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n el món de la literatura an-
glesa i nord-americana exis-
teix un costum molt arrelat
que, de tard en tard, la críti-

ca literària s’atura, s’autocontempla
i, després, algun membre destacat
del sector emet un judici sobre l’es-
tat de la qüestió. Aquest costum es
remunta al segle XVII i ha produït
obres mestres de la crítica com ara
La funció de la crítica actual (1864)
de Matthew Arnold, La funció de la
crítica (1923) de T.S. Eliot, La crítica,
S.A. (1937) de John Crowe Ransom,
L’edat de la crítica (1952) de Randall
Jarrell, La funció de la crítica avui
(1960) d’Alfred Kazin, La crítica al
desert (1980) de Geoffrey Hartman,
etcètera.

I no cal dir que la llista arriba fins a
l’actualitat. Precisament, el mes de
desembre de l’any passat es va pu-
blicar al suplement de llibres del
New York Times un reportatge inte-
ressantíssim titulat Perquè la crítica
importa on s’invocava la tradició
d’autoreflexió i es va demanar a sis
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crítics actuals, de tribunes diferents,
que opinessin sobre el sentit i la fun-
ció de la crítica en el món d’avui.

Crec que el punt de partida del re-
portatge és important i atractiu. La
redacció del diari enfocava la qüestió
d’una manera determinada. Volien
que els crítics es posicionessin espe-
cíficament sobre el paper de la críti-
ca i dels crítics en la societat de la in-
formació on resulta tan fàcil, a través
d’internet i altres vies, expressar ju-
dicis de llarg abast sobre llibres.
L’aparició de mitjans com Twitter,
Facebook, blocs, grups de lectura,
pàgines especialitzades i l’opció in-
teractiva de pàgines com la megalli-
breria Amazon han fet necessària la
redefinició urgent de la missió de la
crítica.

Les respostes dels sis crítics són
ben curioses. Tots coincideixen en
dues coses: la marginació dels crí-
tics gràcies a la intervenció directa
dels lectors, i la desaparició de la fi-
gura del gran crític que marca ten-

dències o talla el bacallà, a la manera
de Cyril Connolly i Marcel Reich-Ra-
nicki. En definitiva, els sis crítics van
acabar proposant maneres diferents
de mirar de salvar els mobles i poder
competir, si més no, amb aquesta
nova llibertat i poder que ha conque-
rit el públic lector per mitjà de la in-
ventiva de la tecnologia. Resumeixo
potser les més importants: escriure
el màxim de bé possible per seduir
els lectors; mirar de tocar temes i
àrees que el públic lector no toca;
tornar a connectar la crítica amb les
grans qüestions morals i polítiques
del nostre temps; insistir en el lligam
entre la crítica i el sentit de la veritat,
la bellesa, l’autoconeixement; refu-
sar la crítica com a mitjà per assolir
el poder; re-prestigiar la tasca del
crític; evitar extrems com el secta-
risme, els prejudicis, l’opacitat, la
pèrdua del sentit de la realitat, la
queixa i la lamentació, la manca
d’agilitat...

Quan vegis la barba de ton veí pe-
lar, posa la teva a remullar. ❋

Crítics destronats

Els crítics
s’adonen de la
marginació de
la seva feina
per culpa de
la intervenció
directa dels

lectors
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Les noves tecno-
logies han per-
mès que el públic
lector en el sentit
més ampli pugui
fer públiques crí-
tiques literàries.
Instigats pel ‘New
York Times’, sis
crítics reputats
han publicat una
mena de decàleg
per revitalitzar la
figura del crític li-
terari davant
l’eclosió dels crí-
tics aficionats

l llibre L’obra d’art a l’època de la
seva reproducció tècnica, de
Walter Benjamin, va ser una eina
de referència a la facultat de pe-

riodisme als anys setanta. Edicions 62,
dins de la col·lecció Llibres a l’Abast,
l’acaba d’editar-lo en català. Una relectu-
ra de l’obra permet constatar el canvi de
situació que s’ha produït en la cultura de
masses des de la implantació d’internet.
Un concepte i una tecnologia que de se-
gur haurien activat el pensament de
Benjamin. Aquest analista va ser testi-
moni dels canvis accelerats que el segle
XX va aportar. Una de les seves preocu-
pacions era l’estudi de la massificació de
la cultura, produïda per la possibilitat
tècnica de la seva reproducció mecànica.

Aquest fet portava a la pèrdua d’allò
que anomenaven “aura”. El planteja-
ment és ben senzill. Una obra original té
un component espiritual que mai tindrà
la seva reproducció massiva. Fins a un
cert punt tot això és cert. El cas és que,
com també Adorno i tots els primers
analistes de la cultura de masses, el seu
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punt de referència era la cultura de pro-
ducció única. El segle XX va crear o con-
solidar nous mitjans que en la seva natu-
ralesa portaven implícita la difusió mas-
siva. Crear còpies fotogràfiques entra
dintre la lògica del suport. Com en el ci-
nema, en què la difusió massiva forma
part en essència de la pròpia creació.

El debat entorn l’enfrontament de la
cultura de masses i la cultura elitista,
que a la facultat es perllongava amb la
discussió sobre el llibre d’Umberto Eco
Apocalíptics i integrats, va deixar de te-
nir sentit en el mateix segle XX. A poc a
poc, el que es considerava alta cultura
(com un concert simfònic, situat al pol
invers d’un concert de rock) va deixar de
ser-ho.

Al segle XXI, les anàlisis que es van fer
de la cultura de masses al segle anterior
han perdut vigència perquè la reproduc-
ció mecànica ha estat superada per la
virtualitat. Amb la creació de la xarxa
d’internet i les gegantines i ràpides pas-
ses que ha donat la tecnologia, el debat
és un altre. Benjamin podia plantejar la

pèrdua d’intensitat que representava
escoltar un disc en lloc d’assistir a un
recital en directe (cosa que, altrament,
el temps ha situat com maneres de dis-
frutar la cultura de forma independent
i compatible), però no comptava amb
el component immaterial de la creació.
La reproducció mecànica va portar a la
difusió massiva del Gernika de Picasso
en forma de pòster. Però ara aquesta
obra es pot divulgar sense que prengui
forma material. La virtualitat és el
component que fa superar el debat so-
bre si la cultura de masses és una per-
versió de la cultura. Cada temps té la
seva forma d’expressar-se. I l’ordina-
dor és un nou receptacle de les dife-
rents expressions artístiques. Són
molts els joves que gaudeixen de la mú-
sica sense haver presenciat físicament
un concert o sense haver comprat un
disc. Només podem alarmar-nos
d’aquests canvis des de la nostàlgia de
l’experiència viscuda, però no des de la
negació de l’autenticitat de la cultura
expressada en nous mitjans. ❋
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Warhol va reivindicar la ‘serialització’ ARXIU


