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1 EL CONCEPTE DE LITERATURA

Fins al segle xviii la «literatura» comprenia tot el conjunt 
de llibres i escrits: de tema filosòfic o científic, narratiu 
o històric. Després, aquest concepte es va espe-
cialitzar i es va referir només a certes 
classes d’escriptura: el que es podria 
anomenar l’escriptura imaginativa i 
creativa, bàsicament la novel·la, el 
teatre i la poesia. Serien literàries 
aquelles obres d’imaginació, en el 
sentit de ficció, d’escriure sobre al-
guna cosa que no és literalment real. Hi ha una 
separació, per tant, respecte a la ciència, la filosofia 
i la història. Però això no està tan clar: alguns llibres de 
filosofia o d’història també es considera que són literatura 
o, si més no, que tenen valor literari. A més, si es considera que 
només els textos de «creació» o d’«imaginació» són literatura, 
vol dir això que la filosofia o la ciència no tenen caràcter creador 
i imaginatiu? Finalment, la literatura inclou també llibres que no 
es poden considerar de ficció, com els diaris, els llibres de memòries i 
l’assaig i, alhora, exclou obres d’imaginació com Superman.
Per això, independentment de la inclusió de continguts ficticis o no, una 
característica fonamental per a considerar literari un text és l’ús especial 
del llenguatge. En els textos literaris es modifica el sentit habitual de la 
llengua per a cridar l’atenció del receptor, i es proporciona al 
lector un plaer estètic. És per això que es diu que en els textos 
literaris predomina la funció poètica del llenguatge: per mitjà 
d’una sèrie de procediments lingüístics, com ara les figures 
estilístiques, es posa en relleu la forma del missatge.

De tota manera, a més de la funció estètica, la lectu-
ra d’obres literàries pot tenir altres finalitats. Llegim una 
novel·la o un llibre de memòries per distraure’ns, per di-
vertir-nos, i també per saber més i eixamplar les nostres expe-
riències personals. Com va escriure Joan Fuster, la lectura ens 
permet «un viatge al món de les grans fantasies humanes» 
o acostar-nos a «un enteniment més subtil del món que ens 
envolta». La lectura es converteix així en un procés en què ens im-
pliquem activament: sempre interpretem les obres literàries fins a cert 
punt a través del que ens preocupa o interessa. Des d’aquest punt de 
vista podríem dir que una obra serà més literària com major siga la 
seua disponibilitat o la seua capacitat de comunicació. Els textos literaris, 
de fet, es caracteritzen per contenir una múltiple probabilitat de sentit, no 
tancada ni definida. Només en una veritable obra literària podem introduir 
un contingut nou sense destruir-ne la identitat. La literatura es converteix 
així en un dels mitjans més poderosos de què disposem per a experimentar 
les múltiples possibilitats –de persones, de temes, de situacions i de con-
flictes– que ofereix la vida humana.
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CONCEPTE I ABAST DE «LITERATURA UNIVERSAL»

La literatura universal es pot identificar amb el conjunt de tots els textos literaris, de totes les li-
teratures i de totes les èpoques. La literatura universal seria, per tant, el gran catàleg, complet i 
exhaustiu, encara que en la pràctica, quan parlem de literatura universal, ens referim principalment 
a la literatura europea o occidental.

Tradicionalment, s’ha considerat que Goethe va encunyar el terme de «literatura universal» en 
una de les converses reportades en el llibre Converses amb Goethe d’Eckermann: «Avui dia la litera-
tura nacional –va dir– no representa gairebé res, entrem en l’era de la literatura mundial (die Weltli-
teratur) i ens correspon a cadascun de nosaltres accelerar aquesta evolució». 

Sembla, però, que Goethe no va ser tant el creador d’aquest terme com el seu difusor i impulsor 
més destacat. El concepte de Weltliteratur, inaugurat per ell o no, es va revelar com a problemàtic 
des del principi. Sobretot, perquè Goethe no tenia en ment un concepte d’igualtat entre totes les 
literatures. Quan reivindicava la literatura universal, no pensava en totes les literatures, sinó, bàsica-
ment, en les «grans»: la francesa, l’anglesa, potser la italiana i l’espanyola, i l’alemanya. Sense mou-
re’ns de l’àrea europea, nombroses literatures restaven invisibles o, en el millor dels casos, reduïdes 
a uns fenòmens laterals, regionals.

