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Harold Bloom
Dilluns passat moria el professor de litera-

tura i crític literari nord-americà Harold 
Bloom (1930-2019), una de les grans fi-

gures mundials de la seva especialitat. L’autor 
era ben conegut en els medis acadèmics dedi-
cats a la teoria i la crítica literàries, però el seu 
nom va difondre’s àmpliament entre diversos 
sectors de la societat lectora arran de la publi-
cació del llibre El cànon occidental, en què 
Bloom repassava, i al final llistava per països, les 
obres que ell considerava grans aportacions a la 
història de la literatura universal. 

El llibre anava coix pel que fa a les literatu-
res orientals –perquè Bloom llegia en moltes 
llengües, inclòs el català, però no en llengües de 
països tan remots– i pel que fa a diverses lite-
ratures minoritàries, si es pot dir així, del con-
tinent europeu. Per a cada llengua i cada país 
afegia, en apèndix, una llista de valors indiscu-
tibles, i en la llista catalana –que, pel que sembla, 
li va confegir Baltasar Porcel, que havia estat di-
rector de l’Institut Europeu de la Mediterrània 
que el va honorar amb el Premi Internacional 
Catalunya l’any 2002– no hi faltaven ni Llull, 
ni Joanot Martorell, ni Carles Riba. 

Però Bloom, a més de convertir-se en un 
dels grans savis de la literatura general –amb 
un biaix lleugerament distint del de George 
Steiner–, va convertir-se també en un dels lite-
rats més polèmics dels Estats Units, en el dei-
xant d’un altre Bloom, Allan. Harold tenia un 
gust sensacional per la literatura. Sostenia –i 
no s’equivocava, segons diuen la majoria de les 
estètiques del món sencer, començant per la 
d’Aristòtil– que la literatura era una obra d’art 
del llenguatge i, doncs, considerava irrellevant 
tota obra literària que no estigués ben escrita, 
ben confegida i amb una lliçó moral perdura-
ble. Per això va situar sempre Shakespeare al 
lloc més alt de la literatura universal –petita 
deformació professional d’un angloparlant; un 

grec dels seus dies hauria citat Homer–, però 
no va menystenir El Quixot, que li semblava el 
bressol de tota la producció novel·lística pos-
terior, una tesi que és perfectament demostra-
ble en les lletres angleses dels segles XVIII i 
XIX, per no dir fins als nostres dies. 

Aquesta “pontificació” del cànon –paraula 
que en grec volia dir tub i en llatí ja equivalia 
a mesura, com nosaltres parlem de pams– va 
moure un reguitzell de col·lectius a conside-
rar-lo un reaccionari, un démodé, un home del 
passat: així va succeir amb les dones, els gais, 
els negres, i més gremis que fa dècades que es-
tan en peu de guerra i de vindicació. Però jus-
tament perquè era un “home del passat” i el 
coneixia perfectament –des de la Bíblia fins al 
que s’escriu avui–, estava plenament legiti-
mat per pontificar i dir-nos què cal llegir i 
quins llibres podem estalviar-nos. Perquè 
una vida, als nostres dies de superproducció 
literària, ja no dona per a tot.!
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Cal escriure i cal 
continuar escrivint

L’únic remei a l’abast 
contra els guionistes 
sense pietat 
De petita, Agota Kristof es delia per 
llegir i per explicar històries. Les ga-
nes d’escriure li van arribar més 
tard, quan la van dur a un internat 
i se li va esquinçar la infància: “Per 
suportar el dolor de la separació 
[dels pares i germans], només em 
quedava una solució: escriure”. 

I com es torna algú escriptor? 
També ho respon Agota Kristof 
(1935-2011): “D’entrada cal escriu-
re, és clar. Després, cal continuar es-
crivint. Fins i tot quan el que s’es-
criu no interessa a ningú. Fins i tot 
quan es té la impressió que el que 
s’escriu no interessarà mai a ningú”. 

