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George Steiner (1929-2020) és un dels 
grans erudits i intel·lectuals que, des de la 
literatura, ha interpretat el món. Un hu-

manista dels d’abans: savi, lliure, dotat de força 
imaginativa. Va néixer premonitòriament un 23 
d’abril i la seva va ser una vida de llibres.  

Fa uns mesos, dos anys després que morís, 
l’editorial Arcàdia va recuperar el seu assaig Els 
llibres que no he escrit, un variat compendi on, a 
partir d’algunes fílies, barreja erudició i experi-
ència personal. En un d’aquests deliciosos tex-
tos, Les llengües d’eros, s’ho passa pipa furgant en 
la relació entre eros i el llenguatge, en l’estructu-
ra semàntica i la dinàmica lingüística de la se-
xualitat. La idea és que “el sexe es parla i s’escol-
ta, en veu alta o en silenci, externament o inter-
nament, abans, durant i després del coit”. 

Fem, doncs, una mica de sexe amb Steiner, 
que ja d’entrada veu en l’orgasme “un signe d’ad-
miració”, i en la masturbació, “les paradoxes del 
soliloqui”. Ens fa notar que semen i semàntic van 
de bracet, ja que “fan referència a una ejacula-
ció corporal i lingüística”. Com que la carn, quan 
fa sexe, imagina i crida, per a una experiència sa-
tisfactòria li calen les paraules. Sense llengua (en 
tots els sentits, ja s’entén), Steiner diu que el se-
xe humà resultaria mancat, d’aquí que prenguin 
tot el sentit “les associacions performatives en-
tre l’oralitat semàntica i les múltiples pràctiques 
del sexe oral”. “Discretament velat, l’encreua-
ment entre l’eloqüència i la fel·lació o el cunnilin-
gus brillen en el rerefons de la poesia barroca i lli-
bertina”, anota.  

Igual com amb la fabulosa diversitat de Babel, 
l’erudit ens il·lustra amb la diversitat infinita que 
dicta el joc entre eros i llengües: “La seducció, els 
jocs preliminars, el coit, l’epíleg de l’orgasme, la 
narrativa subsegüent, interioritzada o expressa-
da, difereixen com els vocabularis i les gramàti-
ques mateixos. Cada llengua, amb tots els seus 
estrats, traçarà diferents fronteres entre les ex-
pressions correctes i les que són tabú, entre pa-
raules nocturnes i usos lícits”.  

Alguns catalanoparlants, per exemple, sovint 
transgredim en castellà quan ens deixem anar 

al catre, oi? La nostra procacitat és més aviat bi-
lingüe. Podria ser un entretingut objecte d’es-
tudi. De fet, el mateix Steiner diu que falten re-
cerques sobre la manera com es fa l’amor en di-
ferents llengües i es pregunta sobre si hi ha pri-
vilegis o inhibicions en les parelles que no 
comparteixen llengua materna. “¿És el coitus 
també, i potser fonamentalment, traducció?” 
Traducció simultània, esclar. Té tot el sentit que 
s’ho pregunti un plurilingüe com ell, algú que ha 
tingut “el privilegi de parlar i fer l’amor en qua-
tre llengües”. 

De Giacomo Casanova, cita alguns axiomes 
primordials: “Sense paraules, el plaer de l’amor 
s’atenua almenys dues terceres parts” i “La me-
va ment i la meva part material són una sola i úni-
ca substància”. O sigui, que el gran amant vene-
cià tenia clar que llenguatge i sexe van íntima-
ment units, fusionats, i entenia el silenci com una 
impotència eròtica. “Parlem l’amor mentre el 
fem”, rebla Steiner, per a qui el llenguatge és el 
factor cultural, històric i social més rellevant da-
vant dels imperatius de la libido, tan bàsics com 
respirar o menjar. 

