l’element exòtic,
punt de partida de la moda xinesa, sinó el
que hi ha de comú i d’agermanador.
El que Goethe diu a continuació
sona com el resum optimista d’una dedicació
llarga a la literatura: «Veig cada cop més que
la poesia és un bé comú de la humanitat, i que
sorgeix pertot arreu i tothora en centenars i
centenars de persones. L’un ho fa una mica
millor que l’altre i sura algun temps més
que l’altre, això és tot.» Un any abans, el
23 de febrer de 1826, en una carta, Goethe
escrivia gairebé amb les mateixes paraules:
«Es farà evident que la poesia pertany a la
humanitat sencera», i aquí també apareix la
diferenciació segons la qual la poesia sorgeix
«especialment en determinats individus.»
La poesia com a llenguatge
originari de la humanitat: aquesta era una
de les nocions preferides de Herder, i hem
d’afegir que la competència poètica, com
diem avui, no només resulta diferent segons
els individus, sinó que també es desenvolupa
en condicions històriques culturals i socials
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diferents o similars, en contextos que ja no
són únicament privats.
Aquests punts de vista o, com deia
Goethe, «quan i on» pot sorgir «un autor
nacional clàssic» els va estudiar l’escriptor en
un article de l’any 1795, titulat Literarischer
Sansculottismus («Sansculotisme literari»).
Entre les causes possibles esmenta els grans
fets de la història d’una nació que han
trobat entre els compatriotes del futur autor
nacional un ressò favorable en un sentit molt
ampli. Aquest autor, impregnat de l’esperit
nacional, ha de ser capaç de «simpatitzar tant
amb el passat com amb el present». També
aquí, doncs, fa aparició quelcom que depassa
el fet nacional i és genèricament vàlid, una
condició de la literatura universal.
Una qüestió distinta és quanta
simpatia —o més ben dit comprensió—
sentia Goethe pels problemes de l’actualitat
alemanya contemporània. En aquest
aspecte se li han fet i se li fan molts retrets.
Així per exemple, la qüestió de la unitat
alemanya es reduïa per a ell als avenços que
s’havien de realitzar en la infraestructura
de les comunicacions. Ara bé, en el cas que
hagués pensat en necessitats o avantatges
econòmics, aquesta hauria estat una idea
molt actual pel que fa a la unitat europea.
Però en l’article citat el que
interessava Goethe de manera preferent
era defensar amb paraules enèrgiques el
rang de la literatura alemanya, dels poetes i
escriptors del seu temps, palesar les misèries
i dificultats amb les quals s’havien hagut
d’enfrontar. «No existeix enlloc d’Alemanya
—escriu— un centre conformador de la vida
social i cultural on es trobin els escriptors
per a poder formar-se cadascun en la seva
especialitat i tots ells d’una única manera, en
un sentit únic.»
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Vet aquí una clara al·lusió a la
situació alemanya. Queixes similars les
formularen també escriptors alemanys
a la postguerra, després de 1945. Però,
des d’un punt de vista històric, aquest
particularisme i posterior federalisme fou
la condició prèvia per a la formació d’una
multitud de centres i institucions culturals,
com per exemple biblioteques famoses que
posaven la literatura mundial a disposició
dels seus lectors, o teatres d’anomenada
que representaven de manera competent
obres de la literatura mundial arreu de l’àrea
de parla alemanya. Això també ho sabia
Goethe.
Al setè llibre de Dichtung und
Wahrheit («Poesia i veritat»), Goethe va
plantejar posteriorment altres reflexions
sobre la situació de la literatura alemanya,
algunes d’elles molt lligades al seu temps.
Però hi anotà també que cada nació, si vol
valer res, ha de posseir una epopeia nacional,
per a la qual cosa no és pas específicament
necessària la forma del poema èpic. En altres
paraules, no cal que sigui formalment un
poema com la Ilíada i l’Odissea o la Divina
Comèdia. ¿Pensava ja Goethe aleshores que
l’obra de la seva vida, el Faust, trobaria un lloc
adequat més enllà de la literatura alemanya
nacional en una literatura universal,
concepte que en aquell moment encara no
havia formulat?
Posteriorment s’ha parlat del
quartet europeu format per les figures de
Don Quixot, Don Joan, Hamlet i Faust,
arquetips de la consciència occidental. S’ha
vist en el Faust una mena d’encarnació o
sublimació de l’home alemany, si és que
aquestes valoracions generalitzadores tenen
cap sentit i no queden reduïdes a llocs
comuns, que en darrer terme són contraris a
una perspectiva literària universal.

D’aquests llocs comuns o prejudicis
nacionals en tractava també aquell 31 de
gener de 1827, i voldria retornar ara sobre
aquella conversa. L’un escriu, doncs, poemes
més bons que l’altre, havia dit Goethe; però
ningú no té dret a enorgullir-se d’haver fet
un bon poema. Aquestes paraules humils
les entén en un sentit intercultural, ja que
adverteix als seus compatriotes que podrien
caure en la petulància si no miressin més
enllà del seu propi entorn limitat. Per això,
afirma, li agrada «mirar les altres nacions,
i aconsella a tothom que ho faci.» I ara ve
la frase que s’ha fet famosa: «La literatura
nacional no és important en aquest moment,
s’acosta l’època de la literatura universal,
i ara tothom ha de contribuir a accelerar
l’arribada d’aquesta època.» Aquesta idea
el va anar ocupant cada cop més d’aquell
moment endavant.
El mateix any 1827, el 15 de
juliol, parla novament amb Eckermann
de la relació estreta que existeix ara entre
francesos, anglesos i alemanys, i que
permet que hom es corregeixi mútuament.
I diu que si bé els alemanys potser saben
apreciar millor que els anglesos mateixos
els mèrits de Shakespeare i Byron, en canvi
probablement no hi ha ningú capaç de jutjar
la vida de Schiller tal com ho ha fet Thomas
Carlyle a Anglaterra. Per a la biografia de
Schiller redactada per Carlyle i publicada
tres anys més tard, el 1830, Goethe mateix
va escriure un pròleg. Per part seva, Carlyle,
promotor de la difusió de la literatura
alemanya a Anglaterra, va traduir a l’anglès
el Wilhelm Meister de Goethe.
Un any més tard, el 1828, Goethe
escriu en una recensió que el que cal no
és que una nació pensi com l’altra, sinó
que cada nació pari esment a l’altra i
comprendre’s mútuament. I si no poden
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estimar-se l’una i l’altra, si més no haurien
d’aprendre a suportar-se mútuament.
Perquè «cada nació —escriu el
1829— té característiques que la diferencien
de les altres. Però —diu— aquestes
característiques queden encobertes per
“exterioritats”.» Amb aquesta denominació
fa referència a les diverses formes de
comportament socioculturals, costums
i tradicions. Quan s’avança cap al que ell
anomena «interioritats», «hom s’admira del
que apareix».
En una nota que forma part de
l’obra pòstuma (1829-1830), relaciona
també la literatura universal amb l’evolució
de les comunicacions, la rapidesa creixent
de les quals fa progressar incessantment la
literatura universal. Reapareix la idea d’una
nova època, el sorgiment de la qual és vist
aquí en relació amb el desenvolupament
de la tècnica: una anticipació de la realitat
actual, ja que la nostra literatura universal
actual és absolutament inconcebible sense
els mitjans de comunicació moderns.
En una visió utòpica i molt
idealista, aquesta nota continua dient: «El
vast món, per extens que sigui, mai no és
sinó una pàtria ampliada i, ben mirat, no
ens donarà més del que ja ens concedí el sòl
autòcton.»
I una nova nota, gairebé realista
i pragmàtica, del 5 d’abril de 1830: «no
tan sols s’ha de saber el que pensen per
exemple els francesos de si mateixos, sinó
també quina és la seva actitud respecte
dels italians, etc., etc.» Solament una
informació i comunicació intercultural
àmplia pot portar a una «literatura
universal general», com en diu ara Goethe.
La coneixença mútua afavorirà, a més, les
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relacions comercials, i els interessos comuns
fomentaran la tolerància i la indulgència
entre les persones.
Llegir és «un exercici de
magnanimitat», va escriure Jean-Paul
Sartre al seu assaig Qu’est-ce que la
littérature?, i digué, a més, que la literatura
únicament existeix allà on és llegida. Tal
com una imatge només existeix quan hom
la contempla. La concepció de Kant segons
la qual l’obra d’art no té cap finalitat és
completada per Sartre: l’obra d’art és una
finalitat en si mateixa, d’ella en parteix una
crida (appel).
S’imposa en el nostre context
la qüestió de quina era la situació de
les possibilitats d’appel en la literatura
universal, fins a quin punt es disposava
de literatura universal a Alemanya quan
Goethe formulà aquest concepte i parlà
d’una nova època.
La praxi de la literatura
universal pressuposa fonamentalment
dues circumstàncies: d’una banda, el
coneixement de llengües estrangeres que
permeti la lectura d’obres literàries de
llengua estrangera en l’original, i de l’altra,
la traducció literària lligada al coneixement
de llengües estrangeres.
Eckermann ens comunica novament
que en aquest punt la llengua alemanya
tenia un paper especial en el pensament
de Goethe. A principis de 1825 s’estava
a Weimar un grup de joves anglesos que
volgueren l’un rere l’altre conèixer Goethe.
Eckermann informa d’una d’aquestes
trobades a casa de Goethe. Ens assabentem
de tota un seguit de fets culturalment
importants. Segons diu el jove visitant, a
Anglaterra l’interès per la llengua alemanya
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és tan gran que entre les capes cultes ja no hi
ha gairebé cap adolescent que no aprengui
aquesta llengua. Apareixen situacions
pròpies de la nostra didàctica actual de
llengües estrangeres, la funció mediadora de
la qual no hauríem de passar per alt a l’hora
de promoure una societat universalment
literària. Naturalment, ni Goethe ni el jove
anglès no dominen la terminologia actual,
que tanmateix no hauria estat pas del gust de
Goethe. Però l’escriptor veu molt clarament
la connexió entre competència lingüística i
coneixença del país. Segons ell, l’anglès ha
fet ben fet d’anar a Alemanya per aprendre
alemany, ja que no tan sols podrà assolir-hi
el coneixement de la llengua d’una manera
fàcil i ràpida, sinó que també coneixerà els

elements sobre els quals es basa la llengua:
és a dir, el país, el clima, la forma de vida, els
costums, etc. Pel que fa a ell mateix, Goethe
reivindica que si anés a Anglaterra no hi
seria cap estrany, atès que ja fa cinquanta
anys que s’ocupa de la literatura i la llengua
d’aquell país. Això significa en concret que la
literatura pot ser una mena de banc de dades
de fets nacionals, que la literatura pot ajudar
a travessar fronteres, a superar barreres, tant
si aquests obstacles són de tipus lingüístic,
ètnic o cultural en general.
Durant la conversa parlen també
d’altres objectius didàctics, com ara la
comprensió auditiva, la comprensió lectora
i la fluïdesa oral. Ambdós interlocutors
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manifesten que la comprensió auditiva i la
lectora precedeixen la fluïdesa oral. Això
comporta una manca de competència
comunicativa, perquè no es pot conversar
sobre llibres que s’han llegit. Goethe
tranquil·litza el seu convidat, que li ha
confessat que el seu alemany és prou bo per
a una plasenteria amb les dames al ball, però
que no rutlla tan bé quan vol parlar d’un
tema més elevat. Segons Goethe, això també
pot passar en la llengua materna.
Sembla que el que més importava
Goethe en aquest context eren les possibilitats
de l’alemany com a llengua internacional
de cultura. Segons ell, no sols la literatura
alemanya mereix que s’aprengui alemany,
sinó que qui sap alemany pot renunciar a
moltes altres llengües; n’exceptua el francès,
que constitueix la llengua de comunicació
internacional de la classe alta del moment.
Diu: «Però pel que fa al grec, llatí, italià i
espanyol, podem llegir les obres excel·lents
d’aquestes nacions en traduccions alemanyes
tan bones que sense objectius gens específics
no tenim necessitat d’esmerçar gaire temps en
el fatigós aprenentatge d’aquelles llengües.»
En dir això Goethe està pensant
en les obres traduïdes a l’alemany, en la
disponibilitat de literatura universal en
llengua alemanya. En una carta a August
Wilhelm Schlegel de l’any 1797, Novalis
posa l’atenció en els traductors. Gairebé no
hi ha cap escriptor alemany d’importància
que no hagi traduït —escriu— i tots estan
tan orgullosos de les traduccions com de les
obres originals. Compara els alemanys amb
els romans, entre els quals —segons diu— es
donava així mateix una forta tendència a la
traducció.
Certament, hi havia unes condicions
ideals per a un ambient literari universal, i així
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Goethe fou contemporani d’alguns treballs
importantíssims de traducció a l’alemany.
[...]
Goethe mateix traduí l’autobiografia
de l’orfebre i escultor italià Benvenutto
Cellini, document important per a la història
de la cultura. Més pregona fou, però, la
influència de la seva traducció del diàleg
Le neveu de Rameau de Denis Diderot,
apareguda abans i tot i que es publiqués el
text francès a París. Com se sap, Diderot
va influir fortament en Lessing, i els seus
efectes arribaren fins al segle xix. Entre els
traductors d’Ossian també hi trobem Goethe.
De l’Ossian de Macpherson, com
de Shakespeare, encara que molt més fortes
en aquest últim cas, es deriven influències
sobre el moviment del Sturm und Drang. La
recepció de Shakespeare a l’Alemanya de
l’època de Goethe començà amb les versions
en prosa de Wieland, i trobà en la traducció
de Schlegel i Tieck un punt culminant fins
avui. Però fou l’il·lustrat Lessing qui va
aclimatar Shakespeare a l’escena alemanya
amb la seva crítica del teatre del classicisme
francès.
És clar que la dominància del teatre
francès a Alemanya atacada per Lessing
pressuposava la traducció de nombrosos
drames francesos. En aquest context, cal
esmentar Gottsched, i un punt culminant de
l’art de la traducció a l’alemany el representa
la traducció de Fedra de Racine realitzada el
1805 per Schiller, quan estava molt malalt i
amb poc temps de vida per davant.
Una altra característica de l’època
de Goethe és la renaixença d’Homer. Les
traduccions d’Homer il·lustren de manera
prou aproximada l’evolució del gust literari
del temps. Les traduccions de l’Odissea
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(1781) i de la Ilíada (1793) fetes per Johann
Heinrich Voss foren durant molt de temps
les més llegides, fins que en èpoques recents
altres intents els van fer la competència.
Però Voss, malgrat la importància de
la seva pròpia obra creativa, pertany ja gairebé
a aquells autors que perduren sobretot com
a traductors en la consciència del públic
literari alemany. En canvi, Hölderlin és un
contemporani de Goethe l’obra del qual es
discuteix avui des de nous punts de vista; les
seves traduccions de Píndar i de Sòfocles se
situen més aviat en el concepte d’adaptació
literària i són una part integradora de la seva
obra. Les traduccions de Hölderlin Èdip
el tirà i Antígona aparegueren el 1804 amb
motiu de la Fira del Llibre de Frankfurt.
El panorama de l’activitat literària
universal d’aleshores resultaria incomplet
si no anomenéssim homes que assoliren
categoria literària exclusivament com
a traductors. L’editor Johann Joachim
Christoph Bode, amic de Lessing —
ambdós fundaren el 1766 a Hamburg la
«Buchhandlung der Gelehrten» («Llibreria
dels erudits»)— va traduir sobretot de
l’anglès: Sterne, Goldsmith, Fielding i
Smollett; però també del francès —la seva
traducció de Montaigne és considerada
modèlica fins avui. Al cercle format entorn
de Goethe hi pertanyia Johann Diederich
Gries, i un dels precursors del Romanticisme
fou Wilhelm Heinse. Tan l’un com l’altre
traduïren Tasso i Ariosto; Heinse també
Petroni. Gries féu posteriorment una
traducció de Calderón de diversos volums,
traducció que és també vàlida actualment,
encara que aquí el mestratge s’adjudiqui
a August Wilhelm Schlegel, amb la
seva traducció en dos volums apareguda
anteriorment. [...]

Trobem manifestacions de Goethe
sobre la problemàtica de la traducció en
les Noten und Abhandlungen zu besserem
Verständnis des Westöstlichen Divans («Notes
i estudis per a millor comprensió del Divan
occidental-oriental»), on distingeix de
manera genèrica entre el que avui designem
com a simple traducció, versió, i, a l’últim,
adaptació literària.
El Divan occidental-oriental obrí
nous horitzons. Est i Oest i també Nord
i Sud s’hi troben reunits, com a visió de
conjunt de l’espai universal. Goethe havia
conegut el poeta persa Hafis, del segle
xiv, que va inspirar aquesta obra, gràcies a
la traducció del diplomàtic i orientalista
austríac Joseph von Hammer-Purgstall,
impulsor dels estudis orientalistes. Friedrich
Rückert, que posteriorment seria el gran
traductor de l’àmbit orientalista, va estarse amb Hammer-Purgstall entre 1818 i
1819. D’aquí endavant, a l’àrea lingüística
alemanya ja no es podria prescindir de la
dimensió oriental de la literatura universal.
El concepte goethià d’una literatura
universal pot posar-se en relació amb quatre
àmbits de la producció de l’escriptor:
Ja he parlat abans de Goethe com
a traductor. En aquests sentit Goethe es
podia considerar a si mateix com una part
de la impressionant i ambiciosa activitat
traductora del seu temps. Aquesta activitat
sens dubte va afavorir la idea d’una literatura
universal.
En segon lloc es troben els seus
intents d’atansar al lector i al públic alemany
el món intel·lectual d’altres pobles i èpoques
en creacions totalment pròpies. Cal citar
aquí la Ifigènia a Tauris, el Tasso i les Elegies
romanes.
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El Divan occidental-oriental és un
tercer aspecte de la seva activitat literària, en
el qual Goethe dóna nova forma en llengua
alemanya a una gran tradició literària més
llunyana.
Les Noten und Abhandlungen
redactades per a una millor comprensió
del Divan pertanyen ja a la part de la seva
producció generalment més poc notada: els
treballs crítics i d’història de la literatura, les
recensions i els articles en els quals s’esforçava
per descobrir l’activitat literària d’altres
nacions i explicar-la als seus contemporanis.
La disciplina universitària de la
Literatura Comparada va transferir aquests
afanys a la investigació i ensenyança
acadèmiques. En aquest camp, la tasca
precursora correspon a França. Una
germanística alemanya de caire nacionalista
excloent va resistir-se durant molt de temps
contra aquesta disciplina, i el treball en
aquest àmbit va quedar reservat a romanistes
alemanys com Ernst Robert Curtius.
Resulta evident que el concepte
goethià de literatura universal arrenca
d’una tradició rica. Ja els enciclopedistes del
segle xviii tenien una concepció clara de la
interdependència cultural de tots els pobles
de la terra.
Ara bé, què volia dir Goethe amb
el seu concepte de literatura universal?
Aquesta pregunta la plantejava Thomas
Mann a Un assaig sobre Goethe. Per a la
joventut japonesa (Eine Goethe-Studie. An
die japanische Jugend), aparegut per primera
vegada a Tòquio l’any 1932, centenari de
la mort de Goethe. Ben probablement,
segons Thomas Mann, es referia a «aquella
suprema selecció i florida de la literatura, a
la qual pertanyia la seva pròpia obra de bon

31

tros, i que gràcies a la seva categoria —que
s’eleva fins al que és genèricament vàlid—
és sentida i reconeguda com a possessió de
la humanitat [...]». És a dir, les grans obres,
les obres mestres de les diverses literatures
nacionals.
Ben diferent era l’opinió de
Thornton Wilder quan pronuncià a Aspen,
Colorado, un discurs sobre Goethe i la
literatura universal el 1949, amb motiu del
segon centenari del naixement de Goethe.
Considerava que Goethe s’havia referit
«simplement a la literatura de totes les
èpoques i llengües», sempre que transmetin
«la sensació d’il·lustrar el concepte d’unitat
de la humanitat». I, segons ell, en aquest
sentit Goethe havia parlat abans d’hora.
Per a Thornton Wilder, la literatura
universal té com a condició prèvia que la
massa enorme de saber de què disposem
avui se senti com una unitat. Segons ell, la
literatura universal no ha de ser «simplement
no nacional», una definició que seria
negativa. La literatura universal ha de ser
«global». Les vivències que segons Goethe
foren la base de la literatura eren de caire
parcial. Fins al nostre segle no ha esdevingut
possible una literatura «que concebi el món
com a una unitat indivisible». Com a models
cita els Cants policulturals d’Ezra Pound,
sobre qui avui probablement estem més ben
informats que no n’estava aleshores Wilder,
i la novel·la Finnegan’s Wake, de James Joyce,
no tan sols policultural, sinó també polilingüe.
A causa de l’enorme càrrega cultural
d’aquests modes, l’appel formulat per Sartre
cauria aquí en el buit per a molts.
Encara molt més que no fa Thomas
Mann, Thorntorn Wilder oblida el lector,
sense el qual no pot formular-se avui la
utopia d’una literatura universal. Perquè
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és certament una utopia que pot esdevenir
realitat a través d’un procés llarg de
democratització, d’una manera segurament
diversa.
Permetin-me que torni a la recensió
de Heine Französische Maler, en la qual va
predir un nou període artístic que s’iniciaria
a partir de la mort de Goethe. Heine reclama
un art nou que no se separi de la «política del
dia amb mesquí entusiasme privat», que no
es clogui «hermèticament als grans dolors i
alegries de l’època», i en el qual el poeta no
es lamenti de la «ruïna del seu talent, sinó de
la ruïna de la llibertat».
La literatura universal actual té
la tasca de mantenir-se sempre conscient
d’aquesta exigència de Heinrich Heine. I és
que la literatura universal ha esdevingut ja fa
molt de temps part d’una cultura universal.
[...]

Voldria acabar amb les conclusions
que treu Leo Kreutzer al final del seu llibre
Mein Gott Goethe («El meu déu Goethe»)
(1980): «En llegir Goethe, hom ja no es
torna goethià, a Goethe ja no se li associa cap
idea que pugui tenir algun paper digne de
menció. [...] Però l’aire és net. En aquest aire
transformat, per bé que una mica enrarit,
hom troba Goethe enmig del carrer, i el
pot recollir. I potser fer-lo servir de veritat.
No pas lluny de, sinó davant d’una política
que es proposa, resoludament i agressiva,
eliminar amb la racionalització i la disciplina
tota mena de desenvolupament personal, de
desviació respecte de la societat».
Recollim, doncs, Goethe, sobretot
la seva idea de literatura universal. Ens
permetrà treballar, investigar i estudiar molt.

KARL HEINZ TROST (1926–2009) va ser professor de la Facultat de filologia de la Universitat
de Barcelona des de 1968 fins a 1991, tant a la secció de Filologia alemanya com a l’Escola d’Idiomes
Moderns. D’ideologia decididament antinazi, va ser mobilitzat amb la lleva del biberó i internat
després en un camp de presoners britànic. Va estudiar Romanística i Germanística. El seu tarannà
tolerant i obert a tota mena d’iniciatives culturals el va portar a actuar de pioner i dinamitzador de
la docència i la recerca en un entorn acadèmic encara força precari. La seva voluntat pedagògica,
capacitat enciclopèdica i mestratge —en circumstàncies sovint adverses— queda ben palesa en la
ponència que aquí hem recuperat.
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«El pitjor que li pot passar a una
generació és ser una generació
sense crítica»
ENTREVISTA A ANTONI MARTÍ MONTERDE

