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coses molt clares, s’ha de fer
una mena d’explicació de la
novel·la i una mínima valoració
crítica que orienti el lector.
A.S. Actualment hi ha molta pro-
ducció editorial, però l’agenda cul-
tural està molt marcada i tots els
suplements acostumen a parlar del
mateix. Es troba a faltar el paper
del crític investigador que s’escapa
dels camins a seguir, que troba joies
de petites editorials o autors que es
queden al marge del xou mediàtic
cultural. ¿No troba que estem una
mica esclavitzats de l’última nove-
tat, de l’última obra definitiva?
J.M.C. Completament! I les llistes
de llibres més venuts acaben de
desorientar en comptes d’ori-
entar, perquè el llibre més ve-
nut no acostuma a ser el mi-
llor. El públic es veu sotmès a
una pressió mediàtica dels
mitjans de comunicació que,
en comptes d’ajudar-lo, el des-
orienta. Jo crec que en aquests
moments és difícil lluitar con-
tra això perquè, per acabar-ho
d’adobar, hi ha els llançaments
massius internacionals. El cas
del Harry Potter, per exemple.
Encara que aquest cas és inte-
ressant, perquè l’hàbit de la
lectura s’adquireix de jove o no
s’adquireix. El públic necessà-
riament s’acabarà sentint atret
per un fenomen determinat,
sembla que hagis de comprar
un títol concret per estar al dia.
Per tant, el condicionament de
l’entorn al voltant dels llibres
és molt fort i desorienta.
A.S. Quan vostè va començar en la
professió, el crític literari tenia més
llibertat d’acció?
J.M.C. El crític literari tenia més
llibertat excepte en una cosa: la
censura. Jo ho vaig patir en la
meva pròpia carn. Durant un
any vaig fