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LLIBRESNOESCRITS,
Quan el professor Frank
Kermode, erudit i crític,
em va demanar que con-
tribuís amb un estudi a la
seva col·lecció de Mestres
moderns, vaig proposar
el nom de Joseph Ne-
edham. Com que no sóc
biòleg ni sinòleg, i tampoc
estic versat en química ni
en estudis orientals, la
meva falta de preparació
i la impertinència de la
meva proposta eren pa-
tents. Però jo feia temps
que estava captivat pel
projecte titànic de Ne-
edham i per la seva per-
sona calidoscòpica. ¿Hi
havia hagut alguna ment
més sàvia, alguna deter-
minació més inclusiva des
de Leibniz? El que jo tenia
al cap era una aproxima-
ció probablement irres-
ponsable tant a l’home
com a les seves obres. [...]

Kermode va sondejar
Needham respecte al
meu (impúdic) projecte.
Sorprenentment, Ne-
edham va reaccionar con-
vocant-me a una reunió
de manera immediata. El
vaig conèixer al seu des-
patx de professor del
Caius College. [...]

Llavors li vaig pregun-
tar sobre el seu testimoni
respecte a la guerra bac-
teriològica, respecte a les
armes bacteriològiques
nord-americanes i l’ús
que se’n feia a Corea. Em
semblava que no podia
pretendre fer una intro-
ducció a les seves obres,

per molt inade-

E
ls millors llibres potser són els que no s’han
escrit mai. Els que només viuen dins el cap
d’aquells que no han pogut, no han volgut o
no han sabut convertir la idea en paraules.
L’escriptor sol estar satisfet quan el llibre
que ha fet s’acosta al llibre que pretenia fer,
encara que el text real no arribi a ser tan bo
com l’imaginat. Quan es guanya en concre-

ció, es perd en potencialitat. I les potencialitats són infinites:
somiar és de franc.

Nietzsche va escriure el 1872 Cinc pròlegs per a cinc llibres
no escrits. Ara, el pensador i crític literari George Steiner,
nord-americà d’origen francès, ha publicat un llibre fet de lli-
bres fantasma, inexistents. De projectes de llibres que hauria
volgut escriure, però no. De llibres que hi són sense ser-hi.
“Un llibre no escrit és més que un buit. Acompanya la teva
vida com una ombra activa, irònica i alhora pesarosa. És una
de les vides que hauríem pogut viure, un dels viatges que no
hem fet”, diu Steiner.

“És el llibre no escrit el que hauria pogut fer que les coses
fossin molt diferents –especula aquest estudiós de la cultu-
ra europea–. El que potser t’hauria permès fracassar millor. O
tal vegada no”.

El títol del llibre fet de llibres avortats és Els llibres que no he
escrit. L’acaba de publicar en català Arcàdia, un segell indepen-
dent que ja té en el catàleg tres volums més de George Steiner:
La idea d’Europa, Deu raons (possibles) de la tristesa del pen-
sament i Recordar el futur. Els títols dels cinc llibres que Steiner
ja no escriurà mai sencers, però dels quals ens ofereix un tas-
tet prou sucós, són Chinoiserie, Invidia, Les llengües d’Eros, Sió,
Períodes lectius, De l’home i la bèstia i Fer la pregunta.

L’escriptor té l’opció de no escriure. A vegades, aquesta
postura és la més eloqüent. El silenci també parla, i de quina
manera. “Que no em sap cap greu/ dur la boca tancada/ sou
vosaltres qui heu fet/ del silenci paraules”, cantàvem aquí
quan havíem de dir les coses entre línies, confiant en la ge-
nerositat o en la ignorància del censor de torn. El mateix Stei-
ner va escriure: “El silenci és una alternativa. Quan a la polis
les paraules són plenes de salvatgisme i mentides, no hi ha
res més ressonant que el poema no escrit”.

Els llibres que no he escrit acaba amb les següents parau-
les de l’autor: “Un proverbi antic fa: «Tant de bo el meu ene-
mic publiqui un llibre». Jo ara
hi afegeixo: «Tant de bo en
publiqui set»”. Se’ls gira
feina, als enemics del gran
Steiner. Eva Piquer

Tast editorial❚

La intimitat, la proximitat,
la contemporaneïtat fins i
tot a distància, poden ali-
mentar la invidia. Els ba-
tecs són molt difícils de
diagnosticar perquè im-
pliquen corrents d’amor i
d’odi. Odi et amo. Aquests
moviments de l’esperit i la
sensibilitat arriben a con-
fondre’s entre el sotabosc
de l’impuls eròtic. El fran-
cès reflecteix d’una ma-
nera exacta aquesta dua-
litat: envie significa enve-
ja i desig. Admirem,
venerem, l’objecte de la
nostra pròpia frustració
gelosa. [...]

