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Paraules
per a Bloom

J A U M E P É R E Z M O N T A N E R

L’obra de Harold
Bloom s’ha centrat,
com és lògic, en
la lectura i estudi
dels grans autors
anglosaxons
i ha anat després
estenent-se a totes
les grans literatures

H
arold Bloom ja era ben co-
negut com a crític i teòric
de la literatura abans de la
publicació d’ El cànon occiden-
tal: els llibres i l’escola de les

edats. Comence, tanmateix, referint-me
a aquest llibre per tal de posar de ma-
nifest que allò que més crida l’atenció
en aquesta obra tan divulgada és pre-
cisament la inusitada i abrandada de-
fensa que fa de la literatura, del seu
concepte de la literatura, que, al cap-
davall, és el mateix de la gran tradició
crítica occidental, el d’Erich Auerbach i
Ernst Robert Curtius, per posar dos
exemples admirables i eminents. No-
més des d’aquestes coordenades es pot
comprendre en tota la seua amplitud
un llibre que, d’entrada, es presentava
necessàriament polèmic, perquè im-
plicava, en la nòmina d’autors alta-
ment representatius, presències i ex-
clusions, escriptors forts i escriptors no
tan forts, obres excel·lents, bones i no
tan bones; és a dir, segons les seues
mateixes paraules, implicava davant de
l’obra literària l’“antiga i inflexible
pregunta de l’agonista: «¿Més que,
menys que o igual a?»”
que el crític, indepen-
dentment de les seues
obligacions polítiques,
ha de saber suscitar i
plantejar com a prime-
ríssima obligació.

És evident que la
principal objecció a la
llista d’autors i obres de
Harold Bloom no pot
ser una altra que pre-
guntar-se amb quins
criteris, des de quins
pressupòsits literaris o
científics o amb quina
autoritat planteja
aquesta nòmina. La res-
posta és ben clara i sen-
zilla, i convincent, en
una última reducció:
tota una vida de lectu-
res i reflexions sobre les
lectures. Encara que és
obvi, i ell mateix ho ha
dit, que “ningú posseeix
autoritat per dir-nos
allò que és el cànon oc-
cidental, certament no
des del 1800 ençà. No
és, no pot ser, exacta-
ment la llista que done,
ni la que puga donar
algun altre”. Des de la
seua postura, allò que individualitza
les grans obres literàries és el domini
del llenguatge metafòric, l’originalitat,
el poder cognitiu i la saviesa i exube-
rància en la dicció; són característiques
que es poden resumir en l’estranyesa i
l’originalitat, ampliant per a tota l’es-
criptura canònica la definició que
Walter Pater va fer del Romanticisme
com a suma de l’estranyesa i la bellesa.
Estranyesa que en algunes ocasions ens
pot donar la impressió contrària, com
en les obres de Shakespeare, que des-
prés d’enfrontar-nos amb l’estranyesa
de la nostra nuesa, amb el nostre buit
radical i insubornable, ens fan sentir
com en la nostra casa.

Amb aquest postulat entrem de ple
en el seu conegut concepte de la lite-
ratura com un gran i espès teixit de
relacions, tot un sistema complicat
d’influències, voluntàries o involuntà-
ries, conegudes o desconegudes, repe-
tició i variació de temes, d’imatges, de
paraules, de simples senyals que, com a
lectors i amb total independència de
l’autor, ens transporten a altres poe-
mes, a altres visions que poden ser
semblants o discordants. És l’angoixa
de la influència, que no es pot dissociar

del concepte de misreading o lectura
errònia, i no es presenta com un simple
estudi de fonts o una qüestió d’inter-
textualitat en el sentit tradicional ni és
“una angoixa relacionada amb el pare,
real o literari, sinó una angoixa con-
quistada en el poema, novel·la o obra de
teatre. Qualsevol gran obra literària
llegeix d’una manera errònia –i crea-
tiva–, i malinterpreta, en conseqüèn-
cia, un text o textos precursors”. O com
diu en un altre moment, a Cábala y
desconstrucción: “El fenomen fonamental
de la influència poètica té molt poc a
veure amb els prèstecs d’imatges o

idees, amb els models rítmics o amb
altres recordatoris d’un poema per un
altre. Un poema és un profund enco-
briment d’un poema previ quan reco-
neixem el darrer poema com si fos ab-
sent més que present en la superfície
del poema primer i, amb tot i això,
existint encara en el poema primer,
implícit o amagat en ell, no encara
manifest, i, tanmateix, allí”.

