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G
ramàtiques de la crea-
ció, de George Stei-
ner, és un autèntic
monument interdis-
ciplinari, originat a

les Gifford Lectures, organitzades
per la Universitat de Glasgow el
1990, i amb material procedent
del treball en el Seminari de
Doctorat en Literatura i Poètica
Comparades que va dirigir a la
Universitat de Ginebra durant
25 anys.

Nascuda de la interactivitat
entre aquest francès cosmopo-
lita de la cultura i del pensa-
ment creatiu i els seus estudi-
ants, col·legues i amics, l’obra es
crea gairebé teològicament i onto-
lògicament, com defensa l’autor,
gràcies al poder seminal de les
brillants idees exposades en
una veritable retòrica de l’origi-
nalitat, capaç de fer-nos abraçar
les importants aportacions
d’un dels pensadors més curio-
sos i interessants de la nostra
contemporaneïtat.

Amb una metodologia prou
flexible, la qual li ha permès
adoptar una visió pluridiscipli-
nària de la literatura compara-
da i de les arts en general, i
fornit d’una tradició de llibres
propis anteriors que aborden
des de la crítica literària fins a
l’assaig polític, l’històric i el fi-
losòfic, Steiner ha esdevingut
un reconegut professor, estudi-
ós, amb gran profunditat i lu-
cidesa, d’aspectes molt relle-
vants de la cultura europea ac-
tual. Una magnífica florida
d’obres d’extraordinària quali-
tat ho avala, entre les quals re-
cordem The Death of Tragedy
(1961), Real Presences (1966), Lan-
guage and Silence (1967), After
Babel (1975) i Errata. Una vida a
examen (1997).

La present edició ha estat
traduïda impecablement per
Albert Mestres, el qual, seguint
els postulats de Steiner, ha sa-
but descobrir-ne la subtilesa del
discurs creatiu i expressar-la en
la combinatòria d’un lèxic de re-
gistre molt culte però sorpre-
nentment entenedor i, fins i
tot, clarivident.

Indubtablement, Gramàtiques
de la creació és una aguda i sug-
gerent reflexió sobre la gramà-
tica, entesa com a “estructura
neuràlgica de la consciència
quan es comunica amb si ma-
teixa i amb els altres” en dife-
rents àmbits com el teològic, el
filosòfic, l’artístic, el musical, el
literari i el científic, i els orí-
gens, en franca desvaloració en
aquest inici de tercer mil·lenni,
quan assistim a un fort “cansa-
ment profund” provocat per
l’eclipsi del messianicoutòpic,
circumstància que marca un
grau zero de l’esperança en
l’esdevenidor.

El llibre s’inicia amb una
frase lapidària (“Ja no tenim
començaments”), llançada a les
aigües encantades del cofoisme
cientificotecnològic, la qual so-
tragueja l’esperit de la nostra
civilització occidental massa
obsedida per la sensació, gaire-

bé escatològica, de fi de l’art i
de la cultura del seu temps.
Steiner investiga les nostres ca-
pacitats humanes a la recerca
de la distinció seriosa entre cre-
ació i invenció, com a eix estruc-
turador d’aquesta obra, i es re-
planteja els límits de la creati-
vitat humana, aparentment en
declivi en el moment present,
connectant-la amb el sentit de
religiositat de l’home vinculat a
la transcendència i a la primera
creació, en observar que l’ésser
humà no deixa de re-produir el
mite de la fabricació del Golem.

Dividida en cinc llargs capí-
tols, l’obra Gramàtiques de la cre-
ació ens passeja, en una sincro-
nicitat comparativa poc usual,
per camps creatius inicialment
molt diferents, els quals ens
aporten una visió ricament
globalitzadora i universal que
va des de la Bíblia fins a la po-
esia de Paul Celan, bo i recalant
en la història de la ciència i, en
concret, de les matemàtiques o
en l’ontologia de Martin Hei-
degger, per exemple.

ELS CINC CAPÍTOLS
El capítol primer ens ofereix
una meditació preliminar so-
bre la situació actual de la cre-
ació en àmbits com la religió, la
filosofia, l’art, la música, la li-
teratura i la ciència, bo i de-
fensant-ne una interpretació
teologicomística que augura un
principi en el temps i del temps
i ens encara amb el no-res, en-
tès, des de la seva posició, com
una “vacuïtat de Déu i del seu
encís”, també inspiradora de
certes arts que han volgut co-
municar-nos l’ombra del caos.
Posteriorment, repassa les for-
mes de creació cosmogònica en
diferents tradicions com ara
l’hebrea o la clàssica, sense
oblidar la visió de Nietzsche.

Tot seguit, s’interroga sobre la
responsabilitat ètica del crea-
dor respecte al creat, la qual no
sempre és diàfana i associada a
la bondat, a la veritat i a la be-
llesa, com als Diàlegs de Plató, i
es qüestiona la presència de la
imperfecció en el creat, sovint
no positiu.

El capítol segon, un dels més
polèmics, exposa amb valentia
les influències del cristianisme
i de l’Islam en la filosofia i l’art
occidentals i arriba a exclamar
que el primer ha alterat les
condicions de la creativitat de
la nostra societat en una revo-
lució profunda presidida pel
debat cristològic de l’encarna-
ció de Déu en Jesús i de la
transsubstanciació del pa i el vi
en la carn i la sang del sagra-
ment eucarístic. Exemplifica la
unificació de tres camps se-
màntics de la creació (el teolò-
gic, el filosòfic i el poètic) en
l’obra de Dante Alighieri i, es-
pecialment, a la Divina Comèdia,
model d’“imitació de la divini-
tat” que es converteix en pràc-
tica de la creació, en analogia
amb la de Déu.

