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Per un cànon que unifiqui la literatura a nivell continental

Filologia europea

L
R a f f a e l e P i n t o

a crisi que pateixen les
filologies en el sistema
universitari de l’Estat
espanyol té causes lo-
cals molt evidents. L’úl-
tima reforma general

dels ensenyaments (al principi dels
noranta) va establir dos tipus de lli-
cenciatures humanístico-literàries: al-
gunes obertes a la transversalitat dis-
ciplinària i a la innovació tecnològica
(humanitats, comunicació audiovisu-
al), i d’altres basades en una idea es-
trictament nacionalista de la llengua i
la literatura (les filologies). La resposta
social a aquest doble model de carreres
ha estat contundent: les primeres te-
nen un èxit creixent entre els joves, les
segones són cada vegada més residuals
i obsoletes en el mercat de les
titulacions. La imminent reforma del
sistema acadèmic europeu, que hauria
d’homologar els ensenyament dels di-
ferents països de la Unió, podria ser
(esperem que sigui!) l’ocasió per corre-
gir distorsions que estan buidant d’es-
tudiants les facultats de filologia.

Però hi ha, també, un altre aspecte
d’aquesta crisi que mereix una certa
atenció per part de l’opinió pública, o
sigui la pèrdua de l’antiga funció social
de l’estudi de la literatura. Tal com
hem viscut aquest estudi els que hem
anat a l’escola i a la universitat abans
dels noranta, aquesta funció tenia un
caràcter formatiu: formar ciutadans a
l’escola o investigadors-crítics a la
universitat. Avui l’ensenyança primà-
ria i secundària busca altres eines for-
matives (la diversitat ètnica i sociolò-
gica de l’alumnat planteja problemes
d’integració massa radicals perquè si-
gui realment persuasiva la història li-
terària en sentit nacional), i la univer-
sitat ha deflagrat en una babel d’ideo-
logies i metodologies tan diferents i
estranyes entre si com ho són les llen-
gües que s’empren a les aules (Harold
Bloom denuncia des de fa temps la
fragmentació de la crítica en discursos

pseudoidentitaris que en
lloc d’investigar sobre li-
teratura l’usen per justi-
ficar l’existència de ca-
pelletes acadèmiques).

El problema que plan-
teja el crític nord-ameri-
cà en el més famòs dels
seus llibres (El cànon occi-
dental), o sigui la necessi-
tat de crear una llista
d’autors que la comuni-
tat acadèmica unànime-
ment accepti com a es-
sencial en la història
d’Occident, i per tant de
coneixement obligatori
per a tots els ciutadans,
ens suggereix una ma-
nera d’enfocar la qües-
tió. Independentment
del llistat d’escriptors
que Bloom proposa (una
mica arbitrari en el pla
historiogràfic i segura-
ment massa anglocèn-
tric), hauriem de cons-
truir un cànon europeu
que unifiqui l’ensenyan-
ça de la literatura a ni-
vell continental, tant a
l’escola com a la univer-
sitat, de manera que
qualsevol europeu pugui
entendre la literatura
com una seqüència his-
tòricament necessària
d’autors i obres que han
modelat literàriament la
seva cultura.

Hauria de ser un cà-
non molt més restringit
que el que proposa Blo-
om. Haurien d’entrar-hi
solament els clàssics indiscutibles que
han tingut una influència decisiva i
universal sobre les diferents cultures
nacionals d’Europa. Una tria com
aquesta seria molt fàcil (fins al segle
XIX). Qui discutiria que qualsevol ciu-

tadà europeu (o que vulgui integrar-se a
Europa) ha de conèixer, en alguna me-
sura, la Bíblia, Homer, Virgili, Dant,
Cervantes, Shakespeare, Goethe, Bau-
delaire i Dostoievski? Suposo que nin-
gú. Però la dificultat no consisteix en la

tria, sinó en la construcció del discurs
crític que expliqui el significat de cada
obra o cada autor en la formació de
l’esperit europeu. Aquests escriptors
han de ser descontextualitzats de les
seves tradicions nacionals, i integrats
en una narració única supranacional
que expliqui el seu significat en relació
amb el desenvolupament dels valors en

els quals tots més o
menys ens reconeixem.
“La dignitat de l’ésser
humà”, podria ser la fór-
mula que resumeix
aquests valors, i que ens
faria veure la literatura
com un programa de ci-
vilització que es va pro-
gressivament realitzant
en aquesta part del món.

A partir d’aquest cà-
non continental comú, la
història de la literatura es
completaria a cada Estat,
o a cada comunitat, o fins
i tot a cada centre (i se-
gons els diferents nivells)
amb els autors més pro-
pers. La literatura del se-
gle XX, que molt difícil-
ment es deixa reduir a un
cànon únic, s’adaptaria a
cada situació nacional.
Fins i tot els estudis cul-
turals i les literatures no
europees trobarien una
certa justificació didàcti-
ca i acadèmica, perquè es
plantejarien com a ex-
cepcions o crítiques al
sistema general de refe-
rència. La crisi de les fi-
lologies, a més a més
d’un problema universi-
tari relativament margi-
nal, és el reflex d’una
pèrdua substancial d’i-
dentitat de les societats
europees. La violència
col·lectiva i individual
que ens terroritza és la
conseqüència més visible
i tràgica d’aquesta pèr-
dua d’identitat. Cons-

truir una narrativa (com diuen el post-
moderns) que justifiqui en el pla ideal
la nostra existència en el planeta és
qüestió de vida o mort.

■ Raffaele Pinto. Professor de filologia italiana a la

Universitat de Barcelona
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Clar i difícil
P e r e R o v i r a

S
ota el seu nom, en les targetes de
visita, el poeta havia fet imprimir
una paraula que, per un admira-
dor jove i que tendia a la mitifi-

cació, resultava desconcertant: “Advo-
cat”. Jo sabia que, efectivament, el se-
nyor Espriu era advocat, però no se
m’hauria acudit mai associar el seu nom
il·lustre amb una activitat que no fos la
poesia. Fa trenta anys, la targeta del se-
nyor Espriu em va fer pensar en la hu-
militat i la lucidesa que demana la vo-
cació literària, i em vaig adonar que en
aquelles tres paraules, “Salvador Espriu,
Advocat”, hi havia una lliçó sobre la
significació social de l’ofici de fer poe-
mes: Salvador Espriu, que era el poeta
català més conegut en aquell moment,
considerava la poesia una ocupació pri-
vada, i el poeta, un ciutadà com un altre.
Era important aprendre que les coses
podien ser així, en una època en què
encara es parlava de les funcions messi-
àniques i les perspectives privilegiades
dels poetes.

Quan, gràcies a Miquel de Palol, vaig
conèixer Salvador Espriu, em vaig trobar
amb un home amable, senzill, respec-

tuós, savi, amb un sentit de l’humor
extraordinari i sense cap mena de posat
poètic, un home que no era el tipus de
la llegenda negra, sever i fúnebre, de
conversa difícil, que alguns descrivien.
Potser els mateixos que van voler aplicar
a la poesia del senyor Espriu els judicis
falsos dedicats a la seva figura. No sé si
hi ha cap gran escriptor d’aquest país
que no hagi estat vituperat, llegit mala-
ment i castigat a un projecte d’oblit.
Salvador Espriu va ser, i encara és, una
víctima d’aquesta dèria del nostre con-
text cultural, però em penso que a la
seva poesia li ha fet bé descansar, no es-
tar de moda, i que ara pot respondre a

les necessitats vitals i literàries que bus-
cava, i que van ser tergiversades per les
simplificacions dels anys de la urgència
patriòtica i civil.

Salvador Espriu deia que la poesia ha
de ser clara i difícil. Jo crec que aquesta
fórmula és una bona resposta als debats
que últimament s’han produït en el
nostre món literari: la claredat no impli-
ca facilitat, i la dificultat no implica obs-
curitat. Un dels mestres que valorava el
senyor Espriu, Antonio Machado, opina-
va que la feina de la poesia no és crear
enigmes, sinó, en tot cas, resoldre’ls. Em
sembla que proposar que la poesia sigui
clara i difícil va en aquesta direcció. En la

poesia d’Espriu hi ha un baix continu
tràgic (també hi és en la vida), però no és
monòtona, ni temàticament ni estilísti-
cament. Al contrari, un dels mèrits d’a-
questa poesia és que sigui tan rica en
personatges i en situacions i que les seves
veus poètiques siguin tan variades. Això
no vol dir que Salvador Espriu no parla
en primera persona, que ho fa quan li
sembla, sinó que no considera que la
primera persona, especialment la del
poeta com a tal, tingui una importància
superior. La varietat també té a veure
amb una altra qüestió: Salvador Espriu és
un dels poetes catalans més cultes, però
una de les seves maneres de ser culte es
basa en una relació profunda amb for-
mes d’expressió i gèneres populars.
Aquesta relació, amb el respecte i la iro-
nia que, en el cas de Salvador Espriu, posa
en joc, és una possibilitat que els millors
poetes d’ara haurien de tenir present. I
els lectors de Salvador Espriu no hauríem
d’oblidar el caràcter irònic d’una obra
que s’ha llegit massa vegades a l’inrevés,
veient patetisme on hi havia un somriure
(compassiu, escèptic?...) que potser dissi-
mulava una gran riallada.