Escriure contra el dolor. Escriu-
re contra els dies i els mesos i els 
anys (els guionistes de les misèries 
humanes poden ser despietats). Es-
criure per no morir de pena. I conti-
nuar escrivint quan ja no sembli tan 
difícil veure una finestra (de vega-
des s’entreveuen finestres on fins 
poc abans només hi havia murs). 

La lluita llarga i 
acarnissada per 
conquerir un idioma 
 
“Heus ací la resposta a la pregunta: 
algú es torna escriptor –conclou 
l’admirada Kristof– escrivint amb 
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paciència i tenacitat, i sense perdre 
mai la fe en allò que escriu”. I ho diu 
ella, que va assumir el repte de fer-
ho en francès, una llengua que no 
era la seva –va fugir cap a Suïssa als 
vint-i-un anys, quan l’exèrcit soviè-
tic va reprimir la insurrecció de Bu-
dapest– i amb la qual va haver de 
tornar a aprendre a ajuntar parau-
les. L’hongaresa descriu l’intent de 
conquerir aquell idioma descone-
gut com “una lluita llarga i acarnis-
sada” sense punt final. 

Tot plegat ho llegeixo a L’analfa-
beta, un volum preciós recuperat 
per Ara Llibres (el 2005 ja l’havia 
publicat Laertes), amb traducció de 
Montserrat Solé Serra, que aplega 
onze notes autobiogràfiques més 
una entrevista a l’escriptora feta per 
Riccardo Benedettini el 1999. Un lli-
bret que farà les delícies dels incon-
dicionals d’aquesta autora singular 
que feia frases cruels i afinades com 
cops de pedra. Un llibret, però, que 
a ella no la convencia: “Em vaig 
equivocar en divulgar aquests tex-
tos –va admetre en una altra entre-
vista, publicada el 2007 a El País–. 
No tenen cap valor. Són redaccions 
escolars”. 

“L’objectiu de l’escriptor no és 
pas el que escriu –afirma André 
Gorz, pseudònim del filòsof i peri-
odista Gerhart Hirsch (1923-2007), 
a Carta a D.–. La seva primera ne-
cessitat és la d’escriure. Escriure, és 
a dir, fer-se absent del món i de si 
mateix per, potser, fer-ne la matèria 

d’elaboracions literàries”. Gorz ad-
met que fins al 1946 ell només era 
un escrivent que “conjurava l’angoi-
xa” en un dietari. “Som milions que 
ens passem la vida escrivint sense 
acabar mai res ni publicar”. 

Un cant a l’amor per 
sempre adreçat a la 
dona de la seva vida 
 
Carta a D. Història d’un amor (Edi-
cions de 1984 en català, traducció de 
Mia Tarradas; i Ático de los Libros 
en castellà, traducció de Jordi Ter-
ré) és una joia que no parla tant d’es-
criure com de viure. És un cant a 
l’amor incondicional en forma epis-
tolar: l’autor s’adreça a Doreen Ke-
ir, la dona de la seva vida, i rememo-
ra per què ha estat la dona de la se-
va vida. Ella té una malaltia mortal 
i ell no la vol veure morta. “Estàs a 
punt de fer vuitanta-dos anys. T’has 
encongit sis centímetres, només pe-
ses quaranta-cinc quilos i continu-
es sent bonica, graciosa i desitjable. 
Fa cinquanta-vuit anys que vivim 
junts i t’estimo més que mai”. 

Deixeble de l’existencialisme de 
Sartre (evolucionaria cap a l’ecolo-
gia política), Gorz va fer ús de la lli-
bertat personal per evitar sobreviu-
re la dona que estimava, la persona 
amb qui havia construït un projecte 
absolut. Un any després de l’escrip-
tura de Carta a D., els dos amants es 
van suïcidar junts, a casa seva.!
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“Ens hem dit sovint que, si poguéssim tenir una segona vida, 
voldríem passar-la junts”, va escriure André Gorz a Doreen Keir