Si hi ha algú que dins de la comparatísica catalana actual —uns estudis tan minoritaris com
minoritzats— ha estudiat la història de la Weltilteratur és Antoni Martí Monterde. D’aquest
concepte i de moltes altres coses en parla en l’entrevista que us oferim a continuació.
Per començar, m’agradaria saber de quina manera vas començar a interessar-te pel món de la
literatura en general i pel comparatístic, en concret.
Realment és molt difícil —m’imagino que per a tothom— recordar el moment en què vam
començar a llegir; és menys difús el moment en què vam començar a escriure. En tots dos
casos, són massa íntims i insignificants, però he de reconèixer el paper d’una professora de
batxillerat, bastant heterodoxa dins la professió, sense la qual no hauria tingut una certa
consciència que la literatura era alguna cosa més que una assignatura en què treia bones
notes... jo que, d’altra banda, era un cas espectacular de fracàs escolar...
El més interessant, ara, potser és explicar com vaig arribar a la Literatura Comparada, quan
no era visible com a tal, enmig del desastre que era el pla d’estudis de la Facultat de filologia
de la Universitat de València en els anys vuitanta del segle passat. Jo, en realitat, tampoc
no vaig ser un gran estudiant universitari. Pràcticament no freqüentava les aules com a
conseqüència, fonamentalment, del fet que més de la meitat de les classes no tenien a veure
amb la literatura, sinó amb la llengua —que era transcrita fonètica i fonològicament tres
vegades al dia en aquelles aules. Tenia sempre la sensació d’haver-me equivocat de carrera.
A la meva llicenciatura en Filologia Hispànica-Literatura Espanyola, calia afegir que el
meu interès principal era la literatura catalana, i fent aquella llicenciatura no s’estudiava
aleshores menys literatura catalana que matriculant-se de Filologia Catalana (amb un pla
d’estudis encara més antiliterari), i en canvi estudiàvem l’espanyola, la galaico-portuguesa
i la llatinoamericana. Eren uns estudis ibèrics encoberts, vaja, però no comparatius, sinó
juxtaposats.
En aquells anys, només alguns professors em resultaven inquietants i interessants. Per
exemple, les classes de César Simón, una mica estranyes però fascinants —amb silencis de
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minuts—, van ser la porta a llegir la seva poesia, que va ser molt important per a mi, en un
moment en què, no sé per què, jo escrivia versos. Un dia li vaig explicar els meus dubtes, i
em va dir, literalment: «No te preocupes: escribes muy bien». Aleshores vaig ser jo qui es va
quedar en silenci una llarga estona, que encara dura. La mort de César Simón em va doldre
especialment, perquè me’n vaig assabentar un diumenge a la tarda, ja a Barcelona, llegint la
premsa.
Encara vaig tenir sort de no plegar, perquè en cinquè curs vaig arribar a les classes sobre poesia
catalana contemporània de Jaume Pérez Montaner i les de literatura hispanoamericana de
Sonia Mattalia, malauradament també desapareguda fa pocs anys. Dos exemples de crítica
literària en directe que encara m’impressionen quan recordo aquells dies, i que alternava
amb tertúlies amb altres amics, com Xúlio Ricardo Trigo —ell sí que havia abandonat la
Facultat, però no la literatura—, que era un exemple d’assagisme oral brillantíssim.
Un moment clau va ser quan, de sobte, en l’assignatura de Crítica literària —amb Juan
Miguel Company, en tercer curs— van espurnejar algunes lectures parcials de Walter
Benjamin i de Roland Barthes. Em vaig quedar absolutament admirat per aquella manera
de pensar la literatura, de concebre el fet mateix de pensar la cultura. Va canviar la meva
manera de llegir; passava els dies sencers a la biblioteca llegint un munt de llibres que no
constaven en cap programa de cap assignatura, però que m’han fet com sóc, com a teòric i
com a comparatista, com a lector i, imagino, com a escriptor. Això últim, en realitat, també
està vinculat a la meva lectura, en aquells anys, de Joan Fuster, sobretot dels diaris, i assaigs
com Les originalitats, que encara em sembla un model de literatura comparada i d’història
comparada dels intel·lectuals, a banda d’un gran assaig que caldria rescatar precisament
en moments polítics com els actuals. I va ser també els anys de descobriment de l’obra de
J.V. Foix, que aleshores va arribar a obsessionar-me: he de confessar que vaig aprendre el
català per entendre’l, i encara no tinc clar si ho he aconseguit, entendre’l; i quant al català,
durant anys, parlava en un foixià incomprensible per als meus amics. El que em queda
d’aquelles dues grans línies de lectures és, d’una banda, dos models d’europeisme literari,
molt diferents entre sí, però complementaris. No és el mateix llegir Montaigne si hi arribes
després de llegir Fuster que sense haver-ho fet. No és camina de la mateixa manera per la
teva la ciutat abans o després de llegir de Benjamin.
I una altra qüestió gens anecdòtica: com que la biblioteca era petita i saturada, molt sovint
anava només a recollir-hi llibres —encara recordo la cara de la bibliotecària quan vaig
presentar una papereta amb la signatura de tota l’obra de Josep Pla— i m’instal·lava en la
cafeteria de la Facultat o en locals propers, com el desaparegut cafè Donosti, a prop del
trenet que avui és un tramvia. Crec que va ser un dels orígens de Poètica del Caf è, i de la meva
manera d’interrogar-me sempre pel sentit del que faig, com i on.
Com entres a formar part de la primera fornada de professors de la llicenciatura de Teoria de
la literatura i Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona? Al País Valencià havies
participat en algun projecte semblant?
No, a València portava una tertúlia literària amb presentacions de llibres i lectures poètiques
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en un Cafè, el Malvarrosa. Però ho vaig deixar estar perquè vaig dimitir com a poeta. A
les classes de Jaume Pérez Montaner havia fet alguna classe, sobre Foix, als meus propis
companys. Però aleshores no m’imaginava com a professor universitari. Això va venir molt
més tard i per casualitat. Quan, no només per raons acadèmiques, vaig marxar a Barcelona
a fer el Doctorat en Literatura Comparada que dirigia Claudio Guillén a la UPF, aleshores
sí que vaig descobrir la Literatura Comparada pròpiament dita, i hi vaig tenir la sort
immensa d’assistir també a les classes, per exemple, d’Àngel Crespo, sobre Petrarca. Però
tot era una mica irregular, sense un eix fort —el mateix Guillén, una institució, no semblava
gaire engrescat i al final va plegar... En tot cas, va ser interessant. En guardo un record
contradictori...
Poc després de presentar la Tesina, fent broma amb uns companys del doctorat, vam decidir
presentar-nos a un concurs per entrar a treballar a la UAB. I, contra tot pronòstic, vaig
guanyar la plaça —miserable, econòmicament, però un començament acadèmic, al cap i a la
fi. Tot plegat va passar d’una manera molt rara: en l’entrevista, el president del tribunal em va
demanar, diverses vegades, que digués un llibre —un de sol— a partir del qual estructuraria
tot un curs. Davant de la meva resposta —La Recherche de Proust—hi va tornar, insistint en
què es tractava d’una assignatura de Teoria de la Literatura; jo vaig respondre de la mateixa
manera, afegint que tot el que caldria explicar en un curs de Teoria de la Literatura podia
trobar-se en la Recherche. Més tard, vaig entendre que aquella tossuderia insubornable em
va obrir la porta de la vida universitària quan, el més normal, és que me l’hagués tancat per
sempre. Això era en 1997. Només dos anys més tard, en 1999, l’experiència de treballar a
la UAB havia estat tan decebedora —malgrat compartir despatx i, des d’aleshores, amistat
amb Enric Sullà i, durant uns mesos, amb Salvador Company; malgrat alguns bons alumnes
ara amics com Joan Todó o Edgar Illas— que vaig decidir plegar. L’ambient era irrespirable,
i la literatura hi importava ben poc. Pensa que allà tenen com a catedràtic de Literatura
Espanyola un plagiari confés, i no passa res. Un fàstic.
Aleshores, en un dels escassos intervals que no tenia el telèfon tallat per manca de pagament,
vaig rebre una telefonada del president d’aquell tribunal: Jordi Llovet. Havien donat llum
verda al projecte d’una llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la
UB, i em va proposar d’incorporar-me a corre-cuita a l’equip fundacional, amb una situació
molt precària, però amb un repte intel·lectual magnífic, que coincidia absolutament amb
aquella resposta meva. Van ser uns anys esgotadors i meravellosos. Irrepetibles. David Viñas,
Nora Catelli i jo, per ordre d’aparició... més Jordi Llovet, un equip al qual poc després es
va afegir Robert Caner vam tenir l’oportunitat de plantejar una idea nova; no una reforma
d’alguna cosa que no funcionava. Crec, sincerament, que la vam aprofitar. Vam aixecar del
no-res un espai intel·lectual dins la Universitat que només puc qualificar d’excepcional, i ho
vam fer al preu d’un sobreesforç personal que la UB mai no ha sabut reconèixer. Ara, el dia
més important, al meu entendre, d’aquesta història va ser quan va afegir-s’hi, a més a més,
el primer professor que s’havia llicenciat amb nosaltres. Era un premi que ens mereixíem.
Però, pel que fa als continguts, com se sol dir, a mi em va tocar ballar amb la més lletja.
Ningú no volia fer-se càrrec de la part històrica i teòrica del que fèiem, en aquell equip, de
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manera intuïtiva: literatura comparada. Ningú no era conscient de la seva pròpia tradició
comparatista, i em va tocar assumir-ho, perquè era l’únic que s’havia arribat a formar una
mica en aquest aspecte. Però el moment que vaig arribar a la biblioteca i vaig veure que no
hi havia el material mínim imprescindible per muntar les assignatures va ser terrible. No hi
havia res de res. I, d’altra banda, pel que havia après de Claudio Guillén, tenia la sensació
que allò era un camp de mines, a més, poc atractiu. Després de sobreviure com vaig poder
el primer curs —i això literalment: van estar a punt de desnonar-me del pis per no poder
pagar el lloguer el mateix any que encara treballava a dues Universitats— un any més tard
tenia una petita biblioteca d’Història i Teoria de la Literatura Comparada que vaig posar
a disposició dels estudiants a través d’uns dossiers impossibles només un any abans a la
UB, i va ser l’origen de la revisió de la Història i Teoria de la Literatura Comparada que
he desenvolupat des d’aleshores com una de les meves recerques principals, de la qual els
primers beneficiaris sempre han estat els estudiants.
Davant de la varietat gairebé infinita de possibles interessos dins de la Literatura Comparada i
de la Teoria de la literatura, què et mou a aproximar-te al concepte de Weltliteratur i a la seva
història?
Com deia, la Història i una part de la Teoria de la Literatura Comparada no és gaire atractiva
com a proposta d’estudis literaris, tal com va evolucionar metodològicament al llarg del segle
xx: era una mena d’eina de la filologia més mediocre que posava uns autors al costat d’uns
altres i es pensava que això era comparar... La Filologia, la Història de la Literatura i la
Literatura Comparada, han de ser i poden ser una altra cosa; i exemples, com Eric Auerbach,
ho demostren.
Per organitzar les classes tenia tres opcions. Una, que ja havia vist i volia eludir: substituir la
reflexió per la pràctica: ja ho fèiem a la resta de la llicenciatura, i molt bé, al meu entendre:
hauria estat una fugida d’estudi. La segona, recitar dos o tres manuals —començant pel
Guillén: un frau habitual a la casa, no hauria estat reprotxable si tenim en compte els sous
que pagava —i avui encara és menys— la UB al seu professorat no funcionari; però per a mi
resulta inadmissible. La tercera: començar des del principi —o, més aviat, des dels principis.
Tot, en aquell moment, era per mi una qüestió de principis als quals encara em mantinc fidel.
M’ho vaig haver d’inventar tot, i prendre decisions que, amb el temps i molt d’esforç, es
van demostrar com a encertades; per exemple, la que esmentes: situar en el centre de la
Introducció a la Literatura Comparada la idea de Weltliteratur de Goethe, de la qual aleshores
gairebé ningú no en parlava, i a partir d’aquí, revisar la necessitat de la Literatura Comparada
des del punt de vista de la Història Intel·lectual d’Europa, i no només com al precedent àulic
del comparatisme sense aules. Crec que va ser un encert. Més que mostrar com funcionava
el mètode, volia que els estudiants pensessin que històricament, políticament, literàriament,
la Literatura Comparada tenia una raó de ser completament actual, però que calia revisar
a través del temps. Si entenien això, el més important ja estava aconseguit, sense oblidar la
dimensió europea i catalana de la proposta. No és fàcil: em consta que la meva assignatura és
de les difícils; també ho ha estat per a mi. Però crec que mereix la pena assumir reptes com
aquests.
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A Un somni europeu, fas un repàs extraordinàriament exhaustiu i acurat de la història d’aquest
concepte. És molt interessant saber que, tradicionalment, s’ha atribuït a Goethe la paternitat de la
idea de Weltliteratur, a partir, sobretot de les converses amb Eckermann i les cartes a Carlyle quan,
realment, al llibre mostres que Goethe manlleva aquesta idea de la revista francesa Le Globe i, en
part, també, de Madame de Staël. Ens pots fer cinc cèntims de la relació entre Goethe i la gent de
Le Globe?
M’han dit de vegades que és un llibre molt sever amb Goethe. És cert. Però també és un llibre
que reconeix que, sense la seva figura, la idea de Weltliteratur no hauria assolit la força que té.
Goethe —crec— ho sabia. I no estava disposat a compartir-ho amb ningú, ni tan sols amb
personatges com Staël —pel que fa a la relació entre França i Alemanya— i el cercle de la
revista Le Globe pel que fa al liberalisme i la idea de crítica d’abast europeu. Es tracta d’una
revista que Goethe llegia de manera frenètica en el moment de donar a llum el neologisme
que, sense aquells joves crítics francesos —entre els quals hi havia Sainte-Beuve i Stendhal—
no significaria el mateix. En aquella revista trobem, per exemple, una ressenya de la novel·la
xinesa que Goethe comenta en la famosa citació del 31 de gener de 1827, sense esmentarla. També hi trobem el terme Literatura Comparada abans de formular-se la Weltliteratur.
Aquest detall és important, perquè tota la història de la Literatura Comparada sol explicarho a l’inrevés de com va passar, i crec demostrar-ho en el llibre. Ara, el que li preocupa a
Goethe no era un personalisme, sinó el fet que —en un moment en què encara no existeix la
idea de Literatura europea— França torni a ser determinant en el procés de la Weltliteratur.
La reacció —la raó del seu silenci— és contra França, en clau Alemanya i europea. Per això
la Weltliteratur no és la superació de la literatura nacional, com s’ha volgut entendre, sinó
la seva reinvenció, necessària, per part de Goethe al servei d’uns ideals que, aleshores, no
podien estar gaire clars. El mateix Goethe mostra una preocupació pel que hagi de passar
amb la literatura alemanya en el moment de constitució de la idea de literatura nacional; i la
Weltliteratur és la seva manera d’intervenir en aquest procés. Però també és una intervenció
en la tensió entre França i Alemanya, en busca d’un avenir més pacífic per a Europa —que
aleshores era tant com dir, el món. En aquest sentit, és la seva intervenció diferida en el debat
entre Kant i Herder, i en les seves conseqüències; i ho fa, de manera decidida i discreta alhora,
en l’espai literari.
Al llibre insisteixes molt que la Weltliteratur, tot i pretendre fer un paper transnacional, mai
no ha pogut desempallegar-se (potser perquè és impossible) d’un punt de vista nacional (sovint
nacionalista) respecte del seu l’objecte d’estudi. Tenint això en compte, quina creus que és la funció
que, avui dia, haurien de tenir estudis literaris? Assumir el punt de vista nacional és el primer pas
per a una comparatística més honesta i fructífera?
Sens dubte. Les autoproclames de cosmopolitisme i d’universalisme no serveixen per a
res, sobretot, perquè solen amagar un nacionalisme disfressat. Amb això no vull dir que el
cosmopolitisme i l’universalisme no mereixin la pena, però cal pensar-los críticament, no
atribuir-los mecànicament a un comparatisme que, per exemple, en el cas de França, va ser
una manera acadèmica de continuar el Tractat de Versalles en les biblioteques. Lluny de
superar les fronteres, com sol dir-se, la literatura comparada es va dedicar, durant molts anys,
a fer-les encara més tenses: per la Sorbonne, en aquells anys, la Literatura Comparada era
una branca de la Història de la Literatura Francesa destinada a perpetuar una dominació
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simbòlica que ni en el pla econòmic, ni en el polític —ni en el militar— podia continuar.
El temps de les hegemonies culturals a Europa s’havia acabat, i el comparatisme encara
no ha acabat d’assumir que el seu paper en aquells anys va ser absolutament contrari als
ideals goethians que tant invoca, en una barreja d’irresponsabilitat i cinisme. Per això,
crec que per pensar comparativament cal tenir molt clara la història del que vols posar
en relació, i la història d’aquesta relació. Sense això, el que es fa no passa de ser natació
sincronitzada en piscines buides, que és una pràctica bastant habitual en comparatistes no
sempre benintencionats.
Què representa —de bo i de dolent— la institucionalització de la Literatura Comparada al final
del segle xix?
Cal recordar que aquesta institucionalització va ser molt dubitativa; i no es va fer en un lloc
acadèmic central sinó a l’Université de Lyon, on un jove professor de literatura francesa,
Joseph Texte, va començar a parlar del paper que havia de jugar la Literatura Comparada
en els futurs, i desitjables, Estats Units d’Europa. Amb la meva reivindicació de la figura
de Texte, autor d’una profunda revisió de la noció de cosmopolitisme literari, intento que
continuï vigent aquell ideal, que després els buròcrates per un costat, i els catedràtics per un
altre, van anar retallant. I abans, a Transilvània, Hugo von Meltzl, havia fundat una revista
en deu llengües amb un ànim europeista claríssim, enunciat sense esborrar la perspectiva
hongaresa, importantíssima. Una de les coses més interessants d’estudiar la Literatura
Comparada és que permet veure tota la història d’Europa des d’una perspectiva diferent: la
que crea l’esforç mateix de pensar les relacions entre literatures i l’espai literari europeu sense
esborrar el punt de vista propi, sinó integrant-lo en la mateixa pregunta crítica.
Més enllà de les raons històriques marcades evidentment per quaranta anys d’aïllament forçat
respecte d’Europa, per què creus que Catalunya no ha estat capaç de recuperar l’esperit europeista
(i no em refereixo a l’interès per no quedar fora de l’euro tan de moda avui dia entre les classes
dirigents) que definia la mentalitat de la immensa majoria dels nostres intel·lectuals d’abans de la
guerra? On són els Ramon Esquerra, Carles Soldevila, Eugeni d’Ors... d’avui dia? No creus que
a casa nostra, molt sovint, alguns corrents teòrics han estat forçats a entrar en una realitat que no
era la de la seva gènesi, cosa que ha acabat provocant encara més confusió en l’àmbit dels estudis
literaris?
Crec que una part important de la resposta ha de ser necessàriament dura: la gauche divine,
—o, com caldria anomenar-la més exactament: la goig divine— amb alguna excepció, ho
ignora tot, d’aquests autors que has esmentat; i la manera de relacionar-se amb Europa
d’aquesta generació marcada per Bocaccio és, sobretot, diletant, hedonista, a més a més de
semiculta: el nom del local, mal escrit, els delata. Això no tindria cap importància si no fos
per la seva posició dominant des de la sortida del franquisme. I, en realitat, una de les victòries
del franquisme va ser fer creure, a aquesta generació, que la literatura catalana no anava amb
ells, que no pagava la pena. En canvi, sense l’europeisme d’aquella generació —amb Pla i
Xammar, amb Gaziel, amb Gasch, amb Foix, Riba, Rodoreda, i tants d’altres— no s’entén
l’europeisme català, el de Barcelona inclòs. Ignorar això és no només fer trampa, sinó mirar
per sobre de l’espatlla els millors escriptors que ha donat aquest país al segle xx, alguns dels
quals van viure fins els anys vuitanta, no ho oblidem, i per molts dels quals anar a l’estranger
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havia estat, primer, una professió literària, i després un exili; no una excursió a comprar
vestidets i a copiar boîtes. En realitat, va ser una generació bastant provinciana, aquella; va
limitar el seu camp intel·lectual al diàleg amb Madrid, que, d’altra banda, mai no els va
assumir com a fenomen cultural espanyol d’avançada durant els darrers anys del franquisme
i els primers de la transició. Gil de Biedma —en algun assaig—, Carlos Barral —en les
seves memòries—, Terenci Moix —en algun article rebutjant el diàleg com a substitutiu
dels drets a Cuadernos para el Diálogo—, d’alguna manera van atrevir-se a qüestionar el
discurs aparentment transgressor del grup; però van ser excepcions. I d’aquesta impostura
intel·lectual sorgeixen molts dels malentesos que, amb perspectiva, més mal han fet a la
cultura a Barcelona i a Catalunya —i a la relació entre Barcelona i la resta de Catalunya—
des de la mort de Franco —uns malentesos dels quals l’anomenat pujolisme va aprofitar-se
mentre va poder. Va ser tot un gol en pròpia porta i, en algun cas entre les cames de tota
la intel·ligència pseudoprogre de Barcelona. El pitjor és que aquesta generació, quan va
veure’s clar que el problema no era Pujol —recordem el nom del penúltim president de la
Generalitat— van començar a buscar culpables en la generació posterior, que no havia sabut
continuar la seva tasca il·lustrada, la qual cosa, a banda de malintencionada, és falsa.
Tot podria haver estat tan diferent... però la literatura catalana es va trobar atrapada en una
mena triangle de les Bermudes: una suposada elit que se les donava de culta i internacional
però, en el fons era profundament provinciana i gens liberal; un poder oficial que, acusat de
provincià, no va saber entendre que la recuperació de la dignitat nacional no podia prescindir
dels debats moderns; i una Universitat que, en els anys setanta i vuitanta, no va estar a
l’alçada de la literatura que havia d’estudiar i, tret d’excepcions, estava també d’esquena als
debats teòrics internacionals més rellevants. Tot això és, exactament, el contrari del que
havien significat els noms que has esmentat, entre d’altres; i la tasca de la crítica literària a
Catalunya hauria de consistir a restablir un diàleg profund amb aquestes figures, estudiarles i reprendre-les, com ells mateixos van fer la seva obra, mirant cap Europa com el marc
que ens fa intel·ligibles.
D’una banda, segurament una part del problema s’explica pel fet que la literatura ja no
ocupa, en la societat, el lloc que tenia en aquells anys. I, en alguns aspectes, no és negatiu
que això hagi passat. Però, des dels anys noranta, pot apreciar-se una desliteraturització del
camp editorial català molt preocupant, que ha tingut conseqüències nefastes. Actualment,
l’editorial més gran en català, Edicions 62, és insignificant des del punt de vista literari. La
caiguda qualitativa del seu catàleg, la ignorància dels seus gestors i la inhibició de gent que
ho hauria pogut redreçar des de dins —com ara Josep Maria Castellet—, més la intervenció
del Grup Planeta, ha de ser considerada com una tragèdia cultural. Segurament, des del
punt de vista de la necessitat de repensar el camp editorial i literari català, no seria negativa
la desaparició d’aquest Grup, insolvent econòmicament i intel·lectualment, un autèntic pes
mort, unes autèntiques mans mortes, si tenim present no només el que no fa, sinó el que
no deixa fer. Són, actualment, els grans enemics de la literatura, els emissaris del no-res, a
casa nostra. Hi ha noms que, per raons de drets, no es poden editar o s’estan editant molt
malament, i això és imperdonable. Fins i tot m’atreviria a afirmar que és planificat.
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La conseqüència és, com he dit alguna vegada, que aquest fet ja és prou trist, però esdevé
tràgic si pensem que avui, Josep Pla no guanyaria el premi Josep Pla. Ni Gaziel el Gaziel. Ni
Ramon Llull el Ramon Llull. Ni sant Joan el Sant Joan. Aquesta situació, doncs, desborda
completament l’abast específicament crític del problema, i requereix una interrogació més
oberta, que abasta de l’assaig i el memorialisme fins a la resta de la prosa. I, pel que fa a la
crítica, pensem que Castellet va guanyar el premi Sant Joan amb un llibre sobre Josep Pla.
Avui, això seria impensable, i no crec pas que sigui qüestió de resignar-se; perquè de talent
n’hi ha, a la literatura catalana actual. Però cal saber buscar-lo.
Podríem allargar la pregunta i fer-la extensiva al món de la crítica literària: Ramon Esquerra
publica la immensa majoria dels seus articles a la premsa catalana dels anys vint i trenta, què ho fa
que la crítica literària de nivell avui dia sigui gairebé impossible de trobar en mitjans de comunicació
que no siguin absolutament minoritaris? Podem atribuir el problema exclusivament als grups
empresarials que hi ha darrera de la immensa majoria d’editorials i mitjans de comunicació?
El tema de la premsa i les revistes és diferent, i té a veure amb la seva possible continuïtat,
amb la seva visibilitat a les llibreries; són qüestions claus, decisives. Però després hi ha el
pas al llibre. Ramon Esquerra va poder recopilar Lectures Europees perquè ja treballava cada
article pensant el conjunt de la literatura europea. Després, per culpa del comparatisme
sorboniforme, perd versatilitat; però aquell primer llibre és certament interessant com a inici
d’un recorregut que la seva mort al Front de l’Ebre va truncar. Actualment, tinc la sensació
que la crítica literària a la premsa actual no és gaire compatible amb el col·leccionisme: costa
trobar un article que et vingui de gust retallar, citar, reprendre, discutir... I això té a veure
amb que els periòdics mateixos ja no són un espai que es respecti a ell mateix.
Pel que fa a la crítica literària has escrit: «La crítica no és un afegitó facultatiu, opcional, de la
creació literària: la crítica és la literatura.» Creus que això contradiu les paraules de George Steiner
quan afirma que hi ha hagut massa ocasions en què els crítics o estudiosos literaris han oblidat que
no eren tan importants com la literatura en si?
No crec que pensem en els mateixos referents: Steiner reacciona contra una situació, molt
preocupant, en què la lectura de teoria va substituir la lectura de literatura en les aules nordamericanes dels anys vuitanta i noranta. Això, com les posicions d’aquells anys de Harold
Bloom, tenia a veure amb uns debats que, a casa nostra, com va demostrar Enric Sullà, no
podien calcar-se acríticament. Potser tenim altres problemes, a Europa, però aquests no,
tret de les imitacions vulgars que són els Cultural Studies a casa nostra, impartits per gent
que no sap on és B’ham. El que jo assenyalo va més aviat en la línia que, per escriure, s’ha
de llegir molt i molt profundament, de manera que la literatura sigui una meditació sobre
les lectures, sobre la tradició, sobre la manera d’estar en el món de la gent de lletres. Això
és, crec, una evidència; però no està gens malament recordar també uns comentaris de Joan
Fuster sobre la funció de la crítica: fer conscient una societat de la seva literatura. No és
pas, doncs, una feina subsidiària o merament de comentarista: és fonamental, perquè una
literatura pugui evolucionar, en termes individuals i col·lectius. Per això, el pitjor que li
pot passar a una generació és ser una generació sense crítica —i això, evidentment, es pot
afirmar més enllà de la literatura.
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Sembla que València, i més concretament, la Universitat, és una mena d’oasi dins d’aquest buit tan
significatiu d’iniciatives que cerquin d’equiparar la nostra producció assagística i comparatística
amb la de moltes zones del món. Com a valencià i bon coneixedor —i protagonista— d’aquesta
excepció tan notable, què creus que caldria fer per a construir realitats equivalents a Catalunya?
Si analitzem la trajectòria de les PUV en el context —delirant— del País Valencià, trobem
una autèntica novel·la. La qualitat de les PUV s’explica també per una frase de Fuster, «no
voldria morir-me sense haver deixat en funcionament i en “forma”, al País Valencià, uns
quants equips d’intel·lectuals i de no intel·lectuals capaços de remoure —o almenys intentarho— aquesta societat en perpètua somnolència digestiva...». Malgrat que en massa aspectes
la situació al País valencià no és de somnolència, sinó de coma profund, no es poden obviar
realitats com aquesta. Un exemple d’èxit des de la modèstia, el treball i la intel·ligència.
I, amb gent com Antoni Furió i Gustau Muñoz al capdavant, amic i editor de Fuster el
primer, dietarista i traductor de Simmel i Benjamin el segon, el resultat és unes col·leccions
d’assaig i pensament com n’hi ha poques en Europa; i unes revistes com L’Espill —fundada
per Fuster, refundada per Furió i Muñoz— i Pasajes, que qualsevol persona d’Humanitats
hauria de tenir per imprescindibles. Però això, fixem-nos, és una tasca silenciosa, de més de
dues dècades, i amb una gran confiança en l’assaig humanístic, sense el qual una literatura
està coixa. Quan, a Catalunya, s’ha aplicat aquests criteris, el resultat ha estat molt bo. De
fet, la preponderància del fast book és una anomalia en la nostra tradició: aquests llibres han
d’existir, com en tota literatura; però no se’ls pot cedir el centre de gravitació de la taula de
novetats: no representen la complexitat de pensament, sinó la reacció a una situació. El que
no pagarà la pena rellegir en una dècada. Els editors haurien de pensar més en la segona
edició que no pas en la primera, sinó, sempre faran llibres de tercera.
Des d’un punt de vista més general, quin creus que hauria de ser el paper de l’intel·lectual al segle
xxi? Té res a fer contra la marea tecnològica que, aparentment, sembla que ha d’acabar resolent tots
els nostres mals (és a dir, els dels qui puguin accedir a aquesta tecnologia)?
No sóc ni tecnofàustic ni tecnofòbic. No m’agrada que pràcticament hagin desaparegut
les llibreries de vell, però sé que sense Internet, hi ha molts llibres antics i moderns que no
hauria pogut arribar a tenir. El problema és quan aquestes coses resten sense sumar, o resten
alguna cosa que no pot compensar-se amb res del que sumen. Ha estat una mica sempre
així, no només en el món del llibre. I les reaccions hipotèticament elitistes de certs autors
em semblen tan malament com els entusiasmes ingenus d’altres.
Tot una altra qüestió és la figura de l’intel·lectual. No tinc una resposta clara, i en canvi, crec
que és imprescindible. Per això vaig fundar un grup de recerca sobre Literatura Comparada
en l’Espai Intel·lectual Europeu. Perquè, encara que no sapiguem què és un intel·lectual
avui, encara sentim la necessitat d’aquesta manera de pensar el món. Al meu entendre,
cal reprendre la figura de l’intel·lectual per tal de reflexionar sobre la seva història en una
perspectiva comparada, posant en relleu la seva dimensió literària. Sé que ho proposo en un
moment en què sembla haver estat clausurat el seu paper en el debat públic i quan, d’altra
banda, les lletres tampoc no ocupen un lloc central en la definició de la ciutadania i, a més,
Europa està molt qüestionada com a fons de valors implícits i com a projecte col·lectiu. No
és un bon moment per a aquesta figura. Però això ha estat, també, una constant històrica.
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Tampoc no és cert que ara siguin més necessaris que mai, els intel·lectuals; de fet, n’hi
ha prou amb pensar en el segle xx per no caure en aquesta ingenuïtat gairebé ofensiva.
Però mentre ens interroguem sobre la seva necessitat, podrem pensar, ahir, avui, i demà, en
Europa.
Incidint una mica en aquest sentit, i aprofitant alhora la flaca que El funàmbul sent pel món
centreeuropeu d’abans de la Segona Guerra Mundial i el teu magnífic estudi Poética del Café,
m’agradaria preguntar-te si podem considerar el món de la tertúlia com a definitivament acabat
i si creus que avui dia encara hi ha alguna escletxa per aquesta mena de construcció d’espais de
llibertat i de pensament crític.
La veritat és que basta aquesta conversa que hem tingut per entendre que la meva resposta
només pot ser afirmativa. Una altra cosa és la vida de Cafè, que a Barcelona pràcticament
va extingir-se i, en canvi, ara sembla reviscolar ni que sigui de manera una mica artificial o
nostàlgica. Tant hi fa: si està passant això, com en el cas de la figura de l’intel·lectual, és per
que la societat encara té aquesta necessitat estructural i íntima alhora. L’únic que cal fer és
donar-li temps i espai, com a les revistes i als llibres.