No vaig escriure l’estu-
di sobre Cecco d’Ascoli.
Podria haver tingut un
cert interès. Però em to-
cava massa de prop.❋
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e quat que això fos, sense
saber si el professor creia
que havia dit la veritat en
aquella acusació, si per-
sistia a fer una reivindica-
ció de l’objectivitat cientí-
fica. La temperatura de
l’habitació va caure en
picat. La irritació i la ira de
Joseph Needham es van
fer patents. I encara va ser
més clara la falsedat que
hi havia dins d’aquella ira.
No em va donar cap res-
posta directa. Es diu que
els que hi tenen l’orella
avesada poden detectar
el més petit defecte en
una copa de vidre quan hi
passen els dits per la vora.
Jo vaig sentir aquest de-
fecte, de manera inequí-
voca, a la veu de Ne-
edham. El vaig intuir en el
seu posat. A partir
d’aquell moment, no hi
podia haver cap possibili-
tat realista d’una confian-
ça mútua. No ens vam
tornar a trobar.

No vaig escriure mai
aquell llibret. El desig de
fer-ho, però, ha continuat
dins meu.❋
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Els llibres
que no he escrit

George Steiner
Arcàdia

Barcelona, 2008
Preu: 24 euros

Pàgines: 280

GeorgeSteiner

George Steiner
(París, 1929) ha
ensenyat literatura
comparada a Europa
i als Estats Units
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VIDESNOVISCUDES

Un llibre no
escrit, diu
Steiner, és
com un
viatge no fet.
“És el llibre
que potser
t’hauria
permès
fracassar
millor”

¿Com és la vida sexual
d’un sordmut o una sord-
muda? ¿Davant de quins
estímuls i amb quina ca-
dència es masturba?
¿Com experimenta el
sordmut la libido i la con-
sumació? Seria extrema-
ment difícil obtenir-ne
proves fefaents. No em
consta que existeixi cap
línia d’investigació siste-
màtica sobre aquesta
qüestió. Tanmateix, és
d’una importància cabdal.
Té a veure amb els cen-
tres nerviosos en què es
donen les interrelacions
entre eros i llenguatge.
Implica enfocar el tema
desconcertant i absoluta-
ment decisiu de l’estruc-
tura semàntica de la se-
xualitat, de la seva dinà-
mica lingüística. El sexe es
parla i s’escolta, en veu
alta o en silenci, externa-
ment o internament,
abans, durant i després
del coit. [...]

He tingut el privilegi de
parlar i fer l’amor en qua-
tre llengües. També en els
intersticis d’aquestes llen-
gües, algunes vegades in-
hibidors, d’altres estimu-
lants. En certa manera es
podria dir que es tracta
d’un ventall inhabitual.
L’heterosexualitat no
m’ha permès accedir a
regnes vitals i tota mena
de tresors amagats. [...]

Potser l’orgasme com-
partit és un acte de tra-
ducció simultània. Intuei-
xo que jo hi hauria pogut
fer una contribució, enca-
ra que només fos pione-
ra. Però el mal que hauria

infligit al més preciós i
indispensable de la

meva vida ínti-
ma (aquest

capítol té el
seu risc) ho
ha fet impos-
sible. La in-
discreció ha
de tenir els
seus límits.❋

Qualsevol que es conside-
ri «jueu» –tenint en comp-
te que considerar-se pot
englobar infinits matisos
d’orgull o de vergonya, de
testimoni o ocultació,
d’autenticitat o artificiali-
tat, de risc o oportunis-
me– s’ha de fer una pre-
gunta inicial bàsica. ¿Per
què l’autodeterminació i
la denominació de
«jueus» referida a certes
comunitats i certs indivi-
dus ha perdurat, per molt
polèmica que sigui?
¿Quins significats es
poden atribuir a la super-
vivència d’aquesta identi-
ficació durant més de tres
mil·lennis? Altres cons-
tel·lacions i societats ètni-
ques, col·lectivitats no pas
menys característiques,
no pas menys potents,
han desaparegut. ¿Per
què hi ha una Jerusalem
quan la Tebes egípcia,
l’Atenes de Pèricles i la
Roma imperial s’han con-
vertit en arqueologia?
¿Com s’explica que enca-
ra hi hagi jueus (la parau-
la grega i teològica més
pertinent és escàndol)?
[...]

