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ls dies posteriors al 18 de setembre,
data de la mort de Marcel Reich-
Ranicki, els diaris alemanys om-
plien pàgines i pàgines de comen-

taris, glosses, citacions i records del gran
home, i jo diria que en cap altre país la figura
d’un crític literari (un gran crític, això sí, se-
gurament el més gran, i un personatge ex-
cepcional) hauria pogut provocar un ressò
equivalent, ni de lluny. A la cerimònia de co-
miat fúnebre, la Trauerfeier, hi havia fins i
tot el senyor Johannes Gauck, president de
la República Federal, fet que em costaria
d’imaginar a Itàlia, a França o als Estats
Units d’Amèrica. En els discursos, algú va
recordar el principi que governà tota l’acti-
vitat professional del gran difunt, l’arrel de
tota teoria possible i de tots els judicis possi-
bles: “Hi ha llibres bons, i llibres dolents.”
Llibres bons i llibres dolents, en una exten-
sa varietat de gradacions, aquest és el pri-
mer fonament del judici crític, si ha de ser
més que una simple ressenya, un comenta-
ri neutral o una descripció simplificada, tal
com sol passar entre nosaltres. Als teòrics
institucionals (especialment als universita-
ris…) els agraden les idees opaques i la ter-
minologia tècnica o gremial, què hi farem,
però els jutges, si han de ser jutges, també
tenen l’obligació de condemnar, quan els ho
mana la consciència i d’acord amb la llei.

MARCEL REICH (EL RANICKI LI’L van afegir
després, els anys de règim comunista, per
polonitzar-li una mica el nom) era, en efec-
te, un jueu polonès, educat a Berlín, expul-
sat a Varsòvia el 1938 i salvat miraculosa-
ment de l’extermini, que després de la guer-
ra tornà a viure a Polònia i que se’n va can-
sar i va tornar a Alemanya per pròpia volun-
tat. Era jueu, i ho va ser amb totes les conse-
qüències, era polonès de naixement, i els
alemanys havien volgut destruir el seu po-
ble i la seua terra. I ell va tornar al país dels
alemanys: tornà perquè, segons afirma ell
mateix de manera admirable, la seua pàtria
verdadera era la literatura alemanya. Ja ve-
uen si era complicat el segle XX, quan un
gran home de lletres com Reich-Ranicki, un
dels més grans, ha de buscar justament en
les lletres la seua identitat com qui diu na-
cional. Tan profund pot arribar a ser, al-
menys en una certa Europa, el sentit i el va-
lor d’una llengua i d’una literatura.

ESCRIURE, VULL DIR ESCRIURE literatura, és
una faena o professió funesta, com ja afir-
mava Josep Pla fa molts anys, que sabia
molt bé de què parlava. I fa pocs anys, un
amic molt entès en literatura passà un dia
sencer a casa meua, dedicat a fer-me una
entrevista que es publicà en forma de llibre
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prim. I arriba un punt que em pregunta: “I
de la crítica, què en penseu?” I jo que li dic,
segons que apareix en la transcripció: “Si
m’he de referir al que en aquest país es con-
sidera crítica literària i que, en la majoria
dels casos, no passa de ser una recensió o
una ressenya breu i sovint apressada sobre

el llibre en els diaris, he de dir que no me’n
puc queixar. La majoria de les vegades m’he
sentit respectat i tractat amb el mínim de
seriositat que crec que qualsevol autor es
mereix. El que sí que trobe a faltar –i així ho
he escrit en algunes ocasions– és un paper
molt més valoratiu de les crítiques. Un crí-
tic s’ha de mullar. S’ha d’arriscar. Ha de ser
capaç de dir amb tota claredat què li agrada
i què li desagrada, què és bo i què no del llibre
que comenta. I per què, és clar. No es tracta
d’explicar de què va l’argument. Això no és
crítica, és una altra cosa.”

I CONTINUAVA: “Un crític ha de comparar i
relacionar el llibre que té a les mans amb al-
tres d’ací i de fora. Ha de valorar. La conse-
qüència de la situació actual és que en lite-
ratura catalana tot es despatxa al mateix

nivell, com un totum revolutum que no dis-
tingeix la gran quantitat de llibres medio-
cres que surten dels que realment tenen un
gruix i una consistència digna de ser tingu-
da en compte. I, d’altra banda, el país és tan
complicat que alguns dels pocs crítics –di-
ria que són tres o quatre a tot estirar– que
realment són rigorosos passen per antipà-
tic i enemics de no sé quantes coses. Si algu-
na vegada he estat realment satisfet d’una
crítica és quan me l’ha feta un d’aquests
personatges amb fama de durs o punyeters.
Amb independència de si em deixava bé o
no, per a mi allò que opinaven sobre el que jo
havia escrit tenia un valor diferent.” Això
pareix que vaig dir, i després he retrobat
idees i paraules d’algú que, segons opinió ge-
neral, era especialment punyeter, implaca-
ble, i que en sabia molt de literatura, moltís-
sim: l’insigne, lleig i antipàtic Reich-Ranic-
ki. Sabia, sobretot, per què un llibre és do-
lent, o mediocre o bo, i sabia explicar-ho.

L’ESCRIPTOR, DEIA EL CRÍTIC, és un ésser
d’un gènere particular: egocèntric, vanitós,
dotat d’un sentiment extremat de la pròpia
importància i d’una necessitat malaltissa
de ser reconegut: experimenta la mínima
crítica com una ofensa personal, com un in-
sult monstruós. Això contestava Marcel
Reich-Ranicki a una entrevistadora de Le
Nouvel Observateur quan aparegué la ver-
sió francesa de Mein Leben (La meua vida).
La periodista innocent li preguntava: El
vostre esperit polèmic i els vostres judicis de
vegades implacables us han valgut odis
molt sòlids: com els suporteu? Són els ris-
cos de l’ofici, respon el crític. I a continuació
defineix els escriptors d’aquella manera tan
exacta, on jo m’hi reconec sense dificultat, i
supose que també els meus companys d’ofi-
ci, que experimentem la crítica com una
ofensa personal. O hauríem d’experimen-
tar-la, perquè la realitat és que ací no ens
ofèn ningú. A mi em fa tota la impressió que
els nostres crítics –a València o a Barcelo-
na, i crec que també a Madrid— tenen pànic
d’ofendre, de dir simplement que tal llibre
(com ara gran part dels meus) és dolent,
mal escrit, sense cap interès, un fracàs, un
no res literari. I quan li pregunten sobre la
vella qüestió de la matèria i l’estil, la narra-
ció i l’escriptura, el gran crític s’irrita, ame-
naça amb el dit, i respon: Des de la nit dels
temps, els escriptors conten les mateixes
coses: l’amor i la mort, lligats per aquest llaç
d’unió que és la precarietat. Els homes pa-
teixen de la vida, s’enamoren i l’amor acaba
malament. Aquest és, en resum, el tema
universal dels escriptors: però uns ho fan
molt bé, i uns altres no. Perquè quan la pe-
riodista li pregunta: finalment, què és per
vostè un escriptor?, Reich-Ranicki contes-
ta: un escriptor és algú per a qui l’escriptura
és més difícil que per als altres. Gran veritat,
en efecte: a mi, modest aprenent perpetu
de l’ofici, cada dia em costa més esforç. Grà-
cies per tant, senyor Reich-Ranicki, i que els
vostres col·legues vius tinguen present per
sempre l’alt exemple.
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