ANTONI MARTÍ MONTERDE (Torís, 1968) és escriptor i professor de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Com a assagista ha publicat J. V. Foix o la solitud de l’escriptura (1998),
Poética del Café (2007), i Un somni europeu. Història intel·lectual de la Literatura Comparada (2011).
Ha col·laborat amb la revista L’Espill i amb Edicions de la ela geminada. Actualment viu a la ciutat
de Girona.
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Ramon Esquerra o l’encaix
de la literatura catalana en la
literatura comparada
GUILLEM MOLLA

i
«El desig de crear una cultura catalana que ens
fes honor i que pogués posar-se al costat de les
foranes, que és potser l’element més característic del moviment català dels primers vint anys
d’aquesta centúria, havia de provocar necessàriament una incorporació al català dels valors
europeus més importants, d’una manera científica, amb les necessàries garanties d’ortodòxia
erudita.»1
«Cert que a Espanya no hi ha comparatistes,
potser perquè mai no han interessat les coses
d’Europa i, per tant, tot allò que suposi contactes amb l’estranger.»2
Ramon Esquerra (1909-1938?), europeista,
traductor i autor de multitud d’articles sobre literatura a la premsa barcelonina durant
els anys trenta, és tot un referent a l’hora
de cercar els orígens de la introducció de la
Literatura Comparada en les lletres catalanes. Després del recull estimulant d’articles editat amb el nom de Lectures europees

(1936), Esquerra va publicar un manual en
tres volums titulat Iniciación a la literatura
(1937) i un complement, el Vocabulario literario (1938), l’any de la seva desaparició
al front d’Artesa de Segre. Aquests darrers
volums en castellà obeïen tant a l’encàrrec de
l’editorial Apolo com als projectes en ment
de Ramon Esquerra mateix, que sempre va
tenir present la idea de fer grans compendis
que resseguissin la història de la literatura
universal. En paral·lel, els assajos apareguts
a Bulletin Hispanique, Revue de Littérature
Comparée i La Revista són la primera mostra
del comparatisme preceptiu d’ascendència
francesa a Catalunya. Perquè si bé a Lectures
europees Esquerra parla des d’una perspectiva personal dels darrers corrents ideològics i
moviments literaris estrangers —en especial
anglesos i francesos—, aquí som davant d’un
autor influenciat fortament per la Literatura
Comparada d’entreguerres, en concret pels
models A i B i A en B sistematitzats sobretot per Paul van Tieghem, el crític amb més
repercussió del comparatisme de l’hora francesa.3

Esquerra, Ramon. Shakespeare a Catalunya. Barcelona: Publicacions de la Institució del Teatre, 1937. / 2 Esquerra, Ramon. «Literatura comparada» a El Matí, 7 de juny de 1935, pàgina 11. / 3 Guillén, Claudio. Entre
lo uno y lo diverso. Barcelona: Crítica, 1985, pàgina 66.
1
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D’una banda, i en un primer moment, la condició de «degustador de novetats» estrangeres que Esquerra exercia
amb les seves ressenyes a la premsa —«una
finestra més oberta al món», en paraules
de Maurici Serrahima—,4 havia estat per
a ell la manera d’introduir en la literatura
catalana les característiques de la novel·la
moderna, del psicologisme al gènere detectivesc, passant per la influència del cinema o la nova biografia novel·lada.5 D’altra
banda, i de manera progressiva, l’adhesió
d’Esquerra al comparatisme francès parteix
també de la voluntat d’equiparar-se amb la
resta d’Europa, en aquest cas com a mitjà
per a singularitzar la realitat catalana entre
les grans literatures occidentals. Esquerra
anirà adequant la seva crítica personal i els
seus centres d’interès als de la metodologia establerta per les primeres càtedres de
Literatura Comparada, fins al punt d’oferir
estudis ben emmarcats en els models binaris de fortuna i influència. En són una gran
mostra «Balmes i Chateaubriand» (1936),
«Stendhal en España» (1936) i Shakespeare a Catalunya (1935 i 1937). En aquests
estudis desplega, per ordre cronològic, les
dades obtingudes a partir de l’anàlisi atenta
de la influència del primer element sobre
el segon. Tant és així que els dos darrers
constitueixen dues referències ineludibles
a l’hora d’abordar la recepció de Stendhal
i de Shakespeare a Espanya i a Catalunya,
respectivament.

Amb el seu assaig sobre Stendhal,
Esquerra esdevé el primer autor de l’Estat
espanyol que escriu un estudi en castellà
expressament per a la prestigiosa Revue
de Littérature Comparée, revista puntal del
comparatisme acadèmic del moment. La
condició de comparatista pioner és notòria,
també, en el tipus de crítica pel qual opta,
menys independent i més encotillada en
els paràmetres de la Sorbona.6 Alhora,
Shakespeare a Catalunya suposa tot un altre
referent, tant per la llengua que hi empra
com pel tema tractat. Esquerra escriu
en català un estudi que, com en el cas de
Stendhal, segueix fil per randa les intencions
del comparatisme acadèmic, en un recull
sistemàtic de les opinions i traduccions
catalanes de les obres del bard. El lloc de
publicació també és significatiu, atès que
la primera versió va aparèixer al 1935 a
La Revista, plataforma que promocionava
els estudis d’influències que s’estilaven a
Europa i que podem considerar com una
Revue a la catalana.
L’adscripció, doncs, a la Literatura
Comparada de l’hora francesa serà decidida, però implicarà, malgrat tot, un seguit de
matisacions respecte d’alguns dels elements
que defineixen els comparatistes d’entreguerres. Aquí n’exposarem una d’essencial a
partir, sobretot, d’un article dedicat al llibre
Pyrene, del comparatista portuguès Fidelino de Figueiredo. Es tracta de la reflexió a
l’entorn de la utilitat última de la Literatura

Serrahima, Maurici. «Carnet de les lletres» a El Temps, número 105, 11 de gener de 1936, pàgina 3. / 5 Iribarren i Donadeu, Teresa. «Ramon Esquerra o l’altra modernitat» a Quaderns de Vallençana 1, juny de 2003,
pàgines 82-91 (p. 85) i «Ramon Esquerra» a Esquerra, Ramon. Lectures europees, a cura de Teresa Iribarren i
Donadeu, pàgines 13-34 (p. 18-20). Berga/ Manresa: L’Albí & Faig, 2006. / 6 Martí Monterde, Antoni.
«Literatura entre literatures: Joan Fuster i la literatura comparada» a Joan Fuster, viciós de la lectura. ii Jornada
Joan Fuster (Sueca, 4 de novembre de 2004), a cura de Ferran Carbó. València: Universitat de València, 2005,
pàgines 11-49 (p. 35-36).
4
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Comparada amb què s’identifica Esquerra i
de l’existència intersticial de la cultura catalana, reflexió a partir de la qual podem desxifrar l’europeisme profund que motiva les
seves conclusions, exemplificades amb altres
textos que fan referència a com entendre la
història d’Europa i el seu esdevenidor.
ii
«La literatura comparada, tot i l’interès que té
i els resultats obtinguts pels seus conreadors, ha
esdevingut, en mans de certs erudits que ho són
massa purament, un exercici gairebé gratuït.
Les investigacions sobre la fortuna d’un autor o
d’una obra en un país determinat, tot i l’interès
que tenen per se, han d’ésser considerades només
com l’aportació d’uns materials per a la tasca
posterior de la caracterització d’una literatura
com a expansió d’un temperament nacional.»7
Durant l’estiu de 1935, Ramon Esquerra reflexiona sobre les possibilitats del
comparatisme acadèmic. Aquests comentaris, que ampliarà al pròleg de Iniciación
a la literatura, parteixen tant de Paul Van
Tieghem com de Fernand Baldensperger,
catedràtics de Literatura Comparada que
havien acabat d’institucionalitzar el model
de rapports binaires, polaritzat en termes
nacionals i basat, alhora, en la metodologia descriptiva de les ciències naturals del
principi del segle xix.8 En aquests articles,
Esquerra convenia que la Literatura Comparada neix de la tendència d’observar l’obra
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literària com un «document humà» de «contingut espiritual», com un «exponent d’una
mentalitat nacional determinada en relació
o en oposició a les d’altres terres».9 Amb
aquesta premissa, els estudis comparatistes
permeten «posar de costat obres, autors» i
literatures per «analitzar punt per punt els
elements que els constitueixen, examinar en
què són inferiors o en què excel·leixen als
altres». Ara bé, tal com reconeixia, es tracta
d’estudis que resulten massa parcials per extreure’n «conseqüències de valoracions absolutes i totals».10 Els «estudis d’influències
i altres qüestions de detall» han de servir per
«cercar la síntesi que permeti, davant dels
resultats exegètics parcials obtinguts, de fer
la història de les grans obres com s’han fet
d’una manera definitiva —o gairebé— les
biografies de llurs autors». 11
Al març de 1936, havent publicat ja
Lectures europees i a punt de sortir a la llum
Iniciación a la literatura, Esquerra escriu per
a La Veu de Catalunya un article titulat «Un
assaig de literatura comparada hispano-portuguesa». L’article és rellevant perquè, a més
de reflexionar una altra vegada sobre la funció que ha de tenir el comparatisme entès
com a branca de la història literària, insinua
la problemàtica que suposa per a la literatura
catalana l’encaix en la Literatura Comparada oficial. Es tracta d’una ressenya de l’obra
Pyrene (1935), de l’admirat professor i historiador portuguès Fidelino de Figueiredo,
on el crític barceloní advertia de la necessitat
d’usar les dades resultants de la investigació

Esquerra, Ramon. «Un assaig de literatura comparada hispano-portuguesa» a La Veu de Catalunya, 28 de
març de 1936, pàgina 7. / 8 Martí Monterde, Antoni. Un somni europeu. Història intel·lectual de la Literatura
Comparada. València: Publicacions de la Universitat de València, 2011, pàgines 245-248. / 9 Esquerra, Ramon.
«Literatura comparada» a El Matí, 7 de juny de 1935, pàgina 11. / 10 Esquerra, Ramon. «Temes del centenari:
Shakespeare i Lope de Vega» a Mirador, 1 d’agost de 1935, pàgina 5. / 11 Esquerra, Ramon. «Montaigne i
l’esperit del seu temps» a La Veu de Catalunya, 8 d’agost de 1935, pàgina 8.
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de l’obra d’un escriptor en un país concret
per a elaborar-ne, posteriorment, un estudi totalitzador. Del que es tracta és de fer
la síntesi que permeti caracteritzar «una literatura com a expansió d’un temperament
nacional. I, considerant-ho així, el professor
portuguès ha posat la seva erudició i les investigacions que té fetes sobre les relacions literàries hispano-portugueses al servei
d’aquella intenció».12
En efecte, Figueiredo, un dels grans
renovadors dels estudis culturals portuguesos —del qual Esquerra guardava fins i tot
una fotografia dedicada entre els seus papers—, parteix d’un propòsit expressat en el
subtítol mateix del llibre: Ponto de vista para
uma Introdução à História Comparada das Literaturas Portuguesa e Espanhola. Figueiredo
escriu un assaig de Literatura Comparada i,
conscient de les limitacions del comparatisme de matriu historicista,13 amb l’objectiu
d’evitar la mera erudició anecdòtica, pretén
anar més enllà dels rapports binaires delimitant les bases d’una filosofia literària dels
pobles d’Ibèria. Esquerra aplaudeix, doncs,
l’objectiu d’extreure les «diferenças originais»
de cada literatura, que segons Figueiredo14
determinen l’«essência íntima duma imaginação nacional», una idea, aquesta, que
ja trobem en la relació que s’estableix entre
els orígens del comparatisme acadèmic i el

paper de la història en la construcció dels
estats nacionals europeus,15 i que abasta l’arrel mateixa de la Weltliteratur goethiana, que
si bé proposava la unitat de l’art ho feia sense poder defugir del tot la idea de nació.16
El títol del llibre de Figueiredo fa
referència a la llegenda grega de Pirene, la
donzella bellíssima que va morir incendiada
per culpa de Gerió, el monstre tricèfal que
havia suplantat el tron del seu pare, Túbal,
rei d’Ibèria. Hèracles, commogut, va cobrir
el cos de Pirene amb roques grandioses fins
a formar un mausoleu enorme, que comença
al Cantàbric i acaba a la Mediterrània, on va
llençar les pedres restants i amb les quals es
va formar el cap de Creus. Després, el més
fort dels homes s’embarcà cap a Montjuïc, on
va prometre que fundaria una ciutat i perseguiria Gerió. Pel comparatista portuguès, el
mite del Pirineu simbolitza el binomi del
geni peninsular, expressat en l’èpica i la tendència centrípeta de Castella, i en el lirisme i
la tendència centrífuga de Portugal. Perquè,
al seu parer, l’especificitat portuguesa és modelada per l’imperialisme de la nació veïna,
fet que provoca la «tendência desiberizante»
de la història portuguesa i, en conseqüència,
de la seva literatura, presentada com una
peça clau per a entendre les característiques
comunes de les literatures de la civilització
ibèrica. A As duas Espanhas, ja considerava

Esquerra, Ramon. «Un assaig de literatura comparada hispano-portuguesa» a La Veu de Catalunya, 28 de març
de 1936, pàgina 7. / 13 Cunha, Carlos M. F. da. «Fidelino de Figueiredo e o comparatismo peninsular: o piano de
dois teclados» a Interacciones entre las literaturas ibéricas, a cura de Francisco Lafarga, Luis Pegenaute i Enric Gallén,
pàgines 175-184 (p. 176). Berna: Peter Lang. / 14 Figueiredo, Fidelino de. Pyrene: Ponto de vista para uma Introdução à História Comparada das Literaturas Portuguesa e Espanhola. Lisboa: Emprêsa Nacional de Publicidade, 1935,
pàgina 25. / 15 Martí Monterde, Antoni. Un somni europeu. Història intel·lectual de la Literatura Comparada.
València: Publicacions de la Universitat de València, 2011, pàgines 25-38. / 16 Martí Monterde, Antoni. Un
somni europeu. Història intel·lectual de la Literatura Comparada. València: Publicacions de la Universitat de València,
2011, pàgina 209. / 17 Figueiredo, Fidelino de. As duas Espanhas: Lições feitas no Instituto de Altos Estudos, nos dias
2, 29 e 30 de janeiro de 1932. Coïmbra: Impresa da Universidade, 1932, pàgina 15.
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que «A assincronia das histórias dos dois
povos peninsulares recorda a operação do
pneumo-torax: enquanto um pulmão descansa, outro respira mais fundo».17
El punt de vista de Figueiredo és, en
paraules d’Esquerra, «netament nacionalista», perquè mostra com «El poble portuguès
ha fet sempre tot el possible per a reaccionar
contra l’absorcionisme de Castella», i «això,
que veiem en la història política, es reflecteix netament en la literària».18 Criteris nacionalistes, també, a l’hora de justificar que
en el subtítol del llibre aparegui Portuguesa
abans que Espanhola: «nomeava-se antes a
espanhola, porque nasceu antes da portuguesa. Mas era preciso acatar as protocolares
prioridades do nacionalismo, sacrificando
embora, por um momento, as verdadeiras
prioridades históricas.»19 El professor lisboeta, que aventura una definició per a literatura nacional poc convincent i que ell mateix
revisarà,20 defineix aquí una nacionalidade
literária com «a expressão artística dum espírito nacional numa língua nacional» amb
finalitat artística i considera com a «zonas
anexas ou sub-regiões» l’obra d’aquells autors expressada «em língua não nacional».21
Com Figueiredo, Esquerra aborda
al pròleg de Iniciación el concepte literatura nacional en parlar no de la literatura, sinó
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de les literatures, en plural, «a la manera de
Herder», com «una emanación de la personalidad nacional de cada país».22 També assegura que no és només el valor expressiu
el que permet parlar de literatura nacional,
sinó quan aquesta reflecteix un sentiment
col·lectiu: «Cuando una nación —diu— ve
en sus creaciones literarias una imagen de
sus propias aspiraciones y sentimientos,
cuando aquélla los sirve, le confiere carácter nacional. Entonces se puede hablar de
literaturas nacionales.»23 És més, al parer
d’Esquerra, el gust per la malenconia i el sobrenatural de Julio Camba i Wenceslao Fernández Flórez fa que aquests dos periodistes siguin els representants de l’humor gallec
malgrat escriure en castellà;24 en canvi, les
condicions jueva de León Hebreo i catalana de Ramon Sibiuda determinen, segons el
crític, que Montaigne no els pugui prendre
com a exemples d’«Espagnols authentiques»
a l’hora de valorar l’essència de l’esperit
espanyol del seu temps.25 Un altre posicionament definidor, en aquest cas a Shakespeare a Catalunya, és el de tenir en compte les
primeres crítiques i traduccions en castellà
del dramaturg elisabetià per part d’autors
catalans vinculables amb la Renaixença, i
reivindicar l’activitat editorial en castellà de
Barcelona com a aportació idiosincràtica i
meritòria del país en la difusió peninsular de
Shakespeare.
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Comparada das Literaturas Portuguesa e Espanhola. Lisboa: Emprêsa Nacional de Publicidade, 1935, pàgina 21.
/ 20 Cunha, Carlos M. F. da. A(s) geografia(s) da literatura: do nacional ao global. Ponte-Guimarães: Opera Omnia, 2011, pàgines 24-31. / 21 Pyrene: Ponto de vista para uma Introdução à História Comparada das Literaturas
Portuguesa e Espanhola. Lisboa: Emprêsa Nacional de Publicidade, 1935, pàgina 17. / 22 Esquerra, Ramon.
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literatura (3 vols.) Barcelona: Apolo, 1937, v. 1, pàgina 32. / 24 Esquerra, Ramon. «Notes sobre l’humorisme» a
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Esquerra, doncs, acata com Figueiredo les proposicions nacionals i de relació
amb les quals tots els comparatistes de l’hora francesa estudien les històries literàries,
però amb una matisació sobre el mapa amb
el qual es basen. Val a dir que Pyrene, tot i
seguir la lògica Estat-nació del comparatisme preceptiu, parla de Catalunya com allò
que hauria pogut ser però no va ser, com
aquella nació d’expansió marítima que va
arribar a fundar ducats a Grècia i Àsia Menor, però que finalment va fracassar:
«Esta tendência centrífuga, de sentido mediterrâneo e de influência cultural francesa, faz da
Catalunha uma aberração do mundo hispânico,
muito semelhante ao fenómeno português, mas
fracassada a meio caminho, ainda que a mais
avançada altura que o fracasso da Galiza.»26
L’interès de Figueiredo per l’hispanisme i la realitat social d’Espanya és evident, però malgrat una certa solidaritat amb
el cas català —atesa la similitud amb el portuguès—, Ramon Esquerra no hi veu altre
que una recerca lloable de la unitat a partir
d’unes fronteres polítiques que, tanmateix,
són preestablertes i ben delimitades. Si bé
Figueiredo fa l’esforç d’acostar dos països
acostumats a ignorar-se, s’identifica clarament amb un estat i no necessita atorgar la

mateixa categoria a cap altra literatura peninsular, ni tan sols al títol del llibre.
Diversos autors han criticat que
les pretensions globals del comparatisme
d’ascendència francesa no abandonin mai
el domini de l’Estat-nació o el model narratiu de desenvolupament teleològic.27 A
més de passar de puntetes per les literatures no occidentals, el comparatisme basava
els seus esforços a examinar les obres de les
grans literatures nacionals. Als précis de Paul
Van Tieghem, com La Littérature comparée
(1931), s’admetia la pregunta d’on comença
i on acaba una literatura i s’advertia que, sovint, la frontera política no coincideix amb la
lingüística,28 però no passava de considerar
com a idiomes provincials aquelles literatures medievals que, com la catalana, gaudien
d’un renaixement cultural.29
Tot i l’adhesió als postulats de Van
Tieghem, o precisament per això, Ramon
Esquerra no només distingeix la literatura
catalana en l’època medieval, sinó també en
la contemporània. A Iniciación a la literatura,
opta per oferir un espai propi a les produccions literàries portuguesa, gallega, castellana i catalana, agrupades alhora amb el títol
«Las literaturas de la Península Ibérica».30
En tant que coneixedor d’una geografia na-

Figueiredo, Fidelino de. Pyrene: Ponto de vista para uma Introdução à História Comparada das Literaturas Portuguesa e Espanhola. Lisboa: Emprêsa Nacional de Publicidade. Figueiredo, 1935, pàgina 50. / 27 Étiemble, René.
Essais de littérature (vraiment) générale. París: Gallimard, 1994, pàgines 28-29; Godzich, Wlad. The Culture of Literacy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994, pàgina 277; Hutcheon, Linda. «Rethinking the National
Model» a Rethinking Literary History, a cura de Linda Hutcheon, i Mario J. Valdés, Oxford: Oxford University
Press, 2002, pàgines 3-49 (p. 8). / 28 Van Tieghem, Paul. La Littérature comparée. París: Librairie Armand Colin,
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cionalment diversa, identifica i atorga categoria pròpia a les famílies atlàntica, central i
mediterrània —com les havia definides Joan
Maragall al 1905—31 de la península; unes
famílies nacionals que, tot i la seva relació al
llarg de la història, disposen d’una tradició
literària pròpia. Per això, en l’article sobre
Pyrene, Esquerra es planyia que Figueiredo
no hi estudiés també la literatura catalana:
«Hauríem volgut que hagués posat en contacte
amb les dues literatures que estudia la nostra.
Les conclusions haurien estat més interessants
encara, puix que haurien permès d’enfocar des
d’un punt de vista encara no emprat els problemes que planteja la història passada, present i
futura dels pobles peninsulars.» 32
Segurament, tal com proposava Esquerra, tenir en compte aquesta tercera gran
literatura hauria reforçat la suggeridora filosofia iberista de Figueiredo. O, si més no,
hauria trobat metàfores noves en el mite de
Pirene i Hèracles, que amb les pedres restants de la seva tomba també va modelar
el nord-est peninsular. Que, a diferència
del cas portuguès, el desconeixement o la
confusió de la realitat catalana fos (sigui)
quelcom habitual preocupava el crític barceloní. Hi reflexionava, sobretot, al voltant
de la deformació operada en les novel·les
contemporànies de temàtica barcelonina i
l’origen romàntic de la visió exòtica d’Espanya.33 Però el pitjor, per a Esquerra, era
la manca d’una política exterior definida i el
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desconeixement de la tradició literària pròpia. Des de la seva columna, demanava l’edició dels clàssics nacionals amb volums que
fossin manejables i econòmics, a l’abast del
gran públic, tal com ho feia el sector editorial castellà per revalorar la seva literatura, o
insistia a aprofitar commemoracions com la
de Ramon Llull, el 1935, per a difondre entre propis i estranys el valor de la catalanitat
en la cultura europea. La idea era dignificar
la literatura catalana, fugir de l’anonimat i
presentar-se davant d’Europa com a identitat ineludible, singular i universal. Ja al
pròleg de Lectures europees considerava que,
des de la mateixa llavor de la Renaixença,
«Catalunya ha sentit sempre la necessitat
d’abocar-se a Europa, necessitat que és, sens
dubte, el contrapès dels pairalismes excessius i de les supervaloracions floralistes». I
afegia: «Aquí no hem fet sinó veure Europa
des de Catalunya i amb un criteri perfectament llatí, gosaríem dir mediterrani».34
Com a bon comparatista d’entreguerres, Figueiredo parla de l’esperit de la
nació reflectit en la seva literatura, invocant
un ideal, un mite, que pugui simbolitzar la
diversitat i unitat de la geografia ibèrica al
llarg de la història. El crític portuguès afirma
que és el sentiment de cosmopolitisme que
l’ha portat a realitzar aquest assaig de crítica comparativa del món peninsular, «porque
para nós, portugueses, êle é, pela sua riqueza
e variedade, meio caminho andado para o espírito europeu, sem deixar de ser um afunda-
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mento maior nas peculiaridades nacionais».35
Segons aquesta opinió, l’iberisme és el mitjà
amb el qual s’arriba a l’universalisme, sense
deixar de sentir, això sí, un profund lusitanisme. Ara bé, quin és l’ideal de Ramon Esquerra que ha de permetre aquesta unitat en la
diversitat?
iii
«Voler fer del Renaixement un moviment alliberador de consciències, del tipus filosòfico-revolucionari, suposa uns coneixements molt superficials i
indirectes del que fou realment, o en altre cas una
volguda limitació amb intencions preconcebudes.
L’equivalència Renaixement=escepticisme és inadmissible. Tant com parlar de tolerància com a
característica del temps.»36
Aquestes paraules són de l’article
«Erasme o l’humanista», publicat el març
de 1935 a La Publicitat, just abans de la sèrie de reflexions al voltant del comparatisme,
i anaven adreçades a l’historiador Manuel
Cruells, que al parer d’Esquerra presentava
el Renaixement com un trencament amb els
foscos segles medievals, una polèmica antiga
que l’havia estimulat a meditar sobre l’avenir incert d’Europa i, de retruc, de Catalunya. La idea que Esquerra expressa en aquest
article té a veure amb la consciència de crisi
d’entreguerres i és, amb algunes variants, la
del grup intel·lectual que girava a l’entorn del
diari catòlic El Matí. Europeistes, republicans, cristians i catalanistes, l’ordre d’aquests

adjectius podia variar a nivell individual, però
no se’n defugia cap. Els temes que es tractaven al diari anaven des de la nova encíclica
del Papa —anunciada a primera plana i amb
articles interiors complementaris— a l’emergència de les tendències polítiques en voga,
passant pels comentaris d’autoritat d’algunes
de les firmes catòliques més importants del
moment en l’àmbit europeu. G. K. Chesterton, per exemple, hi apareix preguntant-se
per què l’Estat és «l’únic sagrari que el revolucionari ha deixat en peu»;37 Ignaz Seipel hi
llança una altra pregunta: «Des de la Guerra
Mundial, ¿hi haurà encara algú que cregui
que una guerra entre dos estats europeus pot
restar isolada?»,38 i Henri Schubiger hi refusa la creació d’un nacionalisme occidental
basat en una coalició política, tot assegurant
que la salvació recau en el grau de «fidelitat
amb la qual Occident torni als seus principis
cristians».39 En aquesta línia, un dels editorials d’El Matí rebutja els mers projectes de
federació econòmica i resumeix el quid de la
qüestió: «Que Europa torni a ésser el que fou,
que torni a constituir com en altre temps una
unitat espiritual sota la creu de Crist, i cap
força humana no hi haurà que pugui abatrela».40
El crític barceloní, seguidor atent
dels debats sobre el que Oswald Spengler ja
havia batejat com La decadència d’Occident
(1918-23), no s’estava de ressenyar les novetats bibliogràfiques sobre el tema i judicar,
des d’una perspectiva cristiana i paneuropea,
les opinions que més s’ajustaven al seu pensa-
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essencialment religiosa. L’individu existirà dins
de les col·lectivitats. Seran aquestes que s’individualitzaran. Serà Edat de sindicats, de gremis. I en aquest nou món apareixeran les grans
personalitats, com aparegueren en l’altra Edat
Mitjana.»41

ment. Cristiana perquè, tot i formar part del
sector catòlic, la cerca de la unitat continental
només la veia possible amb l’acceptació de
totes les variants d’aquesta fe. I paneuropea
perquè aquesta unitat havia d’abraçar de l’Algarve fins als Urals. Com a punta de llança
d’aquesta visió inclusiva, Esquerra ja feia
temps que havia donat veu a Nikolai Berdiàiev, filòsof rus exiliat a França que augurava
Una nova Edat Mitjana (1924) que recuperaria la unitat cristiana de la vella Europa. El
crític ho resumia així:
«L’estat actual de la civilització occidental és
el mateix de l’Imperi romà al segle iv. Ens dirigim a un nou canvi en l’estructura del món;
s’apropa una era on l’esperit triomfarà. La nova
Edat Mitjana tornarà a Déu, serà una Edat

