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George Steiner

Els jueus de la diàspora, com va 
ser el cas de George Steiner 
(París, 1929 - Cambridge, 

2020), mai van necessitar ser na-
cionalistes. Vivien escampats per 
bona part del món des de la des-
trucció del Segon Temple (any 
70 dC) i de la presa de Masada, i 
s’havien acostumat a dues coses: al 
blasme o la persecució, i a la convic-
ció que portaven, com a poble esco-
llit, un destí adreçat a la redempció. 
Es van passar quasi dos mil anys di-
ent “L’any que ve a Jerusalem”, fins 
que van habitar Palestina, amb cer-
ta hegemonia, quan va fundar-se 
l’Estat d’Israel l’any 1948. Fins 
aleshores van conviure amb cultu-
res molt diferents de la seva, ells 
amb la personalitat que els singula-
ritza arreu del món, creients o no. 

Per damunt de tot, almenys fins 
fa pocs anys, els jueus eren els grans 
dipositaris d’un llegat fabulós que 
girava al voltant de la lectura i el co-
mentari dels llibres sagrats, el Tes-
tament. George Steiner només s’ex-
plica per aquesta condició. Va llegir 
la Bíblia i la Ilíada de ben jovenet, va 
aprendre llengües clàssiques, inclòs 
l’hebreu antic, i després –com que 
va néixer, com qui diu, trilingüe– va 
ensenyar, llegir i escriure en ale-
many, francès, anglès i italià. Gràci-
es a això, Steiner va oferir als lectors 
dels últims seixanta anys una obra 
de gran categoria, el millor compen-
di del que anomenem “literatura 
comparada”. 

Aquesta no és una disciplina que 
consisteixi, posem per cas, en esbri-
nar les influències de Victor Hugo 
en l’obra de Verdaguer, o les de Höl-
derlin en l’obra de Carles Riba, si-
nó en creure amb els ulls tancats 
–és, pròpiament, la mena de fe que 
deriva de formar part d’una cultu-
ra que té la Bíblia com a llibre fun-
dacional– que el món dels llibres 
–com també diria Borges, però 
aquest amb gens de moralisme– és 
exactament el mateix que el món 
sencer, val a dir la humanitat. Per a 
un comparatista de llei, com ell va 
ser-ho, aquest ofici (“deure”, tradu-
int Ciceró) equivalia a agafar qual-
sevol llibre i anar-lo alhora despu-
llant en la forma i revestint-lo ad in-
finitum de sentits i de connexions. 
Així va fer aquesta obra prodigiosa 
en què es confonen, en una síntesi 
magistral, literatura, filosofia, cièn-
cia del llenguatge, cultures, societat, 
música i tot el que hom es pugui afi-
gurar: una articulació sàvia de tots 
els fets culturals carregats de sen-
tit que han generat els homes.!

L’ombra de l’eunuc 

Qui escriuria sobre 
Dostoievski si pogués 
escriure com ell? 
 
George Steiner va defensar fins al final 
que els grans crítics literaris no arriben 
ni a la sola de la sabata dels grans crea-
dors. “Quan mira enrere, el crític veu 
l’ombra de l’eunuc”, deia. D’aquí va néi-
xer el títol de la novel·la L’ombra de l’eu-
nuc, de Jaume Cabré, un llibre en què 
quatre personatges diferents –l’Ar-
mand, en Duran, la Teresa i en Bolós– 
acaben adreçant al protagonista una 
mateixa pregunta: “Qui és, Steiner?”. 

En una entrevista concedida a The 
Paris Review el 1996, Steiner repetia la 
frase que tant havia impactat Cabré: 
“Un gran crític és un escriptor frustrat. 
Un gran crític sap sempre que és l’om-
bra de l’eunuc si es compara amb el cre-
ador. ¿Vostè creu que algú escriuria un 
llibre sobre Dostoievski si pogués es-
criure una sola pàgina d’Els dimonis?”. I 
també: “Txékhov en té prou amb dues 
pàgines per crear tot un món. Això és 
molt diferent del que pot arribar a fer 
una persona com jo”. 

A la conversa que va mantenir durant 
anys amb l’assagista italià Nuccio Ordi-
ne, i que ha vist la llum aquesta setmana 
en forma d’entrevista pòstuma (la con-
dició era que s’havia de publicar l’ende-
mà de la seva mort), Steiner es retreia no 
haver tingut el valor de posar-se a prova 
de veritat com a creador literari. “No 
vaig voler assumir el risc transcendent 
d’experimentar alguna cosa nova en 
aquest àmbit, que m’apassiona. Crític, 
lector, erudit, professor, són professi-
ons que estimo profundament i que val 
la pena exercir bé. Però és completa-

ment diferent de la gran aventura de la 
creació, de la poesia, de produir noves 
formes. I, probablement, és millor fra-
cassar en l’intent de crear que tenir cert 
èxit en el paper de paràsit, que és com 
m’agrada definir el crític que viu d’es-
quena a la literatura”. El mestre de la li-
teratura comparada ho veia clar: “La 
distància entre els que creen literatura 
i els que la comenten és enorme; una 
distància ontològica (per fer servir una 
paraula pomposa), una distància del ser. 
Els meus col·legues universitaris no em 
van perdonar mai que sostingués aques-
ta tesi; molts barons i certa crítica es-
trictament acadèmica no van acceptar 
que em burlés de la seva presumpció de 
ser, de vegades, més importants que els 
autors dels quals estaven parlant”. 

