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Errata és un llibre que vaig agafar amb recança i que tot d'una em va enganxar. M'ha sorprès, 
emocionar, indignat, captivat i també m'ha divertit. 
 
De petita sentia dir "que n'és d'atrevida la ignorància!" És des de la ignorància que m'atreveixo 
a escriure aquestes línies. 
Ignorància sobre tants escriptors, pensadors, clàssics, escoles, tendències i molt més, de les 
quals he sentit parlar, conec de nom i d’algun petit contacte, referència i fins i tot intuïció, o 
que ignoro totalment, que no conec ni mai arribaré a conèixer en profunditat, la profunditat 
a la que s'arriba amb hores d'estudi, dedicació, reflexió i de tertúlia. 
 
Jo diria que és un llibre rodó, en el que el primer i el darrer capítol es toquen i tanquen un 
cicle vital, el de l'autor. 
 
El primer capítol mostra el descobriment de la diversitat incommensurable de la individualitat 
-cada escut, cada arbre, cada fulla, cada instant són únics i indefinibles- que "va orientar en 
gran part la seva (meva) vida" (PÀG. 11), la convicció de que la teoria no és aplicable "en el 
terreny de les humanitats, en la  història i en els estudis socials...” (PÀG. 15) 
 
M'ha impressionat l’aparent rigidesa de la seva formació des de molt petit, que ell en cap 
moment rebutja, ans al contrari. Una mare poliglota, que canvia d'idioma a bell mig d'una 
frase i un pare molt sever que sap entusiasmar-lo per la cultura fonda, que el fa vibrar i li crea 
excitació per arribar al coneixement dels clàssics. En literatura, música, art, filosofia, un clàssic 
"ens llegeix a nosaltres"    "Cada vegada que l'abordem, el clàssic ens interrogarà. Desafiarà 
els nostres recursos de coneixement i d'intel·lecte, de ment i de cos..." (PÀG. 32).  Així m'ha 
passat amb Errata. També ens mostra la identitat jueva centro-europea, culta,  il·lustrada, 
privilegiada, càlida i tolerant, que quedarà reduïda a cendres per l'horror posterior. (He buscat 
informació sobre el pare, eminent banquer, però tan sols he trobat una menció a The National 
Archives dels documents que guarden: correspondència, diaris i escrits, i correspondència 
amb el seu fill) 
 
El capítol cinc em fa ballar el cap. Diu que "tres cops, a la història d'Occident, els jueus han 
hagut de lluitar per confrontar las consciència humana amb el concepte d'un Déu i les 
conseqüències morals i normatives d'aquest concepte". 
Serien el Déu mosaic, el Sermó de la Muntanya i el Socialisme utòpic. Aquest capítol acaba 
amb una frase que a mi em sembla capgirar els arguments anteriors:  "Bestieses, oi? Però 
bestieses per les quals viure i morir". ¿Seria aquesta frase la regirada necessària per entendre 
el que abans nega? "Encara ressonen els antics preceptes de perfecció, d'auto-anul·lació, 
l'exigència d'un regne de justícia total ara i aquí" (PÀG. 94) "...l'aspiració de messianisme, la 
funció de ser insomnes i irritar moralment la resta dels homes em semblen el més alt dels 
honors." A llegir i rellegir. 



 
M'han divertit les múltiples "cunyes" que apareixen per sorpresa enmig d'una argumentació 
profunda.  També m'ha divertit el capítol  9, quan parla dels seus mestres, unes persones de 
renom universal, que pertanyen a l'elit intel·lectual i que jo, personalment, desconec del 
tot.  M'ha divertit com els presenta en un ambient acadèmic molt tancat, cadascú amb el seva 
manera de ser i de fer i que George Steiner descriu amb certa comicitat, sempre reconeixent 
el seu mestratge i la seva autoritat. No són personatges hieràtics, són terriblement humans. 
Steiner aconsegueix descriure'ls com a persones humaníssimes mentre explica la pedagogia 
de cada un d'ells, el que va aprendre d'ells, i no tan sols a nivell de coneixement. Emociona la 
seva amistat amb Boutang, dos erudits divergents en ideologia i units per la recerca. "Gaudim 
de la mena d'ensenyament que és un acte d'amor compartit" "Ell i jo anàvem plegats a l'hora 
d’intuir que la qüestió de l'existència, de la concebilitat o la negació de Déu, s'enfoqui com 
s'enfoqui, assegura la serietat de la ment i l'esperit" (PÀG. 201). Un homenatge als 
ensenyants, un acte d'amor compartit. 
Steiner és capaç d'aprendre fins i tot dels seus alumnes i, gran com és, de reconèixer-ho. 
 