Per Esquerra, com per tants altres
pensadors del moment, «La crisi del món
és un problema acceptat sense reserves. Les
diferències es redueixen a la interpretació
dels signes, i a les conseqüències dels fets».
I segons les seves anàlisis, «Les conclusions
de Berdiàiev són, potser, les més acceptables
de totes les que els moderns profetes ens han
ofert, d’uns anys a aquesta part».42 Tal com
ho entenia ell, els pronòstics del pensador rus
reforçaven la idea d’adveniment d’un canvi
profund, però amb l’afegitó de reinstaurar
no pas els mals referits al període medieval
europeu, sinó el seu cosmopolitisme cristià.
Perquè el marc referencial d’Esquerra era
Europa i el seu ideal les possibilitats de regeneració de la seva tradició, no pas de l’Europa formulada pels estats moderns sinó la
que calia (re)construir amb uns valors espirituals comuns —un ideal relativament proper
dels «Estats Units d’Europa» imaginats ja pel
primer catedràtic de la disciplina comparatista, Joseph Texte, al final del segle xix, i en
paral·lel a les propostes d’unificació lliure i
democràtica del primer terç del segle xx per
part de personalitats polítiques com Aristide Briand. Al costat de Berdiàiev, Esquerra
s’impregna de les lectures del comparatista
Paul Hazard43 i de l’historiador Christopher
Dawson44 per argumentar que el canvi veritable respecte dels segles medievals —i aquí
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ve la discrepància amb Manuel Cruells— no
s’esdevé amb l’humanisme del Renaixement,
sinó amb el que ell titlla d’«humanitarisme»,
un fenomen posterior que començaria a
substituir l’espiritualitat que unia Europa pel
racionalisme materialista i a facilitar el procés
homogeneïtzador dels Estats-nació.

molt indicatiu que Ramon Esquerra volgués
formar part de l’associació internacionalista, antifeixista i pacifista Porza, un col·lectiu
d’intel·lectuals europeus, dirigit per Jacques
Viénot, pioner de l’estètica industrial a França, i desaparegut tot just començar la Segona
Guerra Mundial.

Arribats en aquest punt, l’interès
d’Esquerra era posar en relleu les conseqüències últimes d’aquests Estats-nació. A
l’atracció pels corrents europeus, s’hi suma
la inquietud per com s’estava configurant el
continent. En una carta adreçada a Maurici Serrahima el 1934, li anunciava que el 4
de setembre «me’n vaig a donar un tomb per
l’estranger. Vaig a conèixer coses noves i penso arribar fins a Berlín i tornar per la terra del
formatge. Ja t’enviaré notícies meves des de
les terres dels pagans que visiti».45 Esquerra,
que al cap d’un mes enviava una postal des de
Nuremberg, va tenir ocasió de presenciar una
desfilada nazi i constatar, com si es tractés
d’un avís a la seva pròpia sort, com les polítiques estatistes eren a punt de dislocar Europa. En les seves ressenyes, el crític barceloní,
que entenia la Literatura Comparada com a
«contacte espiritual internacional»,46 no deixarà de retreure la influència d’aquest nou
cesarisme, en termes de Spengler, en les literatures, i afirmar, amb André Maurois, que
les democràcies perdien pes davant l’avanç
del feixisme i el comunisme,47 rostres d’un
mateix monstre bicèfal. En aquest sentit, és

La desconfiança contra la glorificació de l’Estat o el pes que podia arribar
a tenir en la vida dels ciutadans era evident
en l’entorn del crític barceloní. «Ni estatisme d’esquerra ni de dreta», deia Josep Maria
Capdevila,48 tot insistint en un altre editorial: «L’Estat reduït a la categoria de gendarme no és desitjable, puix que deixa el feble
a la mercè del fort».49 El recel s’estenia a les
propostes d’unió europea que, tot i encomiables, es basessin només en tractats econòmics interestatals i no tinguessin en compte,
com demanava Lluís Nicolau d’Olwer, «el
vot dels 35 milions d’europeus minoritaris,
que volen consolidar la pau damunt la llibertat i la justícia».50 Per Esquerra, la medicina
per a l’entesa entre els pobles europeus calia
trobar-la, doncs, en el maridatge de la tradició clàssica i la cristiana, és a dir, en «aquell
sentiment de solidaritat europea que predominà constantment durant l’Edat Mitjana per damunt de la fragmentació i dels
particularismes nacionals»,51 perquè «potser
la qualitat més rellevant de la literatura medieval [...] és el seu europeisme».52 A més,
tal com s’encarregava de recordar sempre

Esquerra, Ramon. Carta sense datar de 1934. Arxiu Nacional de Catalunya. Fons Maurici Serrahima. / 46
Capdevila, Josep Maria. «¿On ens portaria l’estatisme?» a El Matí, 18 de febrer de 1933, pàgina 8. / 47 «L’estatisme: heus ací l’enemic» a El Matí, 20 d’abril de 1934, pàgina 8. / 48 Nicolau d’Olwer, Lluís. «Crònica: Les
minories i la Unió Europea» a La Publicitat, 2 de setembre de 1930, pàgina 1. / 49 Esquerra, Ramon. «Sobre
una història de Lepanto» a La Veu de Catalunya, 5 de març de 1936, pàgina 7. / 50 Esquerra, Ramon. «Maria
de França i els seus poemes» a La Veu de Catalunya, 17 d’octubre de 1935, pàgina 10. / 51 Esquerra, Ramon.
«Catalunya a l’estranger» a El Matí, 15 de novembre de 1933, pàgina 8. / 52 Esquerra, Ramon. «Erudició i
sensibilitat» a La Vida Literària a Catalunya, número 46, 26 de novembre de 1938, pàgines 1-2.
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que en tenia ocasió, és també durant aquesta
unitat espiritual on es troba el període més
esplendorós de Catalunya, no només literari, sinó també polític. Si bé el novembre de
1933 Esquerra ja demanava «de fer conèixer a l’estranger la importància de la nostra
història, reivindicant el paper principalíssim
que en temps passats representàrem dins
l’Europa medieval»,53 al cap de cinc anys, en
el que serà el seu darrer article, manté la idea
que «Catalunya és un poble sense Renaixement, un poble que ha assolit la seva màxima expansió en l’Edat Mitjana».54
L’última cita pertany a l’article
«Erudició i sensibilitat», aparegut el 26 de
novembre de 1938 a la voluntariosa gaseta
radiada La Vida Literària a Catalunya, dies
abans que Ramon Esquerra fos mobilitzat
al front i que el destí de Catalunya i Europa fos més a prop del desastre. Sindicat
a l’Associació d’Escriptors Catalans des de
l’esclat de la Guerra Civil, Esquerra havia
participat en els cicles de conferències radiofòniques de la Institució de les Lletres Catalanes entre l’octubre i novembre de 1937
i el gener i febrer de 1938,55 on va parlar de
la Historia de la literatura española d’Àngel
Valbuena Prat, el seu director de tesi, i del
llegat d’un altre historiador de la literatura
que admirava com era Joseph Bédier. El de
Bédier és un text magnífic perquè, a més
de ser probablement un dels millors que es
van radiar i publicar a la gaseta, traspua la
seva filosofia al voltant de la funció de les
històries literàries i de la connexió catalana

53

amb el cosmopolitisme, concentrant en poc
menys d’una pàgina i mitja tres dels temes
que Esquerra havia predicat al llarg de la
seva vida: la producció d’una historiografia
apta per al públic de masses, la difusió del
passat cultural de Catalunya i el redescobriment de l’Edat Mitjana com aquell «món
meravellós i encara ple d’incògnites», font
d’inspiració dels autors romàntics i prerafaelites, però sovint mal explicat o «deixat
ara entre les soles mans dels erudits, dels
confeccionadors de paperetes i de monografies». Pel crític català, la tasca d’un autor
com Bédier, que havia reaccionat contra els
mètodes d’edició de textos antics, assenyalava el camí a seguir a l’hora de determinar
el caràcter nacional, «les constants d’humanitat», tal com ho diu aquí: «com pensaven
i sentien, com menjaven i s’esplaiaven, com
treballaven i com estimaven els avantpassats dels catalans d’avui».56
Així, l’aposta d’Esquerra per la Literatura Comparada està determinada per
una preocupació pel lloc que li ha de ser
deparat a la literatura catalana i per un humanisme indestriable de l’espiritualitat. El
seu europeisme, doncs, defuig l’estatisme
i és naturalment integrador perquè, com
deia Joan Estelrich en un dels molts textos
que va dedicar a aquest tema: «Avui mateix, la idea europea és molt més conscient
en moltes petites Nacions que en els grans
Estats».57 En definitiva, juntament a la producció d’estudis literaris adequats al patró
que demanava el comparatisme de l’acadè-

Campillo, Maria. Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939). Barcelona: Curial / Publicacions
de l’Abadia de Montserrat, 1994, pàgines 61-105. / 54 Esquerra, Ramon. «Erudició i sensibilitat» a La Vida
Literària a Catalunya 46, 26 de novembre de 1938, pàgines 1-2. / 55 Estelrich, Joan. «Les nacions i Europa» a
La Veu de Catalunya, 21 de juliol de 1933, pàgina 1. / 56 Esquerra, Ramon. «Erudició i sensibilitat» a La Vida
Literària a Catalunya 46 (26 de novembre), pàgines 1 i 2. / 57 Estelrich, Joan (1933). «Les nacions i Europa»
a La Veu de Catalunya (21 de juliol), pàgina 1.
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mia francesa, la reflexió sobre la Literatura
Comparada i la unitat espiritual del continent engrandeix la figura de Ramon Es-

querra com a europeista i, per tant, com a
comparatista.

RAMON ESQUERRA (1909-1938?), professor de català i de castellà, fou un crític literari destacadíssim que va treballar per a diverses publicacions catalanes d’abans de la guerra (El Matí, La
Publicitat, La Veu de Catalunya, Mirador...) Introductor del mètode comparatista en els estudis literaris catalans, va traduir Thomas More, Aldous Huxley, Flaubert, i Conrad entre d’altres. El 12 de
desembre de 1938 va ser mobilitzat per l’exèrcit republicà. Desapareix al front bèl·lic d’Artesa de
Segre al final d’aquell mes. L’editorial berguedana L’Albí & Faig n’ha publicat els imprescindibles
Lectures europees i Shakespeare a Catalunya.
GUILLEM MOLLA és llicenciat en filologia catalana i hispànica i doctor en filologia catalana amb
una tesi sobre el crític literari Ramon Esquerra. Ha ensenyat llengua, cultura i literatura catalanes
a les universitats de Cardiff i Bristol i ha editat llibres de Prudenci Bertrana, Miquel Berga i Josep
Maria Corredor. Actualment imparteix classes a la Universitat de Massachusetts, Amherst. L’any
2014 va publicar Ramon Esquerra. Geografia crítica d’un esperit europeista.
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Conrad i el cinema
RAMON ESQUERRA

N

o sabem si s’ha tractat encara, amb la
deguda extensió, el tema de la influència del cinema en els diferents aspectes de la
vida contemporània. De la influència que té
el cinema en la vida externa de tots nosaltres, prou que se n’ha parlat. S’ha parlat molt
de la influència del cinema en els costums i
modes d’ara. Profunditzant més s’han trobat
afinitats entre el cinema i la literatura. Però hi
ha un aspecte d’aquesta influència del cinema en l’esperit de l’època que potser no s’ha
remarcat prou, que és la influència que ha
tingut en la manera de concebre i de pensar
dels contemporanis, no sols en l’aspecte ètic
o artístic, sinó en el més vulgar mecanisme
de les imatges. Tots nosaltres quan pensem
fem cinema. Projectem les nostres imatges i
pensaments. Som sempre espectadors de les
idees pròpies i la projecció d’aquestes es fa
seguint un ritme. I espontàniament fem découpage i emprem tots els mitjans tècnics del
cinema. Una mica d’autoobservació creiem
que ho confirmaria. I això és, sens dubte, el
que explica la marcada influència que té el
cinema en la literatura d’ara, que molts cops
no és sinó un film traduït en paraules.
Paral·lelament a aquesta influència del cinema sobre la literatura apareix el
fet que molt abans que el cinema arribés a
aconseguir la difusió que té avui dia hi havia
escriptors que empraven els mateixos procediments tècnics que avui el cinema ha popularitzat. És a dir, que abans de l’aparició de
la tècnica cinematogràfica hi havia qui emprava els mateixos procediments traduïts en
paraules. No tan sols per la gran plasticitat
i per la manera de compondre les escenes,

sinó també per la manera especial de presentar-les, de manera que llegint-los sembla
talment que assistiu a la projecció d’una cinta. El cas potser més característic de tots és
el de Joseph Conrad, l’escriptor anglopolonès.
Conrad ja és conegut dels lectors de
casa nostra. De fa anys s’han traduït al català
dues novel·les seves (La follia d’Almayer i Un
tifó), i algun conte. Però Conrad no ha estat
mai un escriptor popular. Són comptats els
seus lectors, però fidelíssims. La seva manca
de popularitat és una conseqüència natural
de la bona qualitat de la seva obra. Com tots
els homes de lletres, el seu nom es féu popular per tot el món en l’hora de la seva mort
(agost de 1924). Després passà a la categoria dels escriptors consagrats; les seves obres
es traduïren a moltes llengües; els crítics de
tots els països les lloaren i avui dia ningú no
en parla i els seus lectors el llegeixen amb el
màxim recolliment possible. A casa nostra,
a desgrat dels articles que Joan Estelrich i
alguns més dedicaren a Conrad, gairebé tothom el té per una mena de Mayne Reid o
de Salgari, potser de més categoria, però que
gairebé no llegeix ningú.
Això, però, no té res a veure amb la
qüestió de què parlem. És a dir, amb la relació entre Conrad i el cinema. Cal tenir en
compte que Conrad comença a escriure cap
a la fi de la passada centúria i que la major
part de les seves obres foren escrites abans
que el cinema es convertís en l’article de primera necessitat que és ara. És a dir, que no
pot parlar-se d’una influència del cinema en
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les novel·les de Conrad, perquè quan foren
escrites el cinema no era més que teatre fotografiat. Per tant, l’estil i els procediments
que Conrad empra són absolutament originals i pot considerar-se’l com un precursor
dels grans directors d’ara. N’hi ha prou amb
fullejar qualsevol de les seves obres per a trobar traduïdes amb paraules totes les filigranes que la càmera fa en qualsevol film actual.
El Negre del Narcissus és una de les
primeres novel·les de Conrad (desembre de
1897). Hi ha una escena digna de figurar,
per la seva construcció, en qualsevol pel·
lícula. Un vaixell enrola la seva tripulació. El
port —un port d’Extrem Orient— està en la
foscor. Al lluny es veuen les llums de la població. La descoberta del vaixell està també
submergida en tenebres. Sols d’una cabina
surt una llenca de llum per la porta oberta.
Els enrolats, tot fent cua, van passant cap a la
taula on se’ls inscriu, que és en un racó fosc
també, passant per l’espai il·luminat. Conrad
els descriu a mesura que travessen la llenca
de claror i, quan per torn, se submergeixen
altre cop en la fosca, descriu el següent. En
conjunt, una sèrie de primers plans magnífics.
Un altre exemple: «Una avantguarda del progrés». És un dels Contes d’inquietud. Els dos homes que constitueixen l’equip
d’una factoria perduda enmig del Congo es
barallen. Un d’ells dispara contra l’altre, que
desapareix, ferit, al tombant d’una cantonada de la casa. L’assassí el segueix, creient
que l’altre l’espera per matar-lo. En trencar
la cantonada, veu a l’altre extrem de la casa,
sortint per fora de la paret, en la cantonada
oposada, «un parell de peus amb la punta per
amunt. Un parell de peus blancs amb sabatilles vermelles.» La manera de presentar un
mort així —fragments que dóna la sensació
de tot un cos, cent vegades vist en la panta-

lla—, bruscament i situant els personatges,
i seguint-los com la càmera, és un procediment netament cinematogràfic, de sobres
conegut.
D’exemples com aquest n’és plena
l’obra de Conrad. Els que llegeixin o hagin
llegit La follia d’Almayer, que està a l’abast de
tots els qui no sàpiguen l’anglès en traducció
catalana, podran comprovar-ho. En aquesta
o en qualsevol altra de les seves obres. L’estil
és sempre el mateix.
Conrad ha estat portat al cinema diverses vegades. Però aquest és un altre tema.
Sempre que veiem al cinema una
versió cinematogràfica de qualsevol de les
novel·les que hem llegit, tenim una desil·
lusió. I això perquè sempre tenim una idea
visual del que llegírem, que mai no s’acorda
amb el que ens mostra la pantalla. Generalment, l’argument es modifica en passar per
les mans dels adaptadors, i sovint ens costa d’identificar un film amb la seva novel·la
mare.
Poques vegades un film i el llibre
que li ha servit d’original són igualment
bons o hi ha entre ambdós poca diferència.
La del mitjà emprat, tan sols. No fa gaire
hem vist unes Aventures de Tom Sawyer que
són —tenint en compte les possibilitats de
les dues arts— gairebé tan bones al cinema
com al llibre de Mark Twain.
Quan en les novel·les predomina
l’acció, el moviment, l’adaptació cinematogràfica acostuma a reeixir, per poc intel·
ligent que sigui el director. Així hem vist
tota una sèrie d’adaptacions cinematogràfiques d’obres de Wallace força acceptables.
En canvi, quan el que interessa és la psicologia, l’ànima dels personatges, el cinema re-
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sulta molt inferior a la novel·la. De vegades
hi ha excepcions, però són poques (La dona
marcada, de King Vidor, per exemple).
Per això, quan s’han portat al cinema les obres de Joseph Conrad, no han reeixit. Els directors han aprofitat la part pintoresca, visual, però han deixat de banda la
millor part de la seva obra: l’anatomia moral
i psíquica dels personatges. Tan sols una de
les seves obres, una de les millors, Victòria,
ha aparegut al cinema en forma força decent. I potser per això no l’hem vista a Barcelona en els cinemes d’estrena. Ens referim
a Paradisos perillosos.
Fou Josep Palau qui la descobrí
quan s’estrenà en un cinema de segona categoria, i en féu l’elogi que es mereix. Poques
vegades hem vist un film fet amb tanta honradesa i on els personatges fossin interpre-
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tats amb tanta cura i sobrietat pels actors.
És un dels pocs films on es comprenen perfectament les possibilitats del cinema sonor,
ben muntat, amb bona fotografia i sobretot
amb un gran respecte a la novel·la original.
Els personatges del film són els mateixos del
llibre, encara que amb una psicologia summament primària. Ell, Heyst, que interpreta
Richard Arlen, ha deixat d’ésser un home
vulgar que fugint d’un desengany amorós
viu solitari en una illa malaia. Ella, Nancy
Carroll, hi queda força bé, encara que per a
major satisfacció del públic no hagi de morir-se a l’acabament, tal com mor Lena en el
llibre. Sens dubte els millors són Mr. Jones i
el seu company Pedro, que han conservat la
mateixa qualitat de persones indesitjables no
exemptes d’una certa educació, que Conrad
els donà en el seu llibre.
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El paper de la literatura en
la creació de les nacions
d’Europa
1

ITAMAR EVEN-ZOHAR

«[...] a la primavera del 1971 van arribar
[a Islàndia, procedents de Dinamarca] els dos
primers i més celebrats manuscrits. Eren el Còdex Regius dels poemes èddics i El Llibre de
Flatey, que van aparèixer a Reykjavík en un
vaixell de guerra danès acompanyats per una
delegació de ministres i membres del parlament
d’aquell país. El vaixell va atracar al moll de
Reykjavík el 21 d’abril al matí. [...] Milers
de persones s’hi havien congregat i a banda i
banda de les carreteres que havien de conduir
els visitants a la ciutat s’hi aplegaven nens amb
banderes daneses i islandeses [...]»
Així és com Jónas Kristjánsson,2
director de l’Institut Arnamagneà de Reykjavík, descriu el triomf dels islandesos en la
guerra dels manuscrits contra Dinamarca; en
una altra publicació afegeix que des de 1971
«han anat arribant més manuscrits ininterrompudament; ara en tenim uns nou-cents,

amb molta més documentació.»3 La disputa
dels manuscrits entre Islàndia i Dinamarca
havia estat precedida, tres-cents anys enrere,
de guerres similars entre Dinamarca i Suècia: durant el segle xvii, hi va haver lluites
sense escrúpols per aconseguir aquests textos i, fins i tot, actes tan bel·ligerants com
enfonsar un vaixell que en transportava.
Tanmateix, a la Islàndia d’aquella època, la
gent no es preocupava gaire per aquests temes: com observa Kristjánsson,4 les pàgines
d’alguns documents «es retallaven una per
una de les vitel·les i s’utilitzaven per a diversos propòsits», fins i tot per a decorar roba.
És obvi que en les disputes dels
segles xvii i xx sobre els manuscrits, el que
es perseguia, en realitat, no era l’objecte en si.
Durant el segle xvii, el que els feia atractius
era el seu contingut; cadascun dels regnes
escandinaus esperava trobar-hi una infor-

Even-Zohar, Itamar. «The Role of Literature in the Making of the Nations of Europe: A Sociosemiotic
Study» a Applied Semiotics/ Sémiotique Appliquée 1. Toronto: University of Toronto, 1996, p. 20-30. / 2 Kristjansson, Jónas. Icelandic Sagas and Manuscripts. Reykjavík: Icelandic Review, 1980, p. 89-90. / 3 Kristjansson,
Jónas. «The Literary Heritage», a Icelandic Sagas, Eddas, and Art. Nova York: The Pierpont Morgan Library,
1982, p. 24. / 4 Ibídem, p. 25.
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mació històrica preciosa que pogués reforçar
les seves pretensions de grandesa i poder. De
manera similar, al segle xx, la reclamació dels
manuscrits va significar, per als islandesos, el
darrer pas en la legitimació i confirmació
de la seva independència nacional. Sembla
evident que, en ambdós casos, les disputes
acalorades afectaven sentiments profunds
d’identitat o, més exactament, d’identitat col·
lectiva.
Aquesta història, tot i que té detalls
singulars, no és tan inusual com a manifestació d’estructures sociosemiòtiques. Ans al
contrari, il·lustra magníficament bé —i això
és el que intentaré demostrar en aquest estudi— la funció de la literatura en la construcció, a Europa, de moltes nacions i d’altres
grups culturalment organitzats. En conseqüència, es tractaria d’un fenomen peculiar
de la història europea.
La literatura, és una activitat exclusiva d’Europa? Aquesta pregunta no és
senzilla. No coneixem cap societat organitzada que no tingui cap tipus de literatura:
una activitat durant la qual es reciten o es
llegeixen textos, públicament o individual,
per o per a la gent. Tanmateix, és cert que
algunes societats han tingut fama d’estar
més qualificades que d’altres pel que fa a la
creació i transmissió de textos. Per exemple,
a l’Orient Mitjà medieval es creia que els
àrabs tenien un talent especial innat pel que
fa a aquesta ocupació, mentre que al nord
d’Europa, es considerava que els islandesos
havien nascut per a ser escriptors i narradors
d’històries.
Se sap que, en diverses èpoques
i llocs, califes, reis, emperadors i tsars, així
com gent corrent, es van sentir atrets per manifestacions literàries, tant en vers com en
prosa. A països com la Xina, per exemple,
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escriure poesia seguint uns models preestablerts era un dels requisits per a obtenir una
feina a l’administració.
Ara bé, cap dels exemples tot just
esmentats no té a veure amb el sentit que
en aquest estudi donem a l’expressió creació
literària, ja que no contribueixen a fer funcionar les activitats literàries de la manera
com ha succeït a Europa històricament. Per
tant, tot i que les activitats de naturalesa literària no són específiques d’Europa, el paper que han dut a terme en l’organització de
la vida d’aquest continent sí que podria ser
únic. Per bé que aquests fenòmens apareixen
en països no europeus durant els segles xix
i xx, no són una continuació d’activitats literàries prèvies, sinó més aviat una activitat
nova, apareguda a través del contacte amb
nacions europees.
Hauria d’aclarir què entenc aquí per
Europa, especialment pel que fa a les seves
fronteres espacials i temporals. Seria temptador limitar la meva discussió a l’Europa
del segle xviii cap endavant, ja que es tracta
d’un capítol de la història d’aquest continent
que, pel que fa al nostre tema, sembla bastant
més nítid. Tanmateix, no escolliré aquest
camí, més senzill, i, tot i que examinaré una
mica aquell període, em remuntaré al naixement de la civilització occidental. Crec que
aquí estem discutint un fet molt important
de la història mundial i que aquesta història
podria haver pres una direcció molt diferent
de la que coneixem.
Seria absurd intentar suggerir una
resposta definitiva a la qüestió de si les activitats textuals són universals o no ho són,
en el sentit que haurien pogut aparèixer
sota qualssevol altres circumstàncies, o de si
són la conseqüència d’un procés accidental
que va tenir lloc per casualitat en la cons-
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trucció de les primeres civilitzacions. En la
teoria sociosemiòtica moderna (incloent-hi
els camps econòmics i històrics), hom s’inclina avui dia per evitar les generalitzacions
deterministes. Tanmateix, un cop es detecta
un fenomen, el fet d’analitzar-lo des de la
primera baula d’una cadena llarga d’esdeveniments és una pràctica acceptada. Segurament no es podrà resoldre la qüestió de si
l’aparició de la literatura fou inevitable o de
si va succeir per casualitat durant el naixement de la nostra civilització. El que sí que
es pot observar, tanmateix, és el que ha passat des que va sorgir. Gràcies als avenços en
les investigacions històriques i arqueològiques, actualment podem reconstruir alguna
de les baules més importants de la història
literària occidental.
La primera civilització lletrada
i literària que coneixem és el conjunt de
ciutats-estat sumèries de Mesopotàmia. A
partir d’aquí, durant mil·lennis, detectarem
elements inventats o introduïts per la civilització sumèria en cultures que segurament
les van heretar mitjançant un procés progressiu en cadena. La preocupació pels textos, escrits i llegits, ocupava un lloc preeminent en la cultura sumèria. Mentre que les
elits tenien el privilegi exclusiu d’accedir-hi
directament en qualitat de nous productors
(escriptors) o perpetuadors (intèrprets), una
part de la població estava exposada a aquests
textos a través de diverses ocasions festives.
Encara que l’increment d’esteles múltiples
(com el Codi legal d’Hammurabi, i les descripcions detallades autolaudatòries que tots
els governants van registrar de les seves fites)
no es pugui fer servir com a prova de l’accessibilitat i operativitat dels textos, sí que pot,
si més no, testimoniar la intenció de les autoritats de perpetuar i propagar escrits sobre
si mateixes.