El fet és que la literatura continua estudiant-se en la major part dels casos en relació amb els 
diferents contextos nacionals. Com ha remarcat l’escriptor txec Milan Kundera, a diferència del que 
passa amb la pintura o amb la música, les obres literàries, com que resten lligades a les llengües en 
què estan escrites originalment, s’estudien exclusivament en el seu context nacional: «Europa –ha 
escrit– no ha aconseguit pensar la seua literatura com una unitat històrica i no deixaré de repetir que 
aquest és el seu irreparable fracàs intel·lectual».

Totes les literatures del món

Cal reconéixer que Europa i d’altres indrets amb poblacions migratòries importants tenen avui 
dia la possibilitat, molt més gran que no va tenir-la Goethe, de posar de costat –perquè sovint 
estan escrites en una llengua europea– mostres literàries que, quant als seus continguts, pro-
cedeixen de cultures i d’experiències del món radicalment alienes a l’esperit europeu. És el cas 
de la literatura en llengua alemanya escrita pels turcs residents a la República Federal, o el cas 
de les literatures d’expressió francesa o castellana escrita per magrebins a França o a Espanya.
Aquesta interrelació i interfunció d’expressions literàries en un mateix país i en una mateixa 
llengua, més que cap altra experiència o voluntat purament idealista, és el que ens permetrà, 
cada vegada més, dibuixar un mapa de la Weltliteratur com a articulació de diverses literatures 
mundials barrejades entre si, amb tot el que això significa d’adaptació, manlleu, resistència 
o persistència de peculiaritats de les diverses literatures. És a dir: avui justament, molt més 
bé que en temps de Goethe, podem abordar la qüestió de la «literatura universal» com una 
qüestió d’intercanvi i de diàleg entre «sobiranies», i ja no des de l’òptica sobirana de la nostra 
tradició, com ho han fet els que creuen desmesuradament en la supremacia de les literatures 
europees, sinó des del prisma de la relativa equivalència de totes les literatures del món.

Jordi Llovet. El concepte de Weltliteratur segons Goethe

Johann Wolfgang von Goethe.
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EL CÀNON LITERARI

La literatura universal s’identifica sovint amb una llista, tria o selecció de grans llibres, amb el que 
s’anomena el «cànon literari», concepte tan fluctuant, discutible i inestable com el de «literatura». 
El cànon, en definició de Jordi Llovet, és en principi la suma de totes les produccions literàries que 
la tradició, o simplement el temps, ha subratllat al llarg dels segles, ha seleccionat o ha preferit per 
damunt d’altres produccions.

Els textos de l’antiguitat –els poemes homèrics o la poesia clàssica grega i romana– van determi-
nar la primera de les mesures per a considerar si una obra escrita havia d’incorporar-se o no a aquest 
patrimoni literari. En uns altres casos, la definició del corpus anomenat «cànon» s’ha dut a terme a 
partir d’un consens dels lectors: algunes obres literàries han produït un impacte tan enorme que han 
acabat integrant-se en el cànon. Un altre criteri que se sol tenir en compte és la capacitat que tenen 
alguns textos de produir interpretacions que s’acumulen a través del temps i en circumstàncies so-
cials, culturals i polítiques molt diverses.

En la base del cànon hi ha el patrimoni més antic i més gran de la tradició literària d’Occident, 
format per la literatura judeocristiana i la literatura grecollatina. L’estudi de la Bíblia i de les literatu-
res grega i llatina permet establir les bases temàtiques i formals de quasi tots els models narratius, 
poètics i dramàtics que s’han donat posteriorment.