Hauria volgut desgra-
nar aquests arguments en
una obra d’envergadura.
M’ha faltat la clarividència
necessària per fer-ho.

I l’hebreu.❋

En repetides ocasions, he
estat convidat pels serveis
competents de la Unesco,
per la comissió europea
de Brussel·les i per funda-
cions culturals a preparar
un estudi comparatiu dels
ideals i el funcionament de
l’educació secundària i
universitària al continent
europeu, a la Gran Breta-
nya i als Estats Units.
Aquestes invitacions han
sorgit com a conseqüència
del meu curriculum vitae.
He estudiat i ensenyat en
cadascun d’aquests tres
sistemes. Es tracta, proba-
blement, d’una experièn-
cia poc habitual. [...]

Potser la pregunta que
ens hem de fer és la se-
güent: ¿quina seria la fo-
mació bàsica adequada a
les necessitats espirituals i
pràctiques dels homes i
les dones d’un planeta
multinacional i cada vega-
da més interrelacionat? [...]

Un pla d’estudis fona-
mentat en les matemàti-
ques, la música, l’arqui-
tectura i les ciències de la
vida. Ensenyat, en la me-
sura que sigui possible,
des d’un punt de vista his-
tòric. Començant en l’en-
torn de la primera escola-
rització, l’ordinador pot
fer que aquests quatre
regnes siguin contigus i
interactuïn amb la ment i
la imaginació de l’alumne.
Aquests quatre eixos
obren la sensibilitat als
reptes més immediats i
als límits més remots del
pensament. Sorprenent-
ment, també tenen un
potencial incommensura-
ble per a la diversió, el joc
i el plaer estètic.❋

He volgut escriure i il·lus-
trar un llibre sobre
aquests quatre éssers ín-
tims. No és difícil conver-
tir els animals en megà-
fons de les veus huma-
nes, com fan Isop o La
Fontaine; inventar un
Babar o un Bambi. És im-
mensament difícil, en
canvi, transmetre de ma-
nera versemblant el que
intuïm sobre la identitat
interior d’un animal,
sobre la visió que té de
nosaltres. [...]

Escriure el meu «llibre
d’animals» hauria reque-
rit no solament unes
grans tècniques psicolò-
giques i narratives. Hau-
ria comportat una intros-
pecció molt crua. M’ha
faltat valor.❋

Els que han estat prou
generosos per interes-
sar-se per la meva feina
operdiscrepar-nesovint
m’han plantejat la matei-
xa pregunta, després de
llegir els meus llibres, en
seminaris, al final de les
meves conferències,
amb cortesia vacil·lant o
en to de retret: «¿Quines
són les seves idees polí-
tiques? En tots els seus
escrits sobre història i
cultura, sobre l’educació
i la barbàrie, ¿per què no
hi ha cap afirmació fran-
ca sobre la seva pròpia
ideologia política?
¿Quina és la seva posi-
ció?» Sé que aquest des-
afiament i el malaise que
comporta són legítims. I
una cosa que em sap
més greu: encara no sé
ben bé quines són les ar-
rels psicològiques de la
meva reticència o de les
meves evasives. [...]

Les meves idees polí-
tiques se circumscriuen
a la intimitat i l’obsessió
intel·lectual. Beuen de
les crides immemorials
de Dante expressades
per Ulisses: «No estem
fets per viure com bèsti-
es, come bruta, sinó per
seguir la virtut i el conei-
xement allà on ens por-
tin, al preu personal o
social que sigui». [...]

En cercles refinats, el
fet de preguntar de ma-
nera directa sobre les
creences religiosesd’una
persona,osobre l’absèn-
cia d’aquestes creences,
ha estat considerat du-
rant molt de temps una
intrusió rude”. [...]

El que plantejaria de
manera fervent és això:
la fe o la falta de fe és, o
hauria de ser, l’element
constitutiu més íntim i
més discretament guar-
dat de l’ésser humà.
L’ànima ha de tenir
també les seves parts
privades.❋
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