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CRISTINA CALDERER

Josep Maria Castellet:
“L’escriptor ha de tendir a innovar,
però ha de partir de la seva època”

A I D A S E G U R A

Amb motiu dels seus

75 anys, Península

acaba de publicar

un volum

d’homenatge en

què més de dues

dotzenes de

professors

universitaris i

d’amics personals

hi diuen la seva

sobre l’obra de

l’influent crític i

editor. El llibre es

complementa amb

la reedició recent

dels mítics ‘La hora

del lector’, en

edició castellana

definitiva, i ‘Nueve

novísimos poetas

españoles’

A.S. El crític britànic Cyril Connolly
va dir que la crítica de novel·les era
la tomba del periodisme.
J.M.C. Jo penso que en línies ge-
nerals un dels oficis més difícils
de fer és precisament el de la
crítica literària als diaris, a les
publicacions periòdiques. Pri-

mer perquè, suposant que par-
ticipis en un comitè que triï els
llibres que s’han de comentar
cada setmana, aquesta tria
comporta llegir dos o tres lli-
bres per saber de quin has de
parlar. Després has de redactar
l’article i que aquest mostri uns

criteris. Tot això fa que la críti-
ca literària sigui un dels oficis
més arriscats i ruïnosos del
món. La crítica als diaris és una
de les coses més desagraïdes
que hi ha. I si a sobre els autors
o els lectors no estan gaire d’a-
cord amb els criteris...

A.S. Quins requisits ha de reunir un
bon crític literari?
J.M.C. Hi ha molts tipus de críti-
ca, i cada crític hauria de saber
molt bé en quin mitjà col·labo-
ra i a quins lectors va destinada
la seva crítica. És evident que és
molt diferent una crítica d’una

revista universitària adreçada a
professionals, als mitjans aca-
dèmics, que una crítica en un
suplement literari d’un diari,
on el públic potencial sempre
és molt més ampli. A aquest
públic se li han d’explicar les
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V
Entrevista amb
Jordi Arbonès
. .....................................................
L’Editorial Proa ha publicat
‘L’escala de Richter’, obra amb
què Jordi Arbonès va guanyar
l’última edició del premi
Carlemany de novel·la. Arbonès
mostra les petites tragèdies dels
veïns que viuen en un immoble
amenaçat d’enderroc.

VII
Poesia dramàtica de
Josep Palau i Fabre
. .....................................................
‘Les veus del ventríloc’ (Proa) és
l’últim poemari del poeta,
dramaturg, narrador i assagista
Josep Palau i Fabre. Es tracta d’un
recull, triat i prologat per David
Castillo, de diversos fragments
poètics de les obres teatrals de
Palau i Fabre.

XIV
Mostra de l’art de
De Chirico a Sabadell
. .....................................................
Fins al 6 de gener podem visitar a
la Fundació Caixa de Sabadell
trenta-cinc obres, sumant
dibuixos, pintures i escultures
realitzades entre el 1908 i el
1959, de l’artista grec Giorgio de
Chirico, considerat precursor
d’alguns surrealistes.