Però per damunt de tot, va ser mitjançant l’establiment i la consolidació de
l’escola (é-dubba) com a institució de poder
que la cultura sumèria va introduir, també,
la institució sociosemiòtica del cànon. Escola i cànon van servir per a organitzar la
vida social, sobretot amb la creació d’un repertori de models semiòtics per mitjà dels
quals s’explicava el món a partir d’un conjunt
de narracions, inter alia, les quals naturalment, les havien fetes a mida segons el gust
dels grups dominants. Aquestes narracions
van acabar essent molt poderoses a l’hora
de transmetre sentiments de solidaritat, de
pertinença i, fonamentalment, de submissió
a lleis i decrets que, en conseqüència, no va
caldre imposar únicament de manera física.
Així, la cultura sumèria fou la primera societat que va utilitzar les activitats textuals com
a institució indispensable per a crear cohesió
sociocultural.
Amb la intenció que el terme cohesió
sociocultural no sembli vague o buit, permeteu-me explicar que es refereix a un estat que
es caracteritza per un sentiment àmpliament
estès de solidaritat o d’unió entre un grup
de persones; estat que permet impartir normes de comportament a través de mitjans
no-físics. Sembla que el concepte clau per a
entendre la cohesió sociocultural és el de la
disponibilitat o inclinació: es tracta d’una disposició mental que empeny la gent a actuar
de moltes maneres que, altrament, podrien
ser contràries a les seves inclinacions naturals. L’exemple extrem, repetit manta vegada
al llarg de la història de la humanitat, és anar
a la guerra per ser-hi probablement assassinat. Crear una gran xarxa de disponibilitats
(o d’inclinacions) sobre un nombre significatiu de qüestions és una cosa que, tot i ser
vital per a qualsevol societat, no es pot donar
mai per feta. Així, cap govern no pot donar
per fet que la gent obeirà lleis, escrites o no,
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si no s’aconsegueix de persuadir-los amb
èxit que ho facin. L’obediència aconseguida
mitjançant la força física, com la militar i la
policial, pot resultar efectiva a curt termini,
però tard o d’hora perdrà efectivitat, en part
perquè poques societats poden permetre’s
mantenir un nombre prou ampli d’agents de
la llei.
Per tant, la meva opinió és que, en la
nostra civilització, la literatura ha funcionat
com a factor omnipresent de cohesió sociocultural. Això no vol pas dir que sempre hagi
estat l’únic factor o el més important, però
potser sí el que ha perdurat, i probablement
el que més sovint s’ha combinat amb altres
(per exemple, acompanyant certs rituals o actuacions físiques, com ara construir edificis,
o interpretar dansa i música). La ubiqüitat i
longevitat d’aquest element es pot atribuir a
la seva institucionalització i presència notòria, ja que el trobem sovint en totes les cultures que, de manera gradual, van reemplaçar
la sumèria, és a dir, en l’accàdia i la hittita,
així com en l’egípcia, que certament també
va desenvolupar elements propis. En aquest
context, el terme accadi és una generalització
per a designar societats diferents que utilitzaven diverses variants de llengua i literatura
accàdia i que inclou l’antiga cultura accàdia,
la babilònica i l’assíria, però també cultures
d’una gran varietat d’estats organitzats entre
l’Eufrates i la Mediterrània, com Ebla i Mari,
Yamkhad, Ugarit i Canaan. Cap d’aquestes
civilitzacions, llevat de Canaan i de la cultura
fenícia, no va abandonar el sistema sumeroaccadi d’escriptura, encara que totes el van
simplificar de manera gradual i diversa.
El vincle entre aquestes societats
i Europa, que ha romàs ocult durant molts
5
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segles, és cada cop més evident a causa del
gran coneixement que tenim d’aquelles cultures. L’origen fenici de l’alfabet grec, revelat
pels grecs mateixos, no es discuteix. Fins i
tot el nom Europa, que, segons la mitologia
grega, té a veure amb la ciutat de Tir podria
derivar de la paraula hebreofenícia `ereb, que
significa vespre i oest. Malgrat que es tracta
d’un vincle que no es pot presentar com a
indiscutible a l’hora de parlar de la literatura com a institució, avui dia podem afirmar,
sense gaires reserves, que sembla plausible,
tenint en compte les proves reunides gràcies
a documents desxifrats, que la literatura va
iniciar el seu camí a Mesopotàmia i, a partir de mitjancers hittites (i potser luvites), va
arribar fins a la cultura grega i, per extensió,
d’una societat europea a una altra, en un procés en cadena.
Aquí no examinaré detalladament
aquesta hipòtesi; tampoc no estudiaré el
pes que la literatura va tenir en corts com la
d’Assurbanipal,5 amb la seva biblioteca de
25.000 tauletes de fang. N’hi ha prou d’iterar
que les activitats textuals, la totalitat de les
quals anomeno, per entendre’ns, literatura,
persisteixen al llarg de la història de totes les
cultures esmentades anteriorment. Cal, però,
formular algunes reserves: malgrat el poder
irresistible del model sumeroaccadi, evidenciat per l’èxit obvi d’un repertori de creences
i costums repetitius, no hem de caure en la
trampa de l’anacronisme. No és fàcil de valorar, més enllà dels termes generals, el nivell
de cohesió sociocultural d’aquelles societats,
ni la contribució de les activitats textuals al
seu èxit. Hi ha, d’altra banda, mostres de més
d’un daltabaix. Per exemple, el final aparentment ràpid de la cultura assíria podria atribuir-se, tal vegada, a un grau de cohesió for-

Darrer gran rei d’Assíria. Va regnar entre els anys 669 i 627 aC. (N. del t.)
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ça baix, la qual cosa suggeriria clarament un
fracàs de la cultura textual sociosemiòtica.
No obstant això, fins i tot quan la
seva capacitat per a proporcionar cohesió
era poc rellevant, la literatura mai no va
renunciar a la seva condició de font de poder i distinció, probablement la seva funció
primordial com a activitat organitzada. Els
governants, adherint-se a l’hàbit de perpetuar les activitats textuals, van propagar la
seva superioritat, alhora que es distingien de
6

la resta de la societat o, per dir-ne així, de
dirigents inferiors. Com escriu Gentili, referint-se a la Grècia dels segles vi i iv aC, «[...]
attraverso l’opera dell’artista, il ricco signore
o l’aristocratico della città e sopratutto il tirano miravano a nobilitarsi e a consolidare il
propio potere politico».6
Resumint, posseir una literatura era
un dels indispensabilia del poder. Ara bé, què
significa «posseir una literatura» i que són els
«indispensabilia» del poder?

Gentili, Bruno. Poesia e pubblico nella Grecia antica, da Omero al v secolo. Roma: Laterza, 1984, p. 153.
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Aquest potser és el millor moment
per a exposar explícitament que el concepte
de literatura que utilitzo no coincideix necessàriament amb la noció popular d’una
col·lecció de textos acceptats, produïts per alguns
individus i pensats per a ser llegits, que és,
més o menys, la imatge moderna que tenim
d’aquest terme. Per literatura entenc un conjunt d’activitats, una part de les quals tenen
a veure amb aquests «textos per a ser llegits»,
o per a ser escoltats, o fins i tot per a ser compresos.7 Ras i curt, es tracta d’unes activitats
que inclouen producció i consum, un mercat
i relacions de negociació entre normes. Si un
governant vol mantenir aquestes activitats,
ha d’invertir recursos per a sustentar agents
que produeixin textos, escrits i orals, sovint
cantats o recitats amb acompanyament musical, i en d’altres que s’encarreguin d’acumular i emmagatzemar aquests productes.
L’emperador assiri Assurbanipal va fer una
inversió considerable per copiar l’inventari dels textos babilònics canonitzats.8 Tenir
literats a la cort era sens dubte un senyal
de poder i prosperitat.9 No debades, eren
mercaderies que figuraven entre el repertori
obligat de tributs que els petits governants
oferien als més poderosos. El rei assiri Sennàquerib, per exemple, es vanta dels recitadors, homes i dones, que havia obligat a pagar a Ezequies, rei de Judà, com a part d’un
tribut abundós.10
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Així, posseir una literatura equival
indubtablement a posseir riqueses apropiades
per a un governant poderós. És, per tant, un
component important del que he anomenat
«els indispensabilia del poder». Parlant en un
sentit semiocultural, ser una persona de cultura diferenciada,11 a qualsevol nivell, sempre
comporta posseir i emprar un repertori diferent de béns i procediments. Per exemple, ser
francès implica, probablement, preferir beure
vi en comptes d’aigua durant els àpats. Des
de temps immemorials, ser rei o emperador
demana posseir edificis de certa magnitud,
amb escultures i pintures murals o relleus, i
molt més. Si aquestes comoditats no hi són,
s’han de crear. Ser rei o emperador exigeix,
també, altres ingredients —de fet, massa per
a descriure’ls aquí detalladament—, entre
els quals s’inclouen els serveis de recitadors
o poetes, o ballarines i cantants, o un conjunt d’intèrprets anomenats teatre. El califa
andalús Abd-al-Rahman iii tenia ministres
que eren capaços d’entretenir-lo recitant poesia mossàrab (una barreja de llengua àrab i
romànica),12 mentre que Almansor fou prou
afortunat perquè Ibn Darrakh al-Qastali li
compongués un poema laudatori en honor a
la conquesta de Sant Jaume de Compostel·
la l’any 997.13 Harold iii de Noruega (segle
xi) tenia quasi cinc-cents poetes, els més valorats dels quals l’acompanyaven en moltes
tasques diàries i fins i tot en la guerra.14 En

Per a una discussió més completa del concepte de literatura, vegeu Even-Zohar, Itamar. Polysystem Studies a Poetics Today. Durham: Duke University Press, 1990 [número especial]. / 8 En aquest procés, els déus babilonis van
ser convertits en els seus equivalents assiris mitjançant l’apropiació de textos, notablement l’Enuma Elix. (L’autor
agraeix aquesta observació a Itamar Singer.) / 9 Tadmor, Hayim. «History and Ideology in the Assirian Royal
Inscriptions» a Assirian Royal Inscriptions: New Horizons (in Literary, Ideological, and Historical Analysis). Roma:
Istituto Per L’Oriente, 1981, p. 13-33. / 10 Si voleu saber més sobre la ideologia política de les inscripcions assíries,
vegeu Tadmor, Hayim. «History and Ideology in the Assirian Royal Inscriptions» a Assirian Royal Inscriptions:
New Horizons (in Literary, Ideological, and Historical Analysis). Roma: Istituto Per L’Oriente, 1981. / 11 Voegelin,
C. F. «Casual and Non-casual Utterances Within Unified Structure» a Style in Language. Cambridge: MIT Press,
1960, p. 57-59. / 12 Menéndez Pidal, Ramón. Orígenes del español. Madrid: Hernando, 1926, p. 552, nota 2.
7
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resum, és evident que una llista d’indispensabilia, composta més o menys pels mateixos elements, es va perpetuar a través de la
història de la civilització occidental, i la literatura figura gairebé sempre, d’una manera
o d’una altra, entre els seus ingredients més
destacats.
Mentre que tan sols tenim indicis
de fins a quin punt les activitats textuals van
poder influir en la cohesió sociocultural de la
població de les cultures antigues del creixent
i fèrtil delta d’Egipte, sembla que la primera vegada en la història que presenciem
mostres clares d’aquesta funció és a Grècia.
Podem parlar —naturalment amb precaució— d’un canvi, o fins i tot, de la contribució
grega, que, tanmateix, no podria haver sorgit sense la invenció de l’alfabet a Canaan.
Sense aprofundir aquí en una discussió sobre les diferències existents entre Atenes i
altres comunitats gregues, el que veiem al
començament de l’època hel·lenística és un
canvi des d’un repertori que posseïen els dirigents i el seu entorn, a un altre de posseït
per la gent, encara que aquí la gent inclogui
tan sols un segment de la població total. Les
activitats textuals, que a Grècia tenen lloc a
l’aire lliure, no es limiten a himnes públics o
esteles amb inscripcions inaccessibles, sinó
que cada vegada arriben a una audiència més
gran. Fins i tot permeten la crítica social i un
tracte poc reverent dels governants (particularment en les tragèdies i les comèdies).
Més encara, les històries d’antany,
que gradualment van anar conformant un
cànon acceptat àmpliament, esdevenen elements bàsics d’educació i d’autodistinció per
a grups cada cop més grans. Fins i tot es

pot dir que per a un membre de la comunitat grega (i certament per a un de l’hel·
lenística), ja existeix un repertori cultural
ben definit, lligat íntimament a les activitats
textuals i interioritzat d’una manera tal que
forma part de la imatge pròpia i del sentiment d’identitat de l’individu que, així, es
diferencia de la resta del món, és a dir, dels
barbaroi.
A més, per mitjà d’aquests textos, la
koiné grega va tenir molt més èxit que cap
altra llengua precedent. (El cas assiri, en
comparació, fou més aviat un fracàs; quan
l’Imperi va caure, amb prou feines ningú no
va continuar parlant assiri: la majoria de la
població ja havia adoptat l’arameu.) Va ser
a Grècia on es va establir un model a partir
del qual, a banda de transmetre cohesió sociocultural mitjançant textos, el llenguatge
literari va aconseguir substituir gradualment
les variants locals. Contràriament a la imatge estesa que estableix una relació de causalitat des d’una identitat innata, al llenguatge
i finalment als textos (literatura), el cas grec
presenta una via diferent: des dels textos, cap
a la identitat, i el llenguatge.
Hi ha un altre canvi decisiu que
hauríem d’atribuir a Grècia. Ens referim a
l’evident proliferació de sistemes culturals i
literaris. Mentre que a Sumer els textos, fins
i tot els que es recitaven públicament, els
componien membres de l’elit, i a Babilònia,
Assíria o als regnes hittites i egipcis ho feien
literats, Grècia ens proporciona cultures
textuals tant d’elit com de caràcter popular. És
a Grècia, a més, on presenciem el sorgiment
de múltiples canals de propagació. Per una
banda, trobem les produccions escrites,

Ibn Darraj al-Qastali, Diwan. Damasc: Al-Maktab Al-Islami, 1968, p. 314-320. /
G. Harald the Hard-Ruler and His Poets. Londres: Lewis, 1968.
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adreçades a una minoria, però finalment aptes també per al consum de la majoria; per
l’altra, hi ha les produccions orals, com els
diàlegs platònics, dirigides a la majoria, però
sovint basades en produccions ideades per a
la minoria. L’origen de la noció moderna de
literatura com quelcom relacionat amb textos escrits deriva clarament de Grècia. Gentili assenyala que la institucionalització del
llibre (encara que llibre, byblos en grec, deriva
del nom de la ciutat fenícia de Gebal, Gubl),
genera aquesta escissió cultural. Gentili indica que a Grècia «la scrittura fu sentita per
la prima volta come vero e proprio atto letterario, letteratura tout court»15 i afegeix:
«Accanto a questa cultura più propriamente letteraria ed erudita, che fiorì nell’ambito ristretto delle corti e dei cenacoli, patrimonio esclusivo di una élite di intellettuali, ebbe
vita autonoma un’altra forma di cultura, che
con termine moderno potremmo definire popolare o di massa, nel senso che era destinata a
larghe fasce di fruitori e trasmessa oralmente
in pubbliche audizioni, da parte di recitatori, cantori (rhapsoidoi, kitharoidoi, auloidoi)
e attori itineranti (tragoidoi, komoidoi, ecc.)
che esercitavano la loro professione ottenendo
compensi ed onori e nelle feste istituite dalle
diverse città del mondo ellenizzato.»16
Una altra cosa són les repercussions de la desviació respecte de les normes
referides als temes, formes i idees acceptats.
Òbviament, els literats i intèrprets amb
prou feines podien expressar dissensions, o
comprometre’s amb formes que contradiguessin l’ortodòxia. A Grècia van aparèixer
literats independents que van tenir el coratge d’expressar-se diferentment, encara que,
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com en el cas de Sòcrates, ho van pagar car.
No trobarem res de similar en cultures anteriors, llevat dels profetes judaics, els quals,
com Jeremies, foren castigats pels governants quasi fins a la mort.17
Al llarg de la història, models creats en el si d’una cultura han passat a d’altres sempre que aquestes hagin tingut motius per a desitjar igualar-se amb la cultura
de la qual adoptaven el model. Hi ha molts
exemples de contactes adreçats a obtenir
aquesta mena de manlleus. Qualsevol grup
de persones que pretengui comparar-se
amb un altre grup, es pot preguntar: «Per
què nosaltres no tenim tots aquests béns
i tradicions?». Per exemple, si en una institució reconeguda i prestigiosa trobem
que tothom està equipat amb ordinadors
avançats i els seus accessoris corresponents, naturalment ens considerarem privats d’alguna cosa que hauríem de posseir
si desitgéssim equiparar-nos als estàndards
d’aquella institució. Aquest patró bàsic de
relació entre posseir i no posseir funciona en
tots els nivells socioculturals i per a qualsevol nombre de persones. Estic convençut
que els repertoris que he esmentat no foren
inventats en cada cultura individualment o
domèstica. Quan en una societat es necessita
una nova institució, la idea d’aquesta necessitat —i el repertori que comporta— provenen, normalment, d’una font externa. Per
exemple, es va aprendre a ser rei observant
els models veïns. Fins i tot quan la monarquia ja estava establerta, calia equiparar-se
permanentment a certs models. El relat de
1 Samuel 8 sobre l’establiment de la monarquia entre els israelites és molt instructiu
respecte a això.

Gentili, Bruno. Poesia e pubblico nella Grecia antica, da Omero al v secolo. Roma: Laterza, 1984, p. 222. / 16 Gentili,
Bruno. Poesia e pubblico nella Grecia antica, da Omero al v secolo. Roma: Laterza, 1984, p. 228. / 17 Jeremies 38: 6-13.
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Els ancians d’Israel van anar a trobar
el profeta Samuel i li van dir: «[...] Dóna’ns
un rei que ens governi, tal com tenen totes les
altres nacions».18 Samuel, davant de l’assemblea, intentà en va de dissuadir-los de llur petició explicant el comportament indesitjable
que un rei adoptaria:
«Així us governarà el rei que tindreu:
prendrà els vostres fills perquè serveixin en els
seus carros de guerra i perquè facin d’escorta davant la seva carrossa. Els prendrà per fer-los
oficials que comandin mil homes o bé cinquanta.
Els farà llaurar els seus propis conreus i segar els
seus propis sembrats, i els farà fabricar les seves
armes i els ormeigs dels seus carros de guerra.
Us prendrà les filles com a perfumistes, cuineres
i pastisseres. S’apropiarà dels millors camps, de
les millors vinyes i dels millors oliverars per donar-los als seus cortesans. Requisarà els vostres
criats i criades i els vostres millors joves amb
els vostres ases i els farà servir en els treballs
públics. Es quedarà la desena part dels vostres
ramats, i vosaltres mateixos li fareu d’esclaus.
El dia que això passi, us queixareu del rei que us
haureu triat, però el Senyor no us escoltarà.»19

poderós sigui el grup, o més elevades siguin
les seves aspiracions, hi hagi més probabilitat que competeixi amb altres grups per
posseir allò que encara no té. Els esforços
esmerçats per diversos faraons egipcis que
volien obtenir grans quantitats de lapislàtzuli estan sens dubte relacionats amb el fet
que els reis de Mesopotàmia haguessin fet
ostentació d’aquesta pedra (vegeu la correspondència de Tell al-Amarna). Com que
en el món actual, el lapislàtzuli ja no és un
bé gaire prestigiós (excepte a l’Àsia Central), aquests esforços poden semblar-nos
ridículs. Però el mateix ens passaria amb les
pells d’elefant que Ezequies, rei de Judà, fou
obligat a enviar com a tribut al rei assiri (segons els annals de Sennàquerib i esmentats
abans), o amb res que sembli que no té un
valor concret. En aquest sentit, fins i tot els
xenòfobs egipcis no foren capaços d’ignorar
la cultura mesopotàmica i, de fet, a les seves
escoles per a elits ensenyaven la llengua i el
cànon de textos accadis.

Però els ancians no en van quedar
convençuts; tenien idees pròpies sobre les
obligacions d’un rei: «No, no! Volem tenir
un rei! Volem ser com les altres nacions i
tenir un rei que ens administri justícia, que
vagi al davant del nostre exèrcit i que vingui
amb nosaltres a la guerra.»20

Hi ha nombroses vies per les quals
s’acaben coneixent els indispensabilia d’una
cultura aliena (la majoria són força profundes i no pas de segona mà), però desgraciadament ultrapassen l’abast d’aquest estudi.
Es tracta d’un coneixement que exerceix un
paper decisiu en la construcció d’una cultura; això és, dels indispensabilia a través dels
quals funciona, pot ser adquirida i interioritzada.