Harold Bloom
Crític i teòric literari nord-americà. Professor d’Humanitats a la Univer-
sitat de Yale i de Filologia Anglesa a la de Nova York, és considerat un 
dels crítics i teòrics literaris més rigorosos i influents de l’actualitat. Ha 
contribuït a la revaloració dels autors romàntics, ha reivindicat l’autono-
mia de l’estètica, ha lluitat contra la pèrdua dels valors intel·lectuals i 
estètics i ha defensat l’estudi dels valors intrínsecs de la tradició literària 
davant dels perills relativistes i reduccionistes del multiculturalisme i la 
interdisciplinarietat més banalitzadors. Biblioteca del Museu Britànic, 

Londres.
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2 TEMES, TÒPICS LITERARIS I PERSONATGES UNIVERSALS

Si analitzem la literatura universal al llarg del temps, comprovarem que hi ha una sèrie de temes que 
reapareixen en diferents autors, llengües i èpoques. Es tracta d’uns temes recurrents que revelen la 
preocupació de la literatura per aspectes fonamentals de la condició humana. Entre els més impor-
tants es poden esmentar els següents:

•  El sentit de la vida humana. La literatura s’ha preocupat sempre de dilucidar què és l’home, 
en què resideix el seu valor i què representa dins d’una visió general de les coses, és a dir, quin 
lloc ocupa l’ésser humà en el món.

•  Lligat estretament al tema anterior, hi ha la voluntat de donar una resposta a l’existència del 
dolor i la mort, cosa que porta a plantejar, o a negar, la dimensió transcendental o religiosa de 
la persona.

•  La descripció de les societats i dels seus costums i creences. Sovint, aquest tema pren la 
forma, sobretot a partir de la novel·la realista del segle xix, d’un estudi de l’individu en tensa 
relació amb la societat. A vegades, la literatura proposa també mons imaginaris sobre els quals 
es projecten problemes concrets o ideals, com les utopies.

•  La mateixa literatura o, més exactament, la relació entre els llibres i la vida, o entre la realitat 
i la representació literària. Hi ha una escena fonamental de l’Odissea, en què Ulisses es posa a 
plorar quan sent l’aede Demòdoc cantar la gesta del cavall de Troia. Molt més tard, en la segona 
part del Quijote, don Quixot es troba amb personatges que han llegit les seues aventures de la 
primera part. El personatge de ficció –Ulisses, don Quixot–, llegit pel lector, es converteix ell 
també en lector de si mateix i adquireix una dimensió doble. El lector sap que és un personatge 
de ficció, però el personatge també ho sap. Aquesta intrusió de la ficció dins de la ficció té com a 
efecte immediat qüestionar la frontera entre realitat i ficció o entre vida i art, així com plantejar 
la relació problemàtica entre totes dues. És un tema essencial de la literatura.

•  L’amor és una font inesgotable de temes i motius, des de l’amor entés com a atracció sexual 
més o menys explícita, marcat per la passió, fins a la idealització de l’amor de caràcter platònic. 
L’amor esdevé un món en què cristal·litzen els sentiments i els aspectes més diversos i contra-
dictoris de l’experiència humana.

•  Les gestes guerreres. És el tema fonamental de l’èpica. Reflecteix el procés pel qual una col-
lectivitat es cohesiona en una unitat política o cultural, o en totes dues alhora, i pren consciència 
d’ella mateixa.

Al costat d’aquests temes, d’una gran amplitud semàntica, hi ha els tò-
pics literaris, en què una frase breu, sovint en llatí, ha fixat en la tradició 
literària i retòrica uns continguts semàntics determinats. Entre els més 
coneguts es poden esmentar el carpe diem (viu el dia, aprofita el moment), 
el beatus ille (feliç aquell que viu en contacte amb la natura lluny de les 
preocupacions de la vida a la ciutat), l’aureas mediocritas (la mitjania dau-
rada, elogi de la moderació i d’una vida sense excessos), l’ubi sunt (on 
són, què se n’ha fet, interrogació retòrica sobre persones i coses que ja no 
existeixen), el tempus fugit (el temps fuig o vola: tot és efímer, destinat a 
la destrucció), etc.

Finalment, de la mateixa manera que els temes i els tòpics, alguns per-
sonatges de la literatura universal han adquirit un caràcter recurrent i ar-
quetípic, com ara Ulisses, Faust, Don Juan...

Ulisses i les sirenes, John 
William Waterhouse, 1891.