Si contemplem la literatura des d’a-
questa perspectiva entrem en una
concepció de la crítica literària, la críti-
ca antitètica, que es caracteritza per la
seua total hegemonia, per l’absoluta no
dependència d’altres disciplines. És en
aquest sentit que cal entendre l’afir-
mació de Frank Lentricchia, segons el
qual l’obra de Bloom és “un dels argu-
ments més agosarats que s’hagen pre-
sentat als Estats Units a favor de la in-
eludible essència històrica de la litera-
tura”. “Retornar la poesia a la història”,
com diu l’esmentat crític, o, millor en-
cara, “llegir els poemes com a poemes”,

com diu el mateix Bloom, cosa que no
li van ensenyar ni Derrida ni Paul de
Man. El centre de la seua atenció és la
poesia, la literatura, sempre en el
context de la mateixa poesia, perquè
“un poema remet necessàriament a un
altre poema”. No és l’autor en tant que
ésser individualitzat el que li interes-
sa, ni és tampoc la seua angoixa com a
persona o creador, sinó el resultat
d’aquesta angoixa, el text que pot ser
o no el producte d’aquella ansietat. No
és, en resum, la influència de l’autor
en tant que individu, sinó la del ma-
teix poema, que, com diu a The Anxiety
of Influence, “és una interpretació errò-
nia d’un poema familiar. Un poema no
és una victòria sobre l’angoixa, sinó
que és aquella angoixa”. No es tracta
tampoc d’una teoria literària o d’una
nova poètica, sinó d’“una pràctica de
la crítica totalment diferent”, que
consisteix a aprendre “a llegir qualse-
vol poema com la deliberada inter-
pretació errònia del seu poeta, en tant
que poeta, d’un poema precursor o de
la poesia en general”.

El problema principal és la lectura:
la lectura dels poemes o de les obres
literàries. Bloom proposa una radical

pràctica lectora completament basa-
da en les relacions entre el poeta, el
seu poema i les relacions del poema
amb altres poemes. I aquesta relació
la fa lògicament extensiva a tota
lectura que es puga plantejar amb
una finalitat crítica, situant l’acte
crític en un nivell semblant al de la
creació poètica: “Les interpretacions
errònies dels poetes o els poemes són
més dràstiques que les interpretaci-
ons errònies dels crítics o la crítica,
però es tracta tan sols d’una dife-
rència de grau, no de naturalesa. No
hi ha interpretacions sinó només
interpretacions errònies, de tal ma-
nera que tota crítica és poesia en
prosa”. És en aquest context on as-
soleix tot el seu sentit la selecció de
Montaigne, Samuel Johnson i Freud
sobretot en el cànon tan restringit
dels vint-i-sis autors més significa-
tius i influents de la literatura occi-
dental.

L’obra de Harold Bloom s’ha cen-
trat, com és lògic, en la lectura i es-
tudi dels grans autors anglosaxons i
ha anat després estenent-se a totes

les grans literatures,
a les obres més im-
portants d’això que
entenem com la gran
literatura universal.
Quan vaig tenir la
sort de coneixe’l fa
cosa de nou anys ja es
va mostrar ben inte-
ressat per la cultura
catalana, pel nombre
d’habitants que par-
len la llengua habitu-
alment, el nombre de
diaris i revistes, pels
grans autors de la
tradició cultural dels
Països Catalans i per
la força que està as-
solint una literatura
fins fa poc marginada
i perseguida. Em va
dir que Ramon Llull
era sobretot l’autor
amb el qual estava
més familiaritzat i en
destacava la força
com a creador d’un
univers intuïtiu, ima-
ginari i complex, que
embraçava totes les
manifestacions de
l’art com a expressió
de la saviesa divina,

sense parangó en la literatura pos-
terior i que, en aquest sentit, només
se li podia en certa manera compa-
rar, molts segles després, l’obra de
Giordano Bruno, un dels seus més
insignes seguidors o, en molta me-
nor escala, la de Marsilio Ficino.

Si hem seguit la premsa aquests
darrers dies haurem pogut observar
el seu interès i la seua familiaritat
creixent amb l’obra de Salvador Es-
priu, Mercè Rodoreda, J.V. Foix i Joan
Perucho, per posar només alguns
dels noms que s’han repetit. Aquest
mateix matí ens ha parlat dels cants
de mort i del Cant Espiritual d’Ausiàs
March, així com del Tirant lo Blanc.
Estic ben segur que amb la seua pe-
netració crítica ben aviat trobarà o
podria trobar els nombrosos segui-
dors o efebs –per seguir amb la par-
ticular terminologia bloomiana–
que, sense renunciar a la força de la
seua pròpia literatura, han confir-
mat amb la seua obra la gran força
de la poesia d’Ausiàs March: Salva-
dor Espriu n’és un, com ell mateix ha
dit, però també J.V. Foix, Vicent An-
drés Estellés i Joan Fuster, per posar
uns exemples ben evidents.