Steiner revela també en l’esmentada 
conversa amb Ordine que durant tren-
ta-sis anys havia enviat centenars de 

cartes a una interlocutora secreta i que 
el conjunt d’aquesta correspondència –
un dietari compartit que barreja intimi-
tat i pensaments– es conservarà a Cam-
bridge i es podrà consultar a partir del 
2050, quan ja s’hauran mort la seva do-
na i la seva gent propera. 

Potser l’amistat és més 
valuosa que l’amor 
perquè no hi ha desig 
 
A l’obra Aquest país no descobert que no 
deixa tornar de les seves fronteres cap 
dels seus viatgers (la culpa d’un títol tan 
llarg és de Hamlet) veiem com el cate-
dràtic d’història econòmica Josep Pujol 
va redactar –empès per Àlex Rigola, au-
tor i director del muntatge– dues cartes 
pòstumes. La primera, adreçada a la se-
va filla, era per ser llegida quan l’Alba 
tingués l’edat del seu pare en morir, és a 
dir, seixanta-tres anys. La segona anava 
adreçada a una hipotètica neta del se-
nyor Pujol i és l’única que encara resta 
inèdita, perquè la primera ens la llegeix 
la mateixa Alba des de l’escenari de la 
Sala Beckett, trenta anys abans del que 
en teoria tocaria. L’obra sencera és, de 
fet, una mena de llegat pòstum de Josep 
Pujol, a qui Rigola va fer conversar so-
bre la vida mentre se sotmetia a l’últim 
cicle de quimioteràpia i assumia amb 
prou serenor una mort imminent. 

“Potser l’amistat és més valuosa que 
l’amor, perquè no té l’egoisme del desig 
carnal”, diu George Steiner. “Les amis-
tats canvien amb el temps perquè les 
persones canvien”, diu Josep Pujol, des-
prés de donar-nos un d’aquells consells 
impagables sobre l’amor: “S’ha de tro-
bar algú amb qui sigui fàcil riure”.!
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“És millor fracassar en l’intent de crear que 
tenir cert èxit en el paper de paràsit”, va dir 
George Steiner en una entrevista pòstuma

Quan va arribar aquell famós temps de viure

No sé si el còmic és literatura, ni si 
tan sols hi ha una manera de fixar 
això. Tinc al costat una edició ar-

gentina d’El Eternauta que porta la lle-
genda de literatura complementària. Pot-
ser és ben cert. Potser podem dir que el 
còmic és literatura en el mateix sentit que 
algú diu “la meva vida és una novel·la”. 

De la vida d’Héctor Germán Oes-
terheld encara no hi ha la novel·la (crec) 
però sí que en tenim l’assaig Los Oes-
terheld –de Fernanda Nicolini i Alicia 
Beltrani, Editorial Sudamericana, 2016–, 
i la sèrie de la tele pública argentina 
Germán, últimas viñetas (2013). Amb 
obres com Sargento Kirk, Ernie Pike, 
Mort Cinder i El Eternauta, Oesterheld va 
apassionar els lectors dels anys 50 i 60 a 
l’Argentina (ell creava les històries i en 
feia els guions, i els seus dibuixants eren 

Hugo Pratt, Solano López, Breccia...). 
Potser El Eternauta és el seu treball més 
recordat. Hi parlava d’un món ominós i 
impregnat de mort, que podia evocar la 
dictadura d’Aramburu, sota la qual vivi-
en els argentins quan la va escriure. 
Quan els seus lectors van fer-se 
grans, van haver de patir noves 
dictadures. La darrera i defi-
nitiva, la de Videla, va ser la 
més mortífera i sanguinària. 
Pel camí, alguns d’ells es van 
fer guerrillers. A aquesta gene-
ració pertanyien les quatre filles 
d’Oesterheld i d’Elsa Sánchez, la 
seva dona. També les quatre noies, Dia-
na, Estela, Marina i Beatriz, van gosar 
oposar-se amb les armes a la rua de dic-
tadures, i amb el sant i senya de “Perón 
o Muerte” van anar a parar als Montone-

ros. El pare es va deixar arrossegar per 
l’afany de lluita de les filles i dels nois del 
barri, i també es va fer montonero. “¿Com 
mostrar-te covard davant la gent que 
t’estimes?”, diu en una vinyeta d’El Eter-

nauta II, que ja va escriure dictant 
clandestinament els guions per 

telèfon. ¿Com mostrar-se co-
vard davant la pròpia obra, da-
vant tot allò que ell havia fet 
pensar, sentir i dir als seus 
personatges? La dictadura de 

Videla va segrestar Oesterheld, 
les seves quatre filles (dues men-

tre estaven embarassades) i els 
seus tres gendres, i mai no en va aparèi-
xer cap ni un. Tan sols el cadàver de Be-
atriz. No sé pas si el còmic és literatura, 
però el que ens va dir Oesterheld és que 
escriure va totalment de debò.!
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