M'ha entusiasmat la descripció que fa de la llengua, de la pluralitat de llengües i l'afirmació 
que el conèixer-ne vàries des d'infant no suposa, com molts volen, cap impediment per 
obtenir una identitat cultural pròpia completa. I d'aquí, desprès de dignificar tant el 
llenguatge, passa a parlar de la superioritat del llenguatge musical, que va més enllà de la 
parla humana, que intueix el que és transcendental "¿Com és que, es va preguntar Berkeley, 
ens sentim atrets i podem percebre allò inconcebible, que nega les paraules, les gramàtiques 
de la comprensió discursiva? La música respon insistentment aquesta pregunta. Davant de la 
música, els prodigis del llenguatge en son també frustracions" (PÀG. 99) (una mica abans 
menciona la capacitat de Proust, entre d'uns pocs altres autors, d'evocar  . ."els efectes , amb 
una proximitat sorprenent, els efectes reals de la música sobre la consciència." 
 
Salto al darrer capítol, que m'ha commogut profundament.  Es mostra dolgut per els fets 
salvatges i mentiders del Tercer Reich i altres sistemes totalitaris, ¿lligats a la corrupció del 
llenguatge? També per les seves "mancances" en estudis i la seva pluralitat de tasques, ser un 
erudit, ocupar càtedres i alhora escriure ficció i  col·laborar amb la premsa, que li han costat 
la incomprensió d'un mon cultural que en canvi manlleva  els seus escrits i ensenyaments 
"Quan s'acosta el final, sé que la meva solitud multitudinària . . . "  "Però la tristesa, la tristitia, 
aquesta paraula llatina estremidora, hi és" (PÀG. 223) 
Però al final torna a la percepció que va experimentar de petit d'una pluralitat inenarrable, 
d'un més enllà. 
"Per a mi hi ha la pressió innegable d'una presència que és aliena a l'explicació (i la música és 
l'anàleg quotidià, si bé insondable, de la pressió d'aquesta presència) 
"La creença o la no creença són molt semblants, però a unes profunditats de complexitat que 
desafien l’anàlisi, unes profunditats a les quals no podem accedir amb el llenguatge . . . 
"  (PÀG. 241) 
"L'amor és, en diferents graus d'intensitat, el miracle imperatiu de l’irracional . . ." 
"Jo m'he passat tota una nit sota la pluja, xop de cap a peus, per veure fugaçment la meva 
estimada girar una cantonada. I potser ni tan sols no era ella. Déu tingui pietat dels que mai 
no han conegut l’al·lucinació de llum que omple la foscor en una vigília com aquesta" (PÀG. 
245). 
 



Més enllà de les paraules hi un més enllà que ens pot arribar amb la música, l'amor, la 
contemplació, el silenci. Hi ha un amor universal que ens omple de sentit i que ens hauria 
d'impregnar fins a impedir-nos fer mal als altres. Així doncs ens podem preguntar on és el 
botxí, on som nosaltres quan fem mal, en relació a aquesta Música, a aquest Amor. 
 
He rebut el discurs de renúncia de José Múgica davant el Congrés. Diu, ell que ha après a no 
odiar: "El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye". 
 
Molt queda fora, moltes impressions, sensacions, idees, anhels, irritacions, regirades i 
capgirades que he viscut llegint Errata. 
 

 
 
 