La conclusió filosoficopolítica 
És a partir d’aquesta constatació quan arriba a la 
seva conclusió filosoficopolítica: “Follar és la lli-
bertat en essència”. “Quan estan als braços de l’al-
tre, els amants exerceixen l’elecció humana, la lli-
bertat essencial, com en cap altre acte excepte el 
suïcidi. Hi pot haver coercions econòmiques i so-
cials, la fuetada cega de la irracionalitat, però en 
el fons del sexe adult hi ha l’exultació de la lliber-
tat”. D’aquí l’abjecció de la violació, que esclavit-
za. “Quan es viuen en llibertat, l’amor i la seva sa-
tisfacció sexual emancipen l’esperit humà i 
l’acosten a l’enigma del cos humà, del pes deter-
minant però impenetrable del cos en la realitza-
ció del jo. No tenim cap altra fenomenologia que 
pugui igualar o superar aquest alliberament”. 

Ja ho sabeu, doncs. Quan feu l’amor, sigueu 
plenament lliures de posar-hi paraules, gruixu-
des i fines, cadascú al seu gust: la sal de la vida del 
plaer sexual. ✍
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Els llibres i les coses
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Gabriel Ferrater va sembrar una llavor 
d’inconformitat, menyspreu del políti-
cament correcte, suspicàcia davant to-

ta mena de nacionalisme, modernitat rigorosa 
en matèria de literatura, abandonament dels 
postulats romàntics literaris –encara vius al 
seu temps (i al nostre)–, etcètera, que molt pocs 
escriptors i intel·lectuals del país van recollir. 
Vicenç Pagès Jordà en va ser un. 

Què us diré? El figuerenc i veí de Torroe-
lla de Montgrí va escriure bones novel·les i 
llibres d’assaig, i va ser un quant temps pro-
fessor a l’Aula d’Escriptura de la Universitat 
de Girona. 

D’aquesta pràctica com a docent de creative 
writing –l’expressió fa tremolar–, Pagès no de-
gué treure res de bo ni de dolent per assentar el 
seu estil –ja ho va dir Boileau: l’estil és l’home 
(o la dona), no una escola–, però fruit d’aque-
lles classes va fer un llibre –Un tramvia anome-
nat text (Barcelona, Empúries, 1998 i 2021)– 
que conté un capítol que s’hauria de publicar 
solt i ser repartit a totes les aules del país. 

Lectures ‘plaents’ a l’institut 
El gruix del llibre està dedicat, a manera de 
poètica, a explicar què és escriure, com es for-
ja un text, les relacions entre periodisme i li-
teratura, i més coses, totes força amarades de 
la lliçó de Roland Barthes i l’escola francesa 
de crítica literària. Però al final del llibre, “A 
manera de conclusió”, Pagès, que era un di-

dacte –els pedagogs 
són una altra bèstia, 
i a Grècia només de-
signaven aquells 
que tenien cura que 
la mainada no s’es-
garriés camí del 
col·legi–, presenta 
un decàleg, d’allò 
més avinent, relatiu 
a l’ensenyament de 
la literatura a l’edu-
cació secundària. 

Diu, entre altres 
coses, que la literatura hauria de ser present a 
totes les altres assignatures d’un currículum es-
colar, de manera que un alumne no pogués pen-
sar mai ni que la literatura és una “maria”, ni 
que és una matèria o un objecte que no té res a 
veure amb la resta dels coneixements i la cultu-
ra. També diu que tota literatura nacional ha de 
ser entesa com un apèndix de la literatura uni-
versal: cosa certa a partir del segle XV, no tant 
abans, a causa de l’emergència de les nacions-
estat, de la invenció de la impremta i de l’auge 
de les traduccions. Hi lloa les traduccions, no 
solament per elles mateixes, sinó pel fet que 
haurien de permetre que els escolars llegissin 
textos traduïts al català molt més atractius que 
molts dels que els fan llegir en aquests mo-
ments. I que, si no hi posem remei, aviat no lle-
girà cap noi o noia després de l’ESO si no se li 
presenten a classe lectures plaents. 

Tot un programa que podria ser conside-
rat pel nostre conseller d’Educació. “Cata-
lans, encore un effort si vous voulez être ré-
publicains!”✍
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