El capítol tercer, fonamental
en el desenvolupament del lli-
bre, comenta les diferències
entre creació i invenció, des de
l’aproximació a l’etimologia
dels mots fins a la nostra per-
cepció pragmàtica. Assaja una
aclaridora definició de creació
(“allò que és llibertat realitzada
i que inclou i expressa en la
seva encarnació la presència del
que n’és absent i del que podria
ser radicalment altre”) i situa
les construccions humanes
dins l’òrbita de la invenció. Es-
pecula sobre el caràcter tempo-
ral del llenguatge, però destaca,
alhora, la creativitat de la lite-
ratura reflectida en la perenni-
tat dels personatges de ficció,

per mimesi de la realitat exte-
rior i des de la versemblança,
els quals acaben envaint les
nostres vides en una vampirit-
zació intrusiva i memorable.
Finalment, Steiner es pregunta
la causa de la creació, que fo-
calitza en la solitud humana o
divina desitjosa de companyia.

El capítol quart compara els
conceptes de creació i invenció en
les ciències, en concret en les
matemàtiques, tant pures com
aplicades, i en les arts i en la
literatura. Al·ludeix a les inven-
cions estètiques que anomena
“tecnologies de la sensibilitat”,
amb un marcat interès per la
literària, que proporciona ma-
tèria primera i formes signifi-
catives per al contingut. Detec-
ta un impuls persistent cap a la
puresa en ciències i en litera-
tura, traduïble en la poesia ab-
soluta, on cerca analogies amb
les matemàtiques pures. Des-
prés, n’analitza les diferències
basades en la socialització de la
forma creativa, bo i constatant
que, enfront de la col·laboració
en equip de l’empresa científi-
ca, la tasca, individual i solità-
ria, del poeta, saturní i melan-
giós, en el procés literari és
vinculable, tal vegada, amb la
mort. Molt interessants són les
tipologies psicosocials de la so-
litud, des de l’elegida lliure-
ment fins a la imposada per
pressions polítiques, per malal-
tia física o mental, o bé l’au-
toinfligida per tal d’incremen-
tar la pròpia creativitat.

El capítol cinquè comença
mostrant diferències entre cre-
ació i invenció, segons el con-
text. Després, es refereix al
trencament del contracte pri-
mordial entre la paraula i el
món en la crítica del llenguatge
i de la lingüística filosòfica. Se-
gueix insistint sobre les relaci-

ons entre llenguatge i literatu-
ra com a forma expressiva que,
històricament, ha evolucionat
des de l’oralitat fins a l’escriptu-
ralitat. Tanmateix, assenyala in-
certeses en la percepció, modi-
ficada per la moderna tecnolo-
gia de la comunicació com la
xarxa Internet, replantejadora
del concepte de creativitat, asso-
ciat des de sempre a la noció
d’autoria. A l’últim punt, al·lu-
deix a l’actual estatus de la
mort, que està patint transfor-
macions i obliga a repensar els
conceptes de creació i invenció
per acabar manifestant, en una
apoteosi final, que amb el Da-
daisme s’ha reinventat la creació,
convertida en tàctica retòrica.

El llibre es clou amb una
breu conclusió, que recapitula
les idees principals dels capítols
anteriors però adoptant un po-
sicionament clarament opti-
mista, revitalitzador de la fe-
cunditat dels processos creatius
en el temps actual, i es com-
pleta amb un detallat índex
onomàstic d’autors esmentats.

Un dels encerts més remar-
cables del llibre de Steiner és el
seu estil expositiu, intenciona-
dament atomitzat, però, alho-
ra, amb una innegable trajec-
tòria de continuïtat gràcies al
procediment inductiu, el qual
exercita el nostre enginy obli-
gant-nos a fer constants salts de
gramàtica en gramàtica fins a
suggerir, més que esmentar,
unes conclusions generalit-
zants sols copsades en re-fer el
sentit des de la força executiva de
les nostres aportacions de re-
ceptors, en un exponent ben
plausible i autoaplicat de la te-
oria artística de la recepció.

NOMBROSOS INTERROGANTS
Amanit de múltiples citacions
d’autors ben diversos i de
nombroses interrogacions no
retòriques que dinamitzen el
discurs de Steiner, sense obli-
dar afirmacions durament
contundents que actuen com
un revulsiu de les consciències,
Gramàtiques de la creació conserva
molt de la didàctica dialèctica de
les Gifford Lectures originals.

En conclusió, un recorregut
per les Gramàtiques de la creació,
de George Steiner, és un fasci-
nant viatge de retorn a la crea-
ció humana, bo i analitzant-ne
la morfologia i la sintaxi, sem-
pre amb el rerefons biblicomí-
tic de la divina i a través de di-
versos camps semàntics molt
divergents, ara connectats en-
tre si per la creativitat, la qual
s’encara amb les troballes de la
invenció. Ara bé, aquest periple
té una finalitat ètica ben palesa,
en configurar-se, ja des del co-
mençament, com el conjur
d’una por, la de la fi de la cre-
ació que, segons Steiner, no
hem de témer si potenciem un
sistema de valors fonamentat
en la fe i el coneixement, el
qual faci creïble un esdevenidor
d’esperança, enmig del senti-
ment de pèrdua heretat del se-
gle XX. Aquest objectiu final i
últim de la seva obra ens el re-
vela no sols com un dels intel-
lectuals europeus més consis-
tents del món d’avui, quant al
seu pensament teologicoonto-
lògic, sinó també com un dels
més compromesos amb l’ideal
filantròpic de regenerar la nos-
tra societat.