Es podria argumentar que el regne
de Judà era una província petita i insignificant i que, per tant, pretenia situar-se a l’altura d’estàndards externs. Però comparacions d’aquesta mena també s’esdevenen entre
grups iguals. Fins i tot pot ser que com més

Mentre que el paper que les cultures
mesopotàmiques, fenícies i egípcies van tenir
en la construcció de Grècia (si és que en van
tenir cap) és, sovint, font de debats encesos,
ningú no discuteix la importància decisiva
d’aquell país en la construcció de la cultura
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etrusca o de la romana, i consegüentment en
la de totes les cultures europees, orientals i
occidentals. Sembla que el tipus de relació
que hem pogut observar entre els sumeris i
el accadis es va repetir en la relació entre la
cultura grega, o més ben dit hel·lenística, i la
romana.
La cultura hel·lenística fou assumida com a part de la cultura romana dominant, alhora que es va anar construint un
repertori romà propi, constituït tant per béns
com per patrons de conducta. Així, els textos
domèstics foren produïts seguint la mateixa
direcció que els textos grecs adoptats. És evident que a Virgili mai no se li hauria acudit
d’escriure l’Eneida si el text homèric no hagués estat considerat un element característic d’una gran societat.
La presència dominant del model
grec i romà tindrà un impacte decisiu en les
actuacions dels organitzadors socials al llarg
de l’Edat Mitjana i de l’era moderna. Encara
que la varietat ètnica a l’Europa medieval era
gairebé tan gran com la d’avui dia, l’herència
de l’Imperi romà i els interessos unificadors
dels governants i de l’Església no van facilitar gens l’aparició d’entitats locals. Com assenyala succintament Várvaro, referint-se al
segle xv, «[...] non può certo parlarsi di una
precisa diffusa coscienza di distinte identità
nazionale».21 En les terres que finalment esdevindrien Alemanya i en els països escandinaus —amb l’excepció destacada de territoris
aïllats com Islàndia (i fins a cert punt, Noruega)—, l’acceptació del cristianisme va retardar durant segles el desenvolupament d’entitats culturals separades. Quan l’èxit d’una
insurrecció local no es podia assegurar sense
atraure el consentiment de segments amplis
21
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de la població, Europa va començar a crear
les seves noves nacions. I, per a fer-ho, es van
emprar hàbilment vells mètodes operatius,
com si haguessin estat apresos a l’escola.
No cal estendre’s aquí en les raons
que van dur Alfons x el Savi a imposar el
castellà per decret (encara que ell preferís
fer servir el gallec o galaicoportuguès en els
seus poemes). La decisió del monarca estava relacionada amb la creació immediata de
textos indispensables com, entre d’altres, la
traducció de les Sagrades Escriptures (que
anteriorment havien estat traduïdes per jueus, però sense cap mena d’incidència en
la comunitat castellana). Sense el castellà,
la cohesió sociocultural que es volia transmetre per mitjà de textos transportadors
de creences (que havien de ser compartides
per tothom), no hauria acabat sorgint una
nació espanyola unificada. Per descomptat,
no va ser tot tan senzill, ja que els dirigents
d’Espanya, per accelerar el procés de cohesió, van expulsar tots els segments de la
població que, al seu parer, no encaixaven en
aquesta nova identitat nacional.
Espanya és un dels primers casos
d’èxit en l’aplicació de cohesió sociocultural a una població àmplia que havia estat dividida durant molt de temps. Aquest
èxit es percep clarament en les conquestes
espanyoles al Nou Món, sobretot pel que
fa a la unitat relativa de l’idioma espanyol
a l’Amèrica Llatina. D’altres casos no han
tingut aquest resultat: els francesos que van
emigrar al Nou Món, no van acabar implantant-hi de manera reeixida una cultura unificada. Malgrat haver mantingut la
seva peculiaritat ètnica després de l’ocupació britànica, els habitants d’origen francès

Várvaro, Alberto. Letteratura romanza del medioevo. Bolonya: Il Mulino, 1985.
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del Quebec tan sols van ser cridats a formar part, d’alguna manera, de la nova nació
francesa a través dels esforços de missioners
continentals durant el segle xix. Fins i tot
avui dia, el procés d’aculturació encara no ha
integrat els francesos del Quebec a França.
En el cas italià, l’emigració a les amèriques
al final del segle xix i començament del xx
va tenir lloc abans que la cohesió sociocultural afectés satisfactòriament la població
de la península Italiana. La majoria dels
anomenats italians encara no es consideraven com a tals i, molt sovint, no van tenir
accés a la identitat inventada d’una llengua
nacional italiana, cosa que s’expressava en
intents d’usar una llengua morta.22
Resumint, des del punt de vista de
la cohesió social, la identitat o nació francesa, l’alemanya i la italiana són invencions tardanes. En la seva construcció es van
mobilitzar i utilitzar els recursos consagrats històricament, naturalment ampliats
i adaptats a les circumstàncies locals. Els
textos, produïts en una llengua nova o estandarditzada, van funcionar en tots aquests
casos com a vehicle destacat d’unificació
per a gent que no es considerava pertanyent
a cap entitat determinada.
En el cas francès, el moment clau
fou la Revolució. La burgesia es va apoderar
de tot allò que prèviament havia pertangut a la cort i l’aristocràcia. La gent corrent
havia hagut d’esperar molt de temps abans
d’aconseguir un accés absolut als béns socioculturals de la difunta aristocràcia (cosa
que els anys caòtics de la revolució havia accelerat). Tanmateix, la burgesia, que constituïa un percentatge relativament important

de la població, especialment des de la seva
fusió amb la vella aristocràcia,23 va perpetuar i expandir el repertori dels seus predecessors, i, mitjançant l’ampliació del sistema
escolar, va atorgar un paper prominent a la
literatura en l’organització sociocultural de
França. Cal recordar que, com en el cas de
la prereconquesta espanyola, una gran majoria de la població que a finals del segle
xviii vivia dins de les fronteres franceses no
parlava francès i va haver de ser persuadida, gradualment, a adquirir aquest coneixement, cosa que no hauria estat possible
sense la gran quantitat de textos emprats,
dins dels quals es van introduir explícitament moltes de les idees necessàries per a
convèncer la gent. Aquest procés d’integració va continuar al llarg del segle xix i
es posà en marxa cada vegada que França
s’annexionava un nou territori. Fou fins i
tot implantat en les colònies llunyanes de
l’Àfrica, on els nens a l’escola llegien sobre
«nos ancêtres les gaulois», exactament com
els infants francesos.
Es pot afirmar, doncs, que, en unes
altres circumstàncies, una regió com la Savoia, annexada per França tot just al final
del segle xix, podria haver estat italiana. Per
altra banda, el nord d’Itàlia podria haver estat francès si el Risorgimento italià no hagués existit.
En els casos alemany, italià, búlgar,
serbocroat, txec i potser fins i tot grec modern, la literatura ha estat indispensable en
la creació de les nacions que coneixem amb
aquests noms. En cadascun d’aquests exemples, un grup petit de gent, que anomeno
agents sociosemiòtics, popularment coneguts

De Mauro, Tullio. Storia linguistica dell’Italia unita. Roma: Laterza, 1984 [1963]. / 23 Mayer, Arno. La
persistance de l’Ancien Régime: l’Europe de 1848 à la Grande Guerre. París: Flammarion, 1983.
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com a escriptors, poetes, pensadors, crítics, filòsofs i semblants, van produir un enorme
corpus de textos per a justificar, sancionar i
sustentar l’existència i l’atractiu de pertànyer
a aquestes identitats (l’alemanya, la búlgara,
la italiana, etc.) Alhora, també van haver
d’ordenar la col·lecció de textos i noms que
en principi els podrien ser útils per a justificar la seva causa.
Per a entendre la identitat literària
alemanya, n’hi ha prou de reflexionar sobre
el cas del ducat de Luxemburg. De ducats
com aquest n’hi havia al llarg de tot el territori alemany actual, i cadascun tenia la seva
pròpia llengua particular. No hi va haver res
natural en el seu consentiment d’unir-se a
Prússia per tal de crear la unió alemanya, ni
tampoc hi va haver res de natural en l’acceptació, per part dels seus habitants, de
l’Alt alemany (Hochdeutsch), estandarditzat
unilateralment, amb una dosi d’artificialitat, per Gottsched i els seus seguidors.24
Però fou la reputació dels textos produïts en
aquesta llengua per la generació de Goethe,
Schiller i altres, que finalment va crear la
nova nació alemanya. La idea de nació, que
aspirava a integrar els habitants d’un territori políticament fragmentat, va arrelar amb
molt d’èxit.
Actualment s’accepta que no hi
hauria hagut nació alemanya sense literatura alemanya, que, alhora, no es podria haver
unificat sense una llengua estandarditzada
i ben definida. Aquesta oferta conjunta que
consisteix en una nació, una llengua i una
literatura no era nova del tot. Com afirma
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Goldstein, «Bismark hätte die politische
Einheit nie schaffen können, wenn nicht
vorher von unsern Klassikern die geistige
Einheit begründet worden wäre» («Bismark mai no hauria estat capaç de crear la
unitat política si els escriptors clàssics no
haguessin fundat abans una unitat espiritual.»)25 Ara bé, en el cas alemany, aquesta
unitat va haver de ser planejada i executada
deliberadament, en comptes d’arribar-hi
mitjançant un procés espontani. Això va
implicar, com en el cas francès precedent,
ignorar i fins i tot prohibir tot allò que no
fos conforme a les institucions unificades.
D’aquesta manera, qualsevol alternativa
lingüística que no s’ajustés al nou estàndard
va ser reduïda a l’estatus dubtós de dialecte
(a Alemanya), o patois (a França; país on
es negava que els geolectes tinguessin res a
veure amb la veritable llengua francesa).
Pel que fa a la nova cohesió sociocultural a què aspiraven els agents d’aquesta
missió, l’establiment d’una llengua i d’una
literatura nacionals era equivalent a l’adquisició de béns autoidentificatius i constructors d’identitat, en altres períodes típics exclusivament de grups dirigents. El
sentiment del dirigent s’havia traslladat
ara, o més ben dit, havia estat traslladat,
del dirigent individual o aristòcrata, a tot
un cos anònim anomenat la nació. Cada
membre d’aquest cos, en virtut de la seva
participació en la nació, s’havia guanyat el
dret de reclamar una part dels béns adquirits. Així, demostrar l’adequació de la
llengua alemanya a qualsevol tasca espiritual i intel·lectual significava des del punt

Vegeu Blackall, Eric A. The Emergence of German as a Literary Language 1700-1775. Londres: Cornell
University Press, 1978 [1959] i Guxman, M. M. «Formation of the Literary Norm of the German National
Language» a Soviet Contributions to the Sociology of Language. La Haia. París i Nova York: Mouton, 1977. /
25
Goldstein, Moritz. Begriff und Programm einer Jüdischen Nationalliteratur. Berlín: Jüdischer Verlag, 1912.
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de vista dels alemanys: «ja no ens sentirem
inferiors als francesos ni a cap més nació».26
Tenir una literatura capaç de competir amb
altres, perquè ha aconseguit exponents tan
admirables com Goethe i Schiller, significa
ser una gran nació. La talla de figures com
Goethe és la conseqüència complexa de la
combinació de les seves activitats com a
intel·lòcrata (per a emprar el terme de Hamon & Rotman),27 i de l’efecte dels seus
escrits.
La grandesa de la nació és capaç
de conferir grandesa individual a qualsevol
individu inserit en aquesta comunitat: «sóc
gran, perquè pertanyo a una nació d’on ha
sortit Goethe». Això no és gaire diferent del
tipus de sentiments que implica qualsevol
competició: «sóc gran perquè pertanyo a una
nació que ha guanyat el campionat europeu
de bàsquet». Simplement val la pena ser
membre d’una nació així, i aquest mèrit es
converteix en un factor poderós per a enfortir i alimentar el sentiment de pertinença.
El procés de creació de l’Estat italià
(1861-1870), que va culminar gairebé alhora
que la unificació d’Alemanya (1870-1871),
ja tenia com a possibles models semioticoculturals els precedents francès i alemany.
De fet, a Itàlia, si no hi hagués hagut agents
que —com els seus equivalents alemanys—
van fer servir la reputació de textos escrits
en una llengua que, de fet, gairebé ningú no
parlava, res d’inherent no hauria convençut la població de convertir-se en italians,
en membres d’una nació anomenada Itàlia.
Tot plegat va ajudar a popularitzar la mateixa oferta conjunta que havia cristal·litzat a
Alemanya; això és, a empaquetar conjunta-

ment la llengua amb la nació, l’existència de
la qual se sustenta, justifica, motiva i defensa
mitjançant la unió de la riquesa d’unes narracions sobre un suposat passat comú, generalment llunyà, amb la glòria de la llengua
desenvolupada en algun moment per alguns
dels seus membres.
		
La llengua que ara anomenem italià es trobava potser en un estat
pitjor que la francesa o l’alemanya des del
punt de vista del seu abast real. Era una lingua morta, com afirma Tullio De Mauro en
el seu clàssic Storia linguistica dell’Italia unita. Dels aproximadament vint-i-dos milions
d’habitants de la península, uns sis-cents
mil «eren capaços d’entendre l’italià». Fins
i tot els escriptors més destacats en aquesta
llengua, com Manzoni, utilitzaven el francès
amb més fluïdesa en l’època en què s’estava
forjant l’Estat italià. Tanmateix, fou gràcies als esforços literaris de Manzoni i d’un
grup d’intel·lectuals, gradualment sustentats
i mobilitzats per Cavour, l’intel·ligent Primer ministre de Piemont-Sardenya, que la
idea d’una nació italiana, basada en la llengua que empraren els grans fundadors de
la seva tradició literària —Dant, Boccaccio
i Petrarca—, va guanyar terreny entre segments de la població cada cop més extensos.
Tot i això, la unificació d’Itàlia fou només
el primer pas per a crear la nació. No tan
sols es va discutir sobre quins habitants la
integraven, sinó que va passar molt de temps
(fins a la dècada dels anys vuitanta del segle
xx, o sigui més de cent anys després de la
unificació política), abans que l’italià es convertís realment en la llengua parlada per la
majoria dels italians. Com indica De Mauro en la introducció de la segona edició del

Segueixo la descripció de Blackall sobre el naixement d’Alemanya. /
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seu llibre: «L’italiano era ancora vent’anni
fa lingua abituale d’una minoranza. Oggi è
lingua abituale della maggioranza degli italiani, anche tra le mure domestiche, dove più
hanno resistito i dialetti».28 Per descomptat,
n’hi havia alguns que no estaven contents
amb la inclusió de tots els habitants d’Itàlia
en la nova nació. Haurien preferit haver-la
basat, per exemple, únicament en les classes
mitjanes. D’altres, com Cavour mateix, no
estaven gens contents de les gestes de Garibaldi, que havia brindat amb safata d’argent
el Sud i Sicília al monarca. Cavour hauria
preferit un estat sense el Sud, però no podia
28
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rebutjar allò que la ideologia popular, creada
per mitjà de la literatura, ja havia presentat
com una causa nacional.
Igual com en el cas d’Alemanya, cap
llengua vernacla va poder esdevenir llengua
comuna. L’italià, històricament basat en l’idioma florentí ensinistrat i estandarditzat per
Dante i els seus seguidors, ja no es corresponia amb la llengua que realment es parlava a
la Toscana, i més específicament a Florència,
en el moment de la unificació. Manzoni, la
tasca oficial del qual fou de recomanar la llengua que l’estat havia d’adoptar, va contemplar

De Mauro, Tullio. Storia linguistica dell’Italia unita. Roma-Bari: Laterza, 1984.
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per un moment la idea de convertir la variant florentina contemporània en la base de
la llengua moderna. Finalment, va abandonar
aquesta idea per defensar una fabricació híbrida, basada en la selecció i combinació de
diverses normes locals.
A Alemanya i a Itàlia, abans i després de la unificació política, es van reclutar
milers d’agents que tenien la funció de popularitzar els textos dels pioners i escampar
l’idioma que hi havien emprat. La responsabilitat més gran va recaure en els mestres
d’escola, i l’arsenal de textos necessari per a
dur a terme la seva tasca els el van proveir
els intel·lectuals. Eren textos preparats per
a nens, com Il cuore de D’Amici, o Pinocchio
de Collodi, i que, fets a mida, van funcionar
com a transmissors de cohesió sociocultural.
Veritablement, Itàlia no existiria com a entitat coherent sense la seva nova llengua i la
seva literatura restablerta. No sorprèn que
els dubtes i el descontentament pel que fa a
aquesta entitat, especialment després d’una
política dura del govern feixista contra els
dialectes, produïssin alguns alçaments simbòlics contra la llengua unificada, que, a ulls
dels dissidents, havia provocat la destrucció
de les cultures locals. La literatura en llengua vernacle fou un acte de protesta i així ho
evidencia el cas de Pasolini, que va acusar la
Itàlia oficial d’haver comès un genocidi cultural. El 8 d’octubre de 1975, poc abans de
ser assassinat, va publicar un article punyent
al Corriere della sera en què, a propòsit de la
presentació de la seva pel·lícula Accatone a la
televisió, afirma:
«Tra il 1961 e il 1975 qualcosa di

essenziale è cambiato: si è avuto un genocido.
Si è distrutta culturalmente una popolazione.
E si tratta precisamente dei uno di quei
genocidi culturali che avevano preceduto i
genocidi fisici [...]».29
No entraré en consideracions detallades sobre alguns dels casos que he esmentat abans, com el txec o el búlgar, encara que cadascun aporta nous matisos per
a entendre el funcionament de la literatura
en la creació de les nacions d’Europa: demanarien una presentació molt més llarga que
la que puc fer aquí. En comptes d’això, per
acabar amb aquesta presentació serpentina,
m’agradaria parlar breument de la funció del
model europeu en les cultures noeuropees, i el
que sembla ser la seva absència conspícua en
altres.
La naturalesa predominant del model europeu queda palesa pel seu ús repetitiu i
reeixit en moltes cultures dins d’Europa mateix. Però també es confirma en cultures que
no pertanyen a l’àmbit europeu.
El meu primer exemple és el de la
nació hebrea, ara establerta a l’Estat d’Israel. La creació d’aquesta nació moderna,
que va començar a instal·lar-se a Palestina
cap al final del segle xix, va esdevenir-se a
Alemanya a principis d’aquell segle, gairebé
alhora que la de la nació alemanya. Al llarg
del segle xix, en un procés laboriós, la nova
identitat, que també va generar una entitat
sociocultural i finalment una entitat política,
fou constituïda a partir d’una nova literatura i d’una llengua reorganitzada —l’hebreu
adaptat als nous objectius.30
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El segon exemple és la construcció
de les nacions àrabs modernes. Aquest cas
també mostra molts dels ingredients característics del model europeu, especialment
en l’anomenat renaixement de la llengua i
literatura àrabs —iniciat a Egipte i al Líban
durant el segle xix—, encara que es fes un
ús evident de materials que venien d’antic.
La naturalesa de la nova literatura, la posició defensada pels seus agents, l’impacte en
la manera d’actuar de la gent, primer entre
la intel·lectualitat i, més tard i gradualment,
entre grups més amplis, eren d’origen europeu. Per descomptat, no es tracta d’un cas
d’exportació i prou, per dir-ho d’alguna manera, sinó d’una adaptació del model europeu, principalment del francès, a les condicions locals i que combina, també, un conjunt
d’operacions dutes a terme deliberadament
per dirigents i intel·lectuals amb la finalitat
d’assolir l’estatus d’un estat modern. No es
tractava, doncs, d’idees diferents sobre un
gènere literari o un altre, sinó de l’estructura
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pròpia de l’activitat textual. No cal dir que
això comporta l’adaptació progressiva de
l’antic llenguatge literari als nous objectius.
Encara que l’àrab mai no ha arribat a ser una
llengua parlada uniformement com l’alemany i l’italià, es va anar alliberant de tradicions ossificades per a poder convertir-se
en una eina flexible que col·laborés en l’execució del projecte intel·lectual que la nació
egípcia i altres nacions àrabs havien d’ajudar
a formar.
El tercer i darrer exemple pot semblar una mica fora de lloc, però crec que és
una demostració perfecta de la naturalesa
del model. Quan Ludwig Lejzer Zamenhof
va crear l’esperanto el 1887, una de les seves
inquietuds principals va ser establir activitats literàries. La literatura es va convertir
en una preocupació important per aquesta
comunitat internacional, que ràpidament va
produir obres originals i traduccions d’obres
mestres de la literatura occidental. Zamen-
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hof, el qual, com a creador literari, concitava la befa dels seus competidors (que volien
promocionar altres llengües internacionals),
sembla que va interioritzar del tot el model
europeu de formació de nacions, amb la intenció de crear una comunitat internacional
unida a partir d’un sentiment de cohesió
cultural similar, per no dir igual. Paraules de
l’esperanto com esperantistaro (‛comunitat
dels parlants d’esperanto’) i esperantujo (‛llar
dels parlants d’esperanto’) són equivalents
perfectes dels mots nació i país en les llengües nacionals. El fet que no hi hagi res de
similar en cap de les altres llengües internacionals podria explicar, parcialment, l’èxit
relatiu de l’esperanto i el fracàs de tots els
altres exemples.
Finalment, crec que és útil observar
que aquest model de creació de nacions no
va ser el dels Estats Units d’Amèrica. La
nació nord-americana va néixer d’una rebel·
lió contra la Gran Bretanya, però no va intentar deslligar-se de la tradició literària ni
lingüística anglesa. És cert que les activitats
textuals, en gran part de naturalesa popular i menys institucionalitzades, han estat
instrumentals a l’hora d’expandir històries,
mites i imatges que han construït l’esperit
americà, tot creant un sentiment creixent
de diferència. Ara bé, aquest procés no va
afectar la producció escrita de l’elit, la qual,
tot just fins al començament del segle xx,
encara desitjava ser acceptada per la cultura
britànica. I, encara que se n’aniria distingint,

des del principi la nova societat nord-americana no va tenir problemes per a compartir
la llengua literària amb el país d’origen, prèviament opressor. Els canvis lingüístics no
van ser com els de Noruega, on la llengua,
bàsicament idèntica a la danesa, fou diferenciant-se’n mitjançant un seguit de reformes
planificades. Els nord-americans, tot i que
van desenvolupar el seu estil i preferències
propis, mai no van endegar cap reforma radical, ni van mirar de reemplaçar l’anglès per
cap altra llengua. Hi va haver modificacions
en la variant americana de l’anglès a mesura
que la realitat de l’ús del llenguatge va trobar
el seu camí cap a una llengua literària pròpia,
mitjançant una negociació llarga entre normes i gustos. La nació americana, per tant,
no s’ha creat a partir de la seva literatura ni
tampoc del seu llenguatge; aquests elements
no van afectar aquest procés. El model europeu no és, doncs, universal, però espero haver
demostrat que la imatge de la literatura a
l’Europa contemporània es basa en realitats
antigues i concretes.

ITAMAR EVEN-ZOHAR (Tel Aviv, 1939) és professor emèrit de Recerca Cultural a la Universitat de Tel Aviv. És el fundador de la teoria dels polisistemes. Ha ajudat a desenvolupar els estudis
que lliguen la literatura a la construcció de diverses cultures nacionals. En els darrers anys s’ha centrat
en l’anàlisi de la relació que s’estableix entre el que s’anomena planificació cultural i els conceptes de
majoria-minoria i centre-perifèria.
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Mundialisme i descolonització

*

ARMANDO GNISCI

Hem d’insistir que la literatura és la millor manera —molt més que qualsevol creença—
d’aprendre finesse.
Joseph Brodsky

L

a Literatura Comparada viu avui (1997)
una fase aparentment contradictòria de
la seva evolució crítica. Algunes veus prestigioses, provinents sobretot dels ambients
acadèmics anglesos i nord-americans, en
temen (i/o en desitgen) la desaparició o directament ja consideren que s’ha extingit,
potser no pas en teoria però sí en la pràctica.
En canvi, des de posicions europees, americanes (no anglòfones, of course), africanes
i asiàtiques, la nostra disciplina creix molt i
és un àmbit obert i ple del col·loquis1 que les
diverses cultures del món realitzen per mitjà
de la literatura.
Quin sentit té aquesta contradicció
que sembla que es manifesta d’una manera
tan crua i categòrica? Al meu parer indica
perfectament la situació política de la cultura anomenada humanística actual i en la
seva dimensió mundial. De fet, encara no
ens hem adonat del tot que el tristament cèlebre eurocentrisme cultural ha estat substituït des de fa uns vint anys per un veritable
i autèntic nord-americanocentrisme. (Es pot
dir que, geogràficament pensant i parlant,
el terme centrisme només és possible real-

ment a Amèrica del Nord; el Canadà i els
Estats Units tenen costes en ambdós oceans
i, per tant, poden considerar-se amb justícia
axis mundi; Europa sempre ha gallejat tot i
ser, com deia Paul Valéry, una coda d’Àsia i
prou.)
El que avui dia es discuteix críticament en el debat teòric entorn de les ciències humanes de tipus filosòfic-literari és,
sobretot, una coda dels debats que es produeixen a les universitats angleses i nordamericanes, interconnectades fàcilment i
diversament. A Oxford o a Canterbury hi
ha més unió (telemàtica) amb Berkeley i
Columbia que amb la Sorbona, la Complutense, la Sapienza o l’Acadèmia de les
Ciències de Bratislava. I és així que els
problemes que la cultura i la societat civil
nord-americana han d’afrontar tenen, de
sobte, un ressò mundial i es posen de moda
arreu. És més: un cop interioritzats, els termes més avançats de l’acadèmia europea
(vegeu, en els darrers anys, l’èxit extraordinari de Foucault i Derrida a les universitats
de les dues costes americanes, i, també, el
més sobri de Gramsci), els problemes que

* Aquest text pertany a Manuale storico de letteratura comparata, volum editat per Armando Gnisci i Franca Sinopoli i publicat per l’editorial romana Meltemi l’any 1997. / 1 He proposat la literatura comparada com a col·loqui
mundial a «La Littérature comparée comme discipline de décolonisation» a Canadian Review of Comparative
Literature, vol. xxiii (1996), tom 1, p. 67-73.
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tothom arreu del món ha de discutir són
precisament els debatuts pels intel·lectuals
ianquis. És per aquest motiu que la cultura
humanística nord-americana, sacsejada per
l’herència antiga i la influència més recent
del coneixement europeu d’una banda (la
desconstrucció i el postmodernisme francès
o els cultural studies i les postcolonial theories
angleses i de l’ex-imperi britànic),2 i l’eterna qüestió del multiculturalisme, de l’altra,
obliga el món sencer —o, si més no, el que
es deixa obligar— a debatre aquests problemes i segons la perspectiva de Nova York i
Toronto.
Crec que el cas del famosíssim informe Bernheimer (1993),3 que tots havíem
de discutir, mediterranis i asiàtics, caribenys
i centreafricans, com si es tractés d’un problema nostre (de tots nosaltres), és absolutament característic d’aquest ambient. El
llibre de Bernheimer, de fet, analitza explícitament la situació de la Literatura Comparada a les universitats nord-americanes i
exposa qüestions derivades de les dificultats
que aquesta disciplina troba allà, sobretot
a partir de la confrontació que representa
l’avançada dels cultural studies.
Altres estudiosos, com l’anglesa
Susan Bassnett, sostenen que la Literatura Comparada, entesa i practicada com a
disciplina general de l’estudi literari, ja s’ha
de considerar superada i que està més aviat
encasellada en un sector específic i ben
limitat, governada per la nova disciplina
dominant: la dels estudis sobre la traducció,

els anomenats translation studies. L’únic
problema és que Bassnett proclama la mort
del comparatisme literari i reivindica el nou
domini traductològic sense explicar de manera articulada i satisfactòria els motius i
els casos d’aquesta mena de revolució. De
fet, molts estudiosos, entre els quals n’hi ha
alguns d’italians, afirmen que la Literatura
Comparada s’ha d’entendre —com a sector especialitzat, també en aquest cas— a
l’interior del punt de vista més general,
indefinit (i potser indefinible), de la teoria
de la literatura. La teoria de la literatura es
presenta avui dia com un panorama excitant, compost i eclèctic, de meditacions abstractes sobre les regles de la literatura i del
seu estudi. Tanmateix, la nova teoria de la
literatura no renuncia com tampoc ho feia
l’antiga, que pretenia ésser fonament, marc i
competència de l’estudi literari— a autodesignar-se com a centre i control epistemològic universal, encara que sigui eclèctic, de
la ciència literària.
Contra aquesta tendència angloamericanocèntrica que liquida la Literatura
Comparada se situen, en canvi, els qui hi
veuen una disciplina crítica i veritablement
mundial. Què comporta aquesta reivindicació? En primer lloc que la Literatura Comparada no es pot considerar un sector especialitzat (ho va ser, a Europa, a causa dels
enfrontaments entre les literatures nacionals
i les filologies internacionals com la romànica i la germànica) i característic de la institució acadèmica euroamericana exportada
també a l’Àfrica o a l’Àsia, però ja superada

Dos exemples d’aquest propòsit són els volums a cura de B. Ashcroft, G. Griffiths i H. Tiffin, The Empire Writes
Back. Theory and Practice in Post-colonial Literatures, Londres i Nova York: Routledge, 1989, i el posterior The
Post-colonial Studies Reader, Londres i Nova York: Routledge, 1995. / 3 «The Bernheimer Report, 1993: Comparative Literature at the Turn of the Century», a Comparative Literature in the Age of Multiculturalism (editat
per Ch. Bernheimer), Baltimore i Londres: The John Hopskins University Press, 1995, p. 39-48.
2
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i sotmesa als cultural studies, als translation
studies o a la teoria de la literatura. I això
perquè en els darrers decennis la Literatura
Comparada s’ha transformat en un coneixement de la trobada veritable i singular, obert
i freqüentat per moltes veus i auditoris. Un
horitzó dins del qual els estudiosos de la
literatura de totes les procedències poden
confrontar-se i comparar-se. Aquest colloquium no parteix del pressupòsit que representa l’existència d’una comunitat científica
que comparteix objecte d’estudi i el mateix
sector especialitzat i institucionalitzat de
recerca, sinó la pràctica de dialogar sobre totes les literatures i a tots els nivells de recerca,
a partir de les diverses tradicions i llengües.
Aquest diàleg s’esdevé en un escenari de paritat i de reciprocitat entre les cultures. De
fet, és propi de la perspectiva comparatista,
que permet de mantenir actives les diverses
tradicions, històries culturals, llengües i poètiques del món. La literatura comparada,
doncs, sembla ser una/ la disciplina literària
justament mundial veritable i pròpia, a l’interior de la qual estudiosos i literats japonesos i sud-americans, europeus orientals i
indis, caribenys i xinesos, nord-americans i
magribins, europeus occidentals i àrabs meridionals puguin intercanviar coneixements
sobre qüestions relacionades amb punts de
vista útilment diversos, sobre la base de les
seves identitats diferents de les quals són
portadors beneficiosos, i de la comunitat de
relacions i interessos, de la qual són agents
òptims.
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La literatura mundial —anomenada
Weltliteratur per Goethe el 1827— ha romàs un somni de la cultura il·lustrada i romàntica europea. Avui, de fet, treballem per
una disciplina literària mundial. Proposo de
continuar anomenant-la, amb molt de gust,
Literatura Comparada.
Per mitjà de l’oportunitat que ens
ofereix el punt de vista del col·loqui mundial i mitjançant les aportacions de cadascun dels que hi participem, la Literatura
Comparada fa parlar les diverses cultures
del món. Es tracta d’una conversa que s’esdevé per mitjà de la literatura i del seu saber
(compartit), o, més aviat, per mitjà de l’educació que comença i es manifesta a partir
d’aquest nus inextricable.
Al mateix temps, em sembla que
l’escenari ha mutat profundament. El vell eurocentrisme i el nord-americanisme actuals
estan essent substituïts pel concert múltiple
de la literatura de totes, les altres, parts del
món. Pensem en la barreja caribenya: des
de l’anglòfon Derek Walcott, poeta Nobel
i assagista lúcid, al cubà Roberto Fernández
Retamar, també poeta i teòric de la literatura.
(Tan teòric com per reprendre el concepte de
la «nostra Amèrica mestissa» de José Martí,
poeta, assagista, polític i revolucionari cubà
que va morir en 1895 en un assalt durant
l’alliberament de Cuba del domini espanyol).4 Pensem en la forta oposició que grans
escriptors i crítics africans, com el nigerià
Wole Soyinka —també premi Nobel— o el

Martí va parlar de mestissatge cultural un segle abans que ho fessin Bhabha i Spivak, avui tan de moda. De fet,
Retamar, al seu assaig «Pensamiento de Nuestra América: autorreflexiones i propuestas», a Casa de las Américas
(1996), pàgines 41-56, renya Spivak amb fermesa i lucidesa per haver declarat ingènuament (a Outside in the
Teaching Machine, 1993) que: «L’Amèrica llatina no ha participat de la descolonització». De Retamar vegeu-ne,
també, la darrera edició del formidable volum Para una teoría de la literatura hispanoamericana, Santafé de Bogotá: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 1995.
4
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kenyà Ngugi Wa Thiong’, mostren respecte de les teories postcolonials elaborades a
les universitats europees i de les poètiques
africanistes de segell occidental. Pensem en
l’esforç dels comparatistes àrabs per proposar, després de manta dificultats —sobretot
polítiques—, una via internacional però àrab
per a l’estudi comparat de les cultures i de
les literatures. Penso en el meu vell i difunt
amic i mestre Dionýz Ďurišin de Bratislava
(inspirador de la comparatística europea de
la segona meitat del segle xx, segons han reconegut autoritats indiscutibles com Hans
Robert Jauss i Juri M. Lotman, molt més
coneguts que ell a Itàlia i a l’Europa occidental), que ha conferit un nou significat al
concepte d’influència/recepció i un nou rostre a l’estudi de la comunitat interliterària
mundial. Pensem, encara, en la lúcida visió
teòrica i política de l’escola comparatista de
la Universitat Beida de Pequín (particularment en Yue Daiyun i Wang Ning) i, en
general, de tota la comunitat de comparatistes xinesos pel que fa a la visió i les propostes d’abast mundial relacionades amb les
diferències importants i interessants entre
la cultura xinesa contemporània, la cultura occidental i la cultura de les ex-colònies
d’Europa. Aquests col·legues i amics coneixen i discuteixen, amb tot el que aquest fet
implica, l’estudi de Bernheimer (i el Cànon
occidental de Harold Bloom); ara bé, no en
resten anorreats ni n’adoren i clonen mètodes i temàtiques.
Ras i curt, aquesta és la conversa
mundial que la literatura comparada re-

coneix avui; recull la comunitat de literats
de tots els punts del planeta que discuteix
i compara diversos camps: des de la recerca
sobre traducció fins a la dels escriptors de
l’emigració, des de l’estudi dels contactes i
de la circulació dels temes fins a la descolonització.
Què pretenc amb aquest terme i
per què el prefereixo a teoria postcolonial? En
alguns dels meus escrits recents he proposat
la Literatura Comparada com a disciplina
de la descolonització, i la descolonització,
juntament amb l’ascesi, com a deure crític,
moral i polític dels escriptors de formació
europea.5 La descolonització és una pràctica
comparatista que no correspon tan sols als
intel·lectuals dedicats al renaixement cultural dels països que van ser colònies d’Europa, sinó també a nosaltres, els europeus.
És en aquest sentit que parlo de ascesi. En
l’antiga cultura grega, la paraula áskesis indicava l’exercici continu d’una pràctica determinada. La mentalitat i la manera d’educar
que la Literatura Comparada imposa avui a
un escriptor europeu consisteix en l’exercici
d’un esforç continu per a situar-se al nivell
dels altres, d’una escolta atenta, d’una traducció acurada, de la descoberta sana d’un
mateix com a barreja arcaica (especialment
per a nosaltres, els europeus mediterranis),
del deure i del plaer de l’hospitalitat i, finalment, de la posada en qüestió del nostre propi sentit de la dignitat, sota la mirada d’Orient i, per tant, sota el judici d’altri.
Aquests altres que avui vénen a trobar-nos,
no per a conquerir-nos amb la força de les

A més de l’article citat a la nota al peu número 2, vegeu també Ascesi e decolonizzazione, Roma: Lithos, 1996. La
meva descolonització només pot partir de la meva condició de mediterrani, italià i romà. De fet, visc i treballo a
l’ex caput mundi, és a dir, la ciutat que és seu postcolonial de si mateixa des de fa mil sis-cents anys aproximadament,
però que encara és un centre colonial religiós d’abast mundial. Roma és la capital supervivent d’un Imperi caigut
fa segles, però que des de fa dos mil anys escriu la història del món amb la tinta de Crist.
5
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armes o en nom de llur superioritat cultural,
sinó per a viure entre nosaltres, amb igual
dignitat. Em refereixo, és clar, al gran fenomen de les migracions de poblacions del
sud i de l’est cap al nord.
I tot això com pot esdevenir-se per
mitjà de la literatura? No seria més fàcil
imaginar que la descolonització es pot dur a
terme mitjançant la filosofia, l’antropologia,
la política o l’economia? Crec, com Brodsky i tants altres (espero), que la literatura és
l’única forma comuna de relació amb el món
que situa les diverses cultures en un plànol
d’igualtat i que les tradueix. La literatura no
és una propietat comuna (Gemeingut) de
tots els pobles que expliqui allò generalment
humà (das allgemein Menschliche), com volia
Goethe quan proclamava l’ideal de la Weltliteratur. Avui podem reivindicar el poder
translingüístic de la literatura i de la traducció, més enllà de la idea d’una substància
humana universal comuna a tota la civilització. Les cultures són diferents i és per
mitjà de l’acceptació i de la posada en comú
contínua de les diferències que accedim a
allò generalment humà, és a dir, al col·loqui de
la diversitat en la comparació general.
El discurs que hem de fer els literats europeus —i els mediterranis i italians
en particular— és de la descolonització de
nosaltres mateixos i de la nostra tradició de
tres mil·lennis d’identitat forta i superior (a
partir del «coneix-te a tu mateix» de l’antic saber hel·lenístic) i de voluntat de poder. Només d’aquesta manera és possible de
marcar i construir la nostra identitat actual, altrament irrecuperable, en decadència,
agònica i reclosa en una comunitat monetària avara. (I a l’interior d’aquesta perspectiva —més llarga i, ho reivindico, pròpiament comparatista— que sigui possible, per
exemple, recuperar una posició filosòfica
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com la de la desconstrucció, altrament perduda en una deriva acadèmica mundana i
succesful.)
Avui dia, el gran rebombori de les
teories postcolonials —que ressona des de
les universitats australianes de l’Imperi que
encara escriu a l’Atlàntic septentrional fins
a Vancouver i Honolulu— corre el risc
de tenir el sentit i la funció d’una mena
d’acompanyament crític del neocolonialisme
(despietat, implacable i infame) que el nord
imposa al sud. I bé, una vegada per totes,
cal declarar amb determinació extrema que
no hi ha un postcolonial world, com diuen
els comparatistes (o els qui ho havien estat)
anglesos i nord-americans, des de Bassnett
fins a Hutcheon, dins del qual hi som tots.
Des del meu punt de vista, és més just declarar que o som al bàndol del neocolonialisme o al bàndol del sud i, per tant, de la
resistència i la rebel·lió. Això vol dir, per a
nosaltres, literats del nord, lluitar per al sud
dins del nord. Per a tots els suds, començant
pels que portem dins nostre.
Descolonitzar, ras i curt, implica
una tasca d’autocrítica radical que nosaltres,
intel·lectuals europeus, vam començar, amb
prou feines, a barbotejar amb gran dificultat
no fa gaire temps, encara que és cert que
un subversor del pensament occidental com
Nietzsche va ser primerament tergiversat i
fagocitat pel no-pensament nazi i després
adoptat i superat per un personatge paranazi com el trist filòsof i pastor Martin Heidegger, ídol de la filosofia de les universitats
europees i nord-americanes de la segona
part del segle xx. És per això, també, que la
descolonització ha de ser el discurs i la praxi
que caracteritzi els literats europeus (els filòsofs semblen gairebé irrecuperables) en el
col·loqui mundial.
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Em demanareu: i com es fa, tot
això? En volem un exemple! A les ordres!
(responc).
Per a un literat, sigui escriptor i/o
crític, tenir un llenguatge mundial, avui,
significa poder ésser llegit i escoltat arreu.
La qual cosa vol dir: ésser traduït. Que vol
dir: dirigir-se a la manera de pensar dels altres
per mitjà de la llengua dels altres. Fins ara el
concepte de mundialisme en la cultura occidental equivalia a l’anomenat universalisme:
una idea europea que predicava l’existència
de trets genèrics comuns en totes les cultures del món basant-se, de manera oculta,
en els valors eurocèntrics projectats sobre els
altres i en llur descoberta i reconeixement (tan
sols la mirada occidental pot donar patent
de reconeixement, carta d’identitat). El terme universalisme prové del llatí universum:
una paraula trampa. El concepte de ‘comú
a tots els humans’ ha estat, i encara és, expressat mitjançant una paraula que significa exactament el seu contrari: un vers únic.
L’occidental.
Avui, en l’època de l’anomenada
globalització (entesa com a extensió total
del domini de la fàbrica de diners) i de la
descolonització (entesa com a procés crític
i rebel), substituïm la mentida universalista per la traducció com a vehicle i significat del mundialisme. Per tant, un escriptor
és mundial quan diu coses que han de ser
enteses per més cultures que la seva: això
s’esdevé si és digne de ser traduït. Lingüísticament i críticament. O sia: si això que diu
fa pensar i, finalment, dir a lectors i crítics
d’altres cultures. Com a comparatista crític
italià proposo tres exemples que prenc de
la literatura en la meva llengua. Els narradors italians de la segona meitat del segle
xx (dels poetes no té gaire sentit parlar-ne)
que sembla que han tingut un èxit interna-

cional veritable són Primo Levi, Italo Calvino i Umberto Eco. Però de quina mena
d’èxit es tracta? En el cas de Levi podem dir
que l’interès per la tragèdia europea provocada pel nazisme i la constitució de la figura
del jueu com a víctima exemplar de qualsevol forma de racisme, pot explicar aquesta
traducció mundial. Pel que fa a Calvino, els
motius són de caire més marcadament poètic i retòric. La narrativa calviniana s’afegeix
a una mena d’alta koiné mundial d’un estil
literari fantàstic-postmodern, el paradigma
del qual és l’obra de Borges. Calvino fa de
barana, juntament amb escriptors europeus
i d’altres que no ho són, per a un discurs
internacional típicament crític i acadèmic.
El cas d’Eco és, també, diferent: l’èxit extraordinari de El nom de la rosa (però no pas
de les novel·les posteriors) es pot interpretar com l’elecció d’una part de la indústria
cultural del món del nord d’imposar en el
mercat mundial un llibre construït amb els
mecanismes més refinats del best-seller (a
la manera de Wilbur Smith o de Stephen
King, per entendre’ns) que contingués el
perfum fort de l’exotisme europeu que inclou
la confecció d’un postermodernisme pàl·lid.
Els monestirs medievals, filosòfics i inquisitorials, són aquest perfum. Tot plegat ha
estat fornit per la fascinació respecte de la
verbositat semiòtica anglòfona del personatge Eco.
No obstant això, si adoptem una
perspectiva comparativa i mundial reeixirem a veure i a jutjar la presència de la narrativa italiana de la segona meitat del segle
xx en l’escena internacional i els seus valors
diversos: civil en Levi, erudit en Calvino,
comercial i old European fashion en Eco. I
«perspectiva comparativa» vol dir crítica
d’un mateix a la llum de la mirada dels altres i no pas autocrítica egocèntrica.6
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La literatura comparada és un work
in progress mundial que fem tots conjuntament. La seva tasca és bona i té futur. (Un
europeu mediterrani i romà immigrat del
sud recorda la citació epicúria de Filòdem
de Gadara, filòsof sirià que va viure a Ercolano i fou mestre de Virgili i d’Horaci:
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«Hem de salvar-nos els uns als altres». En
aquell jardí sota el Vesuvi, Crist encara no
havia aparegut amb el seu manament de
salvació universal.)

ARMANDO GNISCI va néixer en 1946 a Martina, Itàlia. Des de 1983 és professor de Literatura
Comparada a la Universitat La Sapienza de Roma. És fundador de la Societat italiana de comparatisme literari, de l’editorial Gaia i de la revista Quaderni di Gaia, actualment Rivista Italiana di
Letteratura Comparata. Ha publicat més de trenta llibres, molts dels quals han estat traduïts a diverses
llengües com el francès, l’hongarès, l’eslovac, l’espanyol, el serbi, l’anglès, l’àrab o el xinès.
A Imaginary Homelands, Salman Rushdie ofereix una opinió externa i una bona revisió de dos (Calvino i Eco)
dels tres autors que conformen aquest brevíssim cànon invers de la literatura italiana contemporània. De Calvino,
l’escriptor indobritànic n’ignora, o directament en menysté, la producció neorealista i en destaca la fantàstica i
metanarrativa. El compara amb Pynchon i Buñuel i l’associa (Calvino com a macrotext) al planeta Solaris, personatge de la novel·la homònima de Stanisław Lem. Conclou destacant Si una nit d’hivern un viatger com «la
ficció més increïble que mai s’hagi concebut sobre la ficció» i afirma: «Calvino ha evitat de semblar un imitador
de Borges, cosa que de vegades li passa quan no està en plena forma». D’Eco, Rushdie en ressenya El pèndol de
Foucault en els termes següents: «Aquest Pèndol és una porqueria... pàgines i pàgines de collonades espantoses».
Amén.
6
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La literatura universal
YVES CHEVREL

A

mb motiu d’una de les seves converses amb Eckermann, Goethe ens va
llegar el concepte de Weltliteratur, conegut
ordinàriament com literatura universal. S’ha
discutit molt sobre el que Goethe volia dir
amb aquest mot, però els qui intenten anar
més enllà d’una problemàtica estrictament
nacional (particularment els qui creuen que
la Literatura Comparada és la disciplina
més escaient per a tenir en compte aquesta
universalitat), n’han al·legat sempre el patronatge de bon grat. René Étiemble, un dels
més radicals en aquest sentit, va proclamar:
«Estic convençut que, si hi ha un esdevenidor per a l’home, és aquell en què els nostres
estudiants sabran i voldran llegir, Jippensha
Ikku i Rabelais, Wang Chong i Hobbes, el
Risalat ul ghufran i el Li Sao, la Vita de Cellini i les Confessions de Sant Agustí, i que
[...] és cap aquest ideal vers on ha de tendir
el que durant el darrer segle hem entès com
a Weltliteratur.» En aquesta frase, Étiemble
es complau a aparellar Rabelais i l’autor japonès d’una narració de viatges humorística
del principi del segle xviii; Hobbes i un xinès del segle i, autor d’una obra política; dos
poemes aparentment molt diferents, escrits
l’un en àrab (es tracta de L’epístola del perdó,
del segle xi), l’altre en xinès (segle iii aC), i
finalment les memòries d’un italià del segle

xvi i les d’un africà de llengua llatina del segle iv...
Programes de lectura com aquest
semblen provocadors, desmesurats i arbitraris. Encarnen la part d’utopia que conté
aquesta disciplina, però incideixen sobre el
que constitueix la base del projecte comparatiu: la curiositat, entesa de manera positiva
com és el cas a partir del segle xviii, lligada
a la voluntat de construir un objecte d’estudi.
En realitat, aquests programes es caracteritzen per considerar que les obres estrangeres
inciten a interrogar la literatura, més enllà
de valorar-les perquè des de l’Antiguitat
clàssica hom les hagi canonitzat degudament, o perquè gairebé hagin estat assimilades com els clàssics universals que Goethe mateix, Dant, Shakespeare, Cervantes,
Andersen, Txékhov o Omar Khayyam han
esdevingut. Tanmateix, la Weltliteratur del
segle xxi ha d’anar amb compte de no elaborar un panteó, encara que sigui engrandit
per obres mestres del nombre de literatures
més gran possible; ha d’habitar en un aplec
obert d’obres que, a partir de les relacions
múltiples que estableixin entre elles, contribueixi a la lenta elaboració d’un humanisme
(veritablement) universal.

YVES CHEVREL (1939) és doctor en Literatura Comparada i professor emèrit de la Universitat
París-Sorbona. Actualment dirigeix un projecte col·lectiu sobre la història de les traduccions en
llengua francesa que ha d’aparèixer en diversos volums. Ha publicat diversos estudis, tots de temàtica
comparatística.
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Tot de contes, de C. A. Jordana

*

ROSSEND LLATES

E

ls contes que en aquest volum, força
ben presentat, ens dóna a conèixer C.
A. Jordana pertanyen tots ells a l’estil dit de
sensibilitat. Es proposen simplement de suscitar-nos diverses impressions agradoses i
picants, amanides amb una llei d’humorisme
personal. Per això veureu que els arguments
que empra només hi són com a bastidors per
a poder-hi desplegar damunt les qualitats de
la seva prosa, precisa i lleugera com una bella
joguina mecànica, i el seu humor, matisat de
color i tallant de dibuix. C. A. Jordana és un
d’aquells escriptors de casa nostra més delicadament qualitatius.
L’orella més exigent no troba res a
dir a la música íntima de la seva frase, harmoniosa sense ampliacions sonores, musical
per eliminació, no per acumulació. La característica de l’estil de C. A. Jordana és la transparència de procediments; en aquest aspecte
no sabem ningú dintre de casa nostra que
l’iguali. A la cuina de les nostres lletres encara es cou molt d’arròs a la valenciana i conill
casolà amb samfaina, més o menys disfressat
de plat de moda. I més d’un dels nostres brillants plomaires, vesteix, al fons del fons, de
gitano de festa major, virolat i barroer.
Els arguments dels contes ja hem dit
que són per a C. A. Jordana un mer pretext
humorístic, o tot estirar, un excitant de la
seva imaginació fecunda en acudits. Diàlegs
un xic caricaturals tiren avant l’acció barre-

jats amb netíssimes descripcions de paisatge
o d’ambient. De vegades tot l’argument és
com una caricatura d’argument, per exemple
en els contes «Selim i el geni» i «L’home de
la sort», deliciosos scherzi derivats de Les mil
i una nits i de reminiscències de contes dels
germans Grimm. Però un esperit esbullador
pica l’ullet darrere de les disfresses folklòriques i orientals.
El volum conté, endemés, un assaig
de narració a base de sensacions en llibertat. «No se’n recordava». Àgilment, a través
d’unes quantes pàgines, l’autor aconsegueix
mantenir-se dintre la mateixa tessitura sensacional, de manera que el lector, tot i no
podent capir-ne la coherència lògica, no pot
percebre-hi cap desentonació de colorit ni
cap falla de ritme. Aquest «no sé què» coherent que ens arrossega com una música,
és el veritable argument de l’obra. Ningú no
pot explicar-se què vol dir; però ningú, per
poca sensibilitat que tingui, podria afirmar
que «no vol dir res». Al contrari. I tota la
gràcia d’aquelles pàgines està entre la impossibilitat d’entendre-les i la impossibilitat
de desentendre-se’n. «No se’n recordava»
és un exemplar d’aquesta mena d’art que es
basa en el desacord existent entre les possibilitats infinites de l’art a les impossibilitats
del pensament humà. Perquè en els nostres
dies la matèria potser ha pogut apoderar-se
de les qualitats de l’esperit i es regira contra
el seu antic senyor, que, a força de savi, havia

*Aquesta ressenya va aparèixer el 23 de gener de 1930 al número 52 de la revista Mirador.
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perdut la imaginació creadora. El surrealisme és la venjança que fa l’art perquè al segle passat el van obligar a escriure novel·les
històriques plenes d’erudició plúmbia. Els
feixos de notes de Flaubert necessitaven una
contra-partida esbojarrada, o si no l’art dei-

xava d’ésser allò que precisament ha estat, és
i serà sempre: una evasió; una porta per a
fugir; unes ales que no vagin a màquina.

C. A. JORDANA (Barcelona 1893 – Buenos Aires, 1958) escriptor i traductor, va publicar a diverses
revistes, entre les quals destaquen La Publicitat, Mirador i L’Opinió. És l’autor de la que alguns consideren la primera novel·la policíaca en català (El collar de la Núria, 1927), i de diverses obres de caire
humorístic. Va traduir obres de Shakespeare, Mark Twain, Virginia Woolf i Aldous Huxley, i també
va conrear la literatura infantil. Les seves obres més conegudes són El món de Joan Ferrer (1971), Una
mena d’amor (1931) i el conjunt de relats Tot de contes (1929).
ROSSEND LLATES (Barcelona 1899-1973) fou escriptor, compositor i traductor. Va col·laborar
amb La Publicitat, Mirador i El Be Negre. Va escriure poesia, assaig, memòries i traduí les Confessions
de Sant Agustí.
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Tota la memòria del món

Abans de transformar la narrativa cinematogràfica amb pel·lícules com Hiroshima Mon Amour
i L’Année dernière a Marienbad, el director francès Alain Resnais va realitzar una gran quantitat de documentals, el més conegut dels quals és Nuit et Brouillard (1955), dedicat als camps
d’extermini nazis. L’any 1956, Resnais va rodar Toute la memoire du monde, una reflexió de
vint-i-un minuts, emmarcada a la Biblioteca nacional de París, sobre el coneixement i la fragilitat
de la memòria humana. Del guió se’n va encarregar l’escriptor Remo Forlani.

REMO FORLANI

C

om que té una memòria curta, la humanitat acumula una quantitat innombrable de recordatoris. Davant d’aquests magatzems plens a vessar, els homes tenen por de
ser engolits per una munió d’escrits, per una
massa de paraules. Aleshores, per a garantir
la seva llibertat, construeixen fortaleses.
Com que té una memòria curta, la
humanitat acumula una quantitat innombrable de recordatoris. Davant d’aquests
magatzems plens a vessar, els homes tenen
por de ser engolits per una munió d’escrits,
per una massa de paraules. Aleshores, per a
garantir la seva llibertat, construeixen fortaleses.
A París, els mots s’empresonen a la
Biblioteca Nacional. S’hi pot trobar tot el
que s’imprimeix a França. Qualsevol signe
que l’home hagi traçat té un lloc en la secció més rica que hi ha: la dels manuscrits.
A la sala de lectura de la secció de premsa es desenvolupa un espectacle que canvia
constantment. Aquí es consulten una gran
part dels diaris de tot el món. A la sala de les
il·lustracions, es conserven totes les imatges,
siguin gravats, litografies o fotografies. És
un museu. La sala de les medalles també és
un museu. El primer que hi va reunir tre-

sors, aquí, va ser Lluís xiv. Les estrelles, els
satèl·lits, els meteors, les capitals i els seus
suburbis es poden trobar al departament de
mapes i plànols.
Edificada en una època en què s’imprimia poc, la Biblioteca Nacional acumula,
ara, uns tres milions de volums cada segle.
Per a evitar un sobreeiximent, s’enfonsa
constantment dins la terra i s’eleva cada cop
més amunt, cap al cel.
Per a poder disposar d’aquesta memòria gegantina, cal que els qui se n’encarreguen cataloguin els tresors que conté. Els
trien, els analitzen, els classifiquen, els numeren metòdicament. Han calgut segles per
a inventariar els sis milions de llibres i els
cinc milions d’il·lustracions que es conserven a la Biblioteca Nacional. Es tracta d’una
tasca indispensable, perquè sense catàleg
aquesta fortalesa seria un país sense ruta i
prou. Ha calgut concebre disciplines que
amb el temps han esdevingut lleis. Per a inventariar el gruix de coneixements, ha calgut
recórrer a mots clau. Amb el temps, va néixer el gran Catalogue des imprimés [catàleg
dels impresos], la qualitat principal del qual
és que no s’acaba mai.

86

35 mil·límetres

Memòria exemplar, la Biblioteca
Nacional emmagatzema tot el que s’imprimeix a França. Una sola secció, la dels diaris, ha de digerir cada dia dos-cents quilos
de paper: diaris, revistes, butlletins, annals i
almanacs. Si una col·lecció està incompleta,
perd el seu valor, per això aquí es prohibeix
la més mínima manca de concentració. Si en
falta cap número, algú el reclamarà. Alguna
d’aquestes edicions només es deuran consultar un sol cop, però cal conservar-les
igualment, és la regla del joc. D’entre les
col·leccions, s’ha descobert el primer escrit
de Rimbaud, publicat per un diari obscur de
les Ardenes. Qui sap si aquestes pàgines no
amaguen altres secrets reveladors? Qui sap
quin serà el testimoni més fidel de la nostra
civilització amb vista al dia de demà?
La Biblioteca Nacional s’enriqueix
a partir de quatre fonts: les donacions, les
compres, els intercanvis, i —la principal— el

Dipòsit Legal, el qual, instituït al segle xvi,
obliga els editors i impressors a lliurar a la
biblioteca diversos exemplars de cada obra
publicada.
Per a indicar que un volum ha entrat a la Biblioteca Nacional i que mai més
no en podrà sortir, s’hi posa una estampilla.
L’obra dipositada s’incorpora, aleshores, al
fitxer on figuren tots els editors de França.
Tot seguit l’inscriuen en el registre d’entrades i se n’estableix ràpidament una fitxa
identificativa. Després d’això, empresonada,
esperarà el dia de la classificació. Un cop a la
setmana, els llibres es trien per a ser repartits
a les diverses seccions del servei del catàleg.
Alguns s’inscriuen en un fitxer de col·lecció.
El llibre s’ha de situar. Es determina a quin
camp o àmbit pertany. Se l’identifica i indexa. Se’n difon la descripció electrònicament.
Vint fitxes descriptives s’intercalen en diversos arxius, entre els milers de fitxes que fan

35 mil·límetres

que la sala de catalogació sigui el cervell de
la Biblioteca Nacional.
Un cop etiquetat, aquest llibre ja no
es pot perdre. Una lletra i diverses xifres indiquen el prestatge que ocuparà als magatzems. Catalogat, el llibre anirà a parar al lloc
exacte que li pertoca, enmig d’un laberint de
més de cent quilòmetres de prestatges. I ja
tindrem el llibre al seu lloc. Ben aviat, aquest
magatzem antic desapareixerà. En els pròxims vint anys diverses metamorfosis han
de transformar la Biblioteca Nacional en la
biblioteca més moderna del món.
Ciutadella silenciosa, aquesta biblioteca conté una quantitat ingent de tresors.
Molts es mereixen que ens hi aturem, però
no en tindríem prou ni amb cent pel·lícules,
perquè qui pot dir quin és el més valuós, el
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més bell, el més rar? Podria ser el manuscrit inèdit del Journal des Goncourts? El Codex Peresianus que mai ningú no ha pogut
desxifrar? Les memòries de Harry Dickson,
introbables avui dia? Unes llibretes íntimes que només es podran obrir el 1974? El
manuscrit dels Pensées de Pascal? O l’obra
completa d’Émile Zola? La pedra de Bagdad i les joies que l’envolten? El quadern
de Villard de Honnecourt? O potser un
medaller reial? Uns manuscrits gegants de
Victor Hugo? El mapamundi de Cabot? O
l’escut d’armes d’Enric II? El primer llibre
que es va imprimir a París? L’Evangeliari de
Carlemany? L’Apocalipsi de Sant Sever? Un
Mantegna? Un Dürer? Un Redon? Aquestes riqueses s’han de preservar. Per això se’n
controla l’aire, i l’atmosfera es corregeix
constantment. Una maquinària, semblant a
la del Capità Nemo, manté una tempera-
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tura constant favorable al paper, al cuir, al
pergamí. Tot això es controla nit i dia. Cal
plantar cara a la destrucció costi el que costi. Les relligadures es preserven amb un oli
especial. Es restauren escrits de civilitzacions desaparegudes. S’obturen els forats que
provoquen els insectes. Els fulls que han saltat, s’encolen. Els llibres s’injecten; es folren.
Els mapes i els plànols es protegeixen amb
fundes de plàstic. Per a preservar-los de l’ús,
els portafolis es col·loquen en rotlles mòbils.
Els diaris, el paper dels quals es fa malbé tot
sol, es microfilmen. Un cop captades, aquestes imatges perpetuaran la memòria d’uns
documents fràgils.
Però mentre s’esdevé aquesta batalla
contra la mort, les demandes van sortint. Els
missatges surten disparats constantment a
través dels laberints dels magatzems. Quan
es troba el llibre que algú ha demanat, es col·
loca una fitxa al seu lloc. És el seu fantasma.
Un darrer control; una darrera identificació
del llibre i de la seva fitxa. I heus ací el llibre
marxant cap a una línia imaginària, un equador més decisiu per a la seva existència que
la travessa del mirall. Ja no és el mateix llibre. Fa un moment formava part d’una memòria universal, abstracta, indiferent, on tots

els llibres eren iguals, on es beneficiaven tots
d’una atenció tan tendrament glaçada com
la de Déu vers els homes. I aquí el tenim,
escollit, preferit, indispensable per al seu lector, arrencat de la seva galàxia per alimentar
aquest insecte fals, engolidor de paper, fatalment diferent dels insectes només pel fet
que cadascun va a la seva. Astrofísica, fisiologia, teologia, sistemàtica, filologia, cosmologia, mecànica, lògica, poètica, tecnologia... Aquí es prefigura un temps en què tots
els enigmes es resoldran. Un temps en què
aquest univers i d’altres ens lliuraran les seves claus. I això passarà simplement perquè
els lectors, cadascun davant del seu fragment
de memòria universal, hauran reunit bocí a
bocí els fragments del mateix secret que tal
vegada es diu felicitat.

REMO FORLANI va néixer en 1927 a París i hi va morir l’any 2009. Dramaturg, guionista i realitzador va col·laborar durant molts anys en mitjans de comunicació radiofònics com a crític de cinema.
L’any 1987 va guanyar el Gran Premi del Teatre, que concedeix l’Acadèmia francesa.
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Honor etern als mentiders! Embullen
i fan córrer un trasbals de valor entre els conceptes
com qui per beure agafa el vas de qui dina al costat.
Jo els conec i els estim: van amb tres cames.
No els temeu, no els fugiu: ells just desplacen
la veritat del món als suburbis d’on era.
És la gent més veraç, ho són per vici.
Estimen tant dir ver que, sols, practiquen fer-ho
i en ser davant més gent just per pudor no gosen.

Miquel Àngel Riera

MIQUEL ÀNGEL RIERA (Manacor, 1930-Palma, 1996) és un dels poetes i narradors més importants de la literatura catalana de la segona part del segle xx. La seva obra està formada per sis
poemaris, sis novel·les i dos llibres de relats breus. Dotat d’una veu única dins del panorama literari
català, ha estat traduït al txec, a l’alemany, al rus i a l’anglès. La novel·la Illa Flaubert és la seva obra
més reconeguda.
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Ágota Kristóf, l’escriptora del
*
dolor
GIORGIO PRESSBURGER

L

’escriptora Ágota Kristóf ha mort a casa
seva, a Neuchâtel. Nascuda en 1935 en
un poblet d’Hongria anomenat Csikvánd,
vivia a Suïssa des que en 1956 les tropes
soviètiques van envair el seu país. No és fàcil parlar d’aquesta autora perquè per a ella
cada paraula, cada síl·laba del que escrivia
havia de tenir un contingut altíssim de veritat. Intueixo que devia exigir això mateix
als llibres que llegia. Aquesta preocupació
per l’ètica del llenguatge va acompanyar-la
tota la vida, una vida marcada per un exili
dolorós total: de la pàtria, de les relacions
humanes honestes, de la llengua, dels sentiments sense dolor. Exili de tot, excepte de la
veritat que cercava amb totes les seves forces. La seva existència, marcada per aquest
pressupòsit, estava destinada a desembocar
en un reguitzell d’obres literàries que han
arribat a molts lectors, sense que la seva autora hagués de caure en la gola de la fàbrica
de bestsellers i dels èxits que es paguen amb
la renúncia a un mateix.
Ágota Kristóf va fugir a Suïssa
amb el seu marit i la seva filla de pocs
mesos. Va trobar feina en una fàbrica, on
va treballar cinc anys. Es va divorciar del
marit, va estudiar francès i va començar
a escriure guions per a serials radiofònics
i peces teatrals i, finalment, narrativa. A
partir de l’aparició, el 1986, de la seva
primera novel·la (Le grand cahier), va co-

mençar a ser coneguda a Suïssa, a França
i, ben aviat, pràcticament arreu del món,
sobretot d’ençà de la publicació de les seves
tres novel·les, reunides posteriorment en
un sol volum (Trilogia de la ciutat de K). És
difícil llegir aquests llibres sense sentir-se
torbat. Hi ha una literatura femenina que té
la força de representar les ferides més profundes de l’ànima humana: Elsa Morante,
Marguerite Duras, Virginia Woolf... Kristóf també pertany a aquesta llista, tot i que
la seva obra és completament diferent. D’on
prové aquesta diferència? De la llengua.
Ágota Kristóf no escrivia en el seu idioma
matern, sinó en una llengua que va aprendre de gran, una llengua estrangera. Aquest
sentiment de frustració el va exposar en una
obra titulada L’analfabeta, un relat autobiogràfic. En aquesta novel·la, Kristóf narra la
història de dos bessons —Lucas i Claus—,
amb un esforç terrible per transmetre la veritat malgrat la llunyania de la llengua en
què escriu. Es tracta d’una de les obres literàries més penetrants del darrer segle.
El segle xx va produir molts autors
que no escrivien en la seva llengua materna
(Conrad, Nabokov, Samuel Beckett i molts
més) i la trajectòria de cadascun d’ells ha
estat marcada per una particularitat diferent, exclusiva. Però el cas de Kristóf es distingeix per la seva exigència moral, gairebé
profètica, deguda probablement també als

* Aquest article es va publicar el 28 de juliol de 2011 al diari italià Corriere della sera, tot just l’endemà que Kristóf morís.
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característiques de què estic parlant. Kristóf
mai no ha tendit a la famosa lleugeresa, turment de tants escriptors; mai no ha evitat el
pesant i enigmàtic cara a cara amb el dolor
i el patiment. Tanmateix, aquesta valentia
acostuma a causar admiració en el lector i
alhora li provoca satisfacció per haver emprès la lectura. El lector sent empatia, comunió de sentiments, amb els personatges i
l’autora. Això fa que l’obra de Kristóf sigui
singular en una època en què la literatura
se centra únicament en la cerca d’evasió i
consol a baix preu. Naturalment, no es pot
generalitzar, però la tendència és distreure
sigui com sigui.

temes particulars que reïx a tractar. L’analfabeta és una trilogia que tracta de dos bessons que se separen a causa d’esdeveniments
històrics i de dificultats internes gairebé insuperables. Ara bé, aquest també és el motiu de l’atracció recíproca que senten, que té
un aire de necessitat funesta de patiment i
de dolor, com en les tragèdies antigues; una
necessitat que, analitzada amb una precisió
enorme, despietada i alhora alliberadora,
esdevé un exemple de gran literatura moderna. L’autora també va escriure una mena
d’autobiografia de la qual emergeixen les

Una darrera consideració, personal.
Tot i haver nascut al mateix país, haver-ne
fugit durant la mateixa època; tot i tenir
una edat semblant i haver escollit Itàlia
(Roma i Trieste) com a lloc on viure i l’italià com a llengua literària, mai no vaig conèixer Ágota Kristóf. Vaig publicar el meu
primer llibre de narrativa el mateix any que
ella (1986) i, com els protagonistes de la
seva trilogia, tenia un germà bessó, del qual
em vaig separar, primer a causa d’alguns
esdeveniments i després perquè va morir.
D’aquí que m’acomiadi d’Ágota Kristóf
amb un sentiment semblant al que es troba
en els seus llibres i probablement dins meu.

ÁGOTA KRISTÓF (1930-2011) fou una novel·lista i dramaturga hongaresa que es va exiliar a
Suïssa l’any 1956. Va escriure la seva obra en francès. En català podem llegir-ne: Ahir (2009), Trilogia
de Claus i Lucas (2007), L’analfabeta (2005), L’hora grisa o l’últim client / John i Joe (2000), La tercera
mentida (1991), La prova (1990), i El gran quadern (1989).
GIORGIO PRESSBURGER (Budapest, 1937) va haver de marxar d’Hongria l’any 1956 a causa
de la invasió soviètica i es va establir a Itàlia, amb el seu germà Nicola. És un dels dramaturgs més
reconeguts del país transalpí i ha estat professor en diverses universitats. La seva obra literària és molt
extensa i inclou obres de teatre, òperes, novel·les, assajos, i guions per al cinema, la televisió i la ràdio.
No té cap obra traduïda al català.
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Rhema
W. G. Sebald
La tia Fini m’havia preparat maultaschen.1 Es va asseure a la taula amb mi i no parava de
dir-me que em servís; ella, però, no va menjar res, com solen fer les senyores grans que han
cuinat per a un parent més jove que ha vingut de visita.
Quintilià
Car, si penséssim que no hem d’estudiar si no estem prou descansats, de bon humor i lliures
de tota preocupació, sempre trobaríem alguna excusa. És per això que ja sigui entre la gent,
ja sigui en un viatge o bé durant un àpat, cal que el nostre pensament es procuri a si mateix
un espai de recés.
Antoni Gaudí
Em preguntaren per què feia columnes inclinades. Els vaig dir: «Per la mateixa raó que el
caminant cansat, quan es para, s’apuntala amb el bastó inclinat, puix que posat vertical no
el descansaria».
Guy Debord
A mesura que la necessitat és somniada socialment, el somni esdevé necessari. L’espectacle
és el malson de la societat moderna encadenada, que tan sols expressa el seu desig de dormir.
L’espectacle és el guardià d’aquest somni.
Neil Postman
A la pregunta «Quin problema resol la informació?» la resposta normalment és «Com generar, emmagatzemar i distribuir més informació amb més comoditat i a una velocitat més
gran que abans». Això és l’elevació de la informació a l’estatus metafísic: la informació és
alhora el mitjà i el fi de la creativitat humana.
Julien Gracq
Tantes mans per a transformar aquest món, tan poques mirades per a contemplar-lo!

Pasta farcida de carn, formatge o verdures típica de la regió de Suàbia (segons la traducció de Els emigrats que
va fer Anna Soler Horta).
1

imatges
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Pàgina 6: Imatge de Bebek, barri d’Istambul, ciutat on Erich Auerbach (1892-1957) es va
instal·lar l’any 1936, quan va haver de fugir d’Alemanya. A Turquia Auerbach va escriure
Mimesis: Dargestelle Wirklichkeit in der Abendländischen Literatur («Mimesi: la representació
de la realitat en la literatura occidental»), un dels llibres més importants de Literatura Comparada del segle xx.
Pàgina 12: Imatge del diari francès Le Globe, publicació pionera de la comparatística europea.
Pàgina 18: «Retrat de Madame de Staël» que el pintor francès François Gérard (17701837) va completar l’any 1810.
Pàgina 28: «Goethe in der Campagna» (1787), quadre del pintor i gravador alemany Johann
Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829). Fa 164 x 206 cm i es conserva a l’Institut Städel
de Frankfurt del Main. Mostra Goethe durant el primer viatge que va fer a Itàlia, al 1786.
Pàgina 51: fotografia de Ramon Esquerra.
Pàgina 54: Primera pàgina del número 115 (16 d’abril de 1931) de la revista Mirador. És
una de les publicacions amb què Ramon Esquerra va col·laborar.
Pàgina 57: Cartell de Dangerous Paradise (1930), dirigida per William A. Wellman i protagonitzada per Nancy Carroll, Richard Arlen i Warner Oland.
Pàgina 62: Restes d’Ebla, a la Síria actual. Aquesta ciutat va viure dues èpoques d’esplendor,
la primera al tercer mil·lenni aC i la segona entre 1800 i 1650 aC. Al 1600 aC els hittites la
van destruir. Les vint mil tauletes de fang que l’arqueòleg italià Paolo Matthiae i el seu equip
van trobar els anys 1974-1975 estan escrites en llenguatge sumeri i en el d’Ebla, anomenat
eblaïta, que és la llengua semítica més antiga que es coneix.
Pàgina 71: Dones albaneses amb la roba tradicional de la zona italiana de San Paolo Albanese, a la província de Potenza. És un dels municipis on viu la comunitat Arbëreshë, establerts a Italià al segle xvi i de cultura albanesa. Són unes vuitanta mil persones.
Pàgina 73: El 16 de desembre de 1773 al vespre, un grup d’homes disfressats d’indis mohawks i que s’autoanomenaven «els Fills de la llibertat», van abordar tres vaixells i van llançar tres-cents quaranta-dos paquets de te al port de Boston. The Destruction of Tea at Boston
Harbor és una de les litografies més famoses de totes les que van intentar captar aquest
moment històric que va encetar la construcció de la Nova República. L’artista és Nathaniel
Currier (1813-1888) i data del 1846.
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Pàgines 86 i 87: Fotogrames de Toute la memoire du monde (1956) en què es veuen diferents
zones de la Biblioteca Nacional de París.
Pàgina 89: Miquel Àngel Riera treballant a casa seva, a Palma. (Fotografia de M. Massutí.)
Pàgina 91: Ágota Kristof fotografiada per l’artista suïssa Yvonne Böhler.
Pàgina 98: «Home assegut en un tronc» (1895), del pintor hongarès Károly Ferenczy
(1862- 1917). Aquest quadre de 62,5 x 77 cm és a la Galeria Nacional Hongaresa, al castell
de Buda, a Budapest.
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Auerbach, Erich. Mimesis: Dargestelle Wirklichkeit in der Abendländischen Literatur («Mimesi: La representació de la realitat en la literatura occidental»). Berna: A. Francke AG.
Verlag, 1942.
Steiner, George. Language and Silence («Llenguatge i silenci»). Nova York: Simon &
Schuster, 1976.
Singer, Isaac Bashevis. A la llar d’un rabí. Barcelona: Edicions 62, 1993 (traducció de
Josep Julià Ballbé).
— A Friend of Kafka and Other Stories («Un amic de Kafka i altres històries»). Nova York:
Farrar, Straus and Giroux, 1970.
— Der Kuntsnmakher fun Lublin («El mag de Lublin»). Tel-Aviv: ha-Menorah, 1971.
— In My Father’s Court («Al tribunal del meu pare»). Nova York: Farrar, Straus and Giroux,
1966.
Kundera, Milan. L’art de la novel·la. Barcelona: Edicions Destino, 1987 (traducció de Joan
Tarrida).
— El teló. Barcelona: Tusquets, 2005 (traducció de Xavier Lloveras).
— La insostenible lleugeresa del ser. Barcelona: Edicions Destino, 1990 (traducció de Monika
Zgustová).
Eckermann, Johann Peter. Converses amb Goethe. Barcelona: Editorial Columna, 2000
(traducció de J. Bofill i Ferro).
Goethe, J. W. Viatge a Itàlia. Barcelona: Columna, 1996 (traducció de J. Muñoz Millanes).
Gershoni, Israel; Jankowski, James P. Egypt, Islam and the Arabs: The Search for Egyptian
Nationhood, 1900-1930 («Egipte, Islam i els àrabs: la recerca de la nacionalitat egípcia»).
Nova York i Oxford: Oxford University Press, 1986.
Kristjansson, Jónas. Icelandic Sagas and Manuscripts («Sagues i manuscrits islandesos»).
Reykjavík: Icelandic Review, 1980.
Mayer, Arno. La persistance de l’Ancien Régime: l’Europe de 1848 à la Grande Guerre («La
persistència de l’Antic règim: Europa des de 1848 a la Gran guerra»). París: Flammarion,
1983.
Martí Monterde, Antoni. Un somni europeu. Història intel·lectual de la Literatura Comparada. València: Publicacions de la Universitat de València, 2011.

96

vies

Wellek, René; Warren, Austen. Theory of Litterature («Teoria de la literatura»). San
Diego: Harcourt, Brace & Company, 1948.
Aguiar e Silva, Vítor Manuel de. Teoria da literatura («Teoria de la literatura»). Sao Paolo:
Martins Fontes, 1976.
Gnisci, Armando (ed.) Introduzione alla literatura comparata («Introducció a la literatura
comparada»). Milà: Bruno Mondadori, 1999.
Chevrel, Yves. La Littérature Comparée («La Literatura Comparada»). París: PUF, 1989.
Culler, Jonathan. Literary Theory. A Very Short Introduction («Teoria de la literatura. Una
introducció molt breu»). Oxford: OUP, 2000.
Diderot, Denis. Jacques el fatalista. Barcelona: La Magrana, 2010 (traducció de Joan Tarrida).
— La monja. Martorell: Adesiara, 2009 (traducció de Elisenda Galobardes i Tuneu).
— El nebot de Rameau. Girona: Papers amb Accent, 2007 (traducció d’Oriol Punsatí-Murlà).
Conrad, Josef. Contes del neguit. Barcelona: Editorial Alpha, 2012 (traducció de Ferran
Ràfols).
— El cor de les tenebres. Barcelona: Labutxaca, 2008 (traducció de Montserrat Vancells).
Kiš, Danilo. Homo poeticus. Belgrad: Prosveta, 1983.
— Gorki talog iskustva. («El residu amargant de l’experiència»). Belgrad: BIGZ, 1990.
Rabelais, François. Gargantua i Pantagruel. Barcelona: Edicions 62, 1985 (traducció de
Miquel Àngel Sánchez-Férriz).
Sterne, Laurence. Un viatge sentimental. Barcelona: Ediciones Destino, 2001 (traducció de
Joaquim Mallafré).
— Vida i opinions de Tristam Shandy. Barcelona: Enciclopèdia Catalana-Proa, 1993 (traducció de Joaquim Mallafré).
Broch, Hermann. La mort de Virgili (volums i-ii). Barcelona: Edicions 62, 1989 (traducció
de Joan Fontcuberta).
Nietzsche, Friedrich. El naixement de la tragèdia. Martorell: Adesiara, 2011 (traducció de
Manuel Carbonell).
— Sobre veritat i mentida en sentit extramoral. Girona: Edicions de la Ela Geminada, 2011
(traducció de Raül Garrigasait, Oriol Ponsatí-Murlà i Josep-Maria Terricabras).
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Txékhov, Anton. La meva vida. Barcelona: Editorial Minúscula, 2011 (traducció d’Àngels
Llòria).
— Contes. Barcelona: Quaderns Crema, 1995 (traducció d’Anna Estopà).
Kayyam, Omar. Estances. Barcelona: Edicions del Mall, 1985 (traducció de Ramon Pinyol
i Balasch).
Esquerra, Ramon. Lectures europees. Berga: Edicions de L’Albí, 2006.
— Shakespeare a Catalunya. Berga: Edicions de L’Albí, 2009.
Molla, Guillem. Ramon Esquerra. Geografia crítica d’un esperit europeista. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014.
Bloom, Harold. El cànon occidental. Barcelona: Editorial Columna, 1995 (traducció de Lluís Comes i Arderiu).
— The Anxiety of Influence («L’angoixa de la influència»). Oxford: OUP, 1997.
Soyinka, Wole. Els intèrprets. Barcelona: Edicions 62, 1999 (traducció de Víctor Compta
González).
Walcott, Derek. The Poetry of Derek Walcott (1948-2013) («La poesia de Derek Walcott
(1848-2013)»). Londres: Faber And Faber, 2014.
Brodsky, Joseph. En una cambra i mitja. València: Universitat de València, 2013 (traducció
d’Anna Torcal i Salvador Company).
— Poemes escollits. Barcelona: Edicions de 1984 (traducció de Judit Díaz Barneda).
— La marca de l’aigua. Barcelona: Viena Edicions, 2011 (traducció de Marcel Riera).
Levi, Primo. Trilogia d’Auschwitz. Barcelona: Edicions 62, 2005 (traducció de Francesc
Miravitlles).
Calvino, Italo. Lliçons americanes. Sis propostes per al pròxim mil·lenni. Barcelona: Edicions
62, 2000 (traducció d’Anna Casassas).
Matas, Álex. La ciudad y su trama. Madrid: Lengua de Trapo, 2010.
Jordana, C. A. Tot de contes. Sabadell: Edicions La Mirada, 1929.
Riera, Miquel Àngel. Obra narrativa. Pollença: Edicions del Salobre, 2008.
— Obra poètica completa. Pollença: Edicions del Salobre, 2008.
Kristóf, Ágota. Ahir. Barcelona: Empúries, 2009 (traducció de Jordi Rourera Peret).
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— El gran quadern. Barcelona: La Magrana, 1989 (traducció de Sergi Pàmies).
Pressburger, Giorgio. Storie dell’ottavo distretto («Històries del districte vuitè»). Gènova:
Casa Editrici Marietti, 1986.
— La legge degli spazi bianchi («La llei dels espais en blanc»). Gènova: Casa Editrici Marietti, 1989.
Sebald, W. G. Austerlitz. Barcelona: Edicions 62, 2003 (traducció d’Anna Soler Horta).
— Els emigrats. Barcelona: Edicions 62, 2001 (traducció d’Anna Soler Horta).
Quintilià, Marc Fabi. Institució oratòria (volums i-vi). Barcelona: Editorial Alpha, 19612010 (traducció de Josep Mª Casas i Homs, Jordi Pérez i Durà i Miquel Dolç).
Debord, Guy. La Société du Spectacle («La societat de l’espectacle»). París: Éditions Gallimard, 2005.
Gracq, Julien. La littérature a l’estomac («La literatura a l’estómac»). París: Éditions José
Corti, 1950.
Postman, Neil. Tecnòpolis. Barcelona: Llibres de l’Índex, 1994 (traducció de Betty Alsina
Keith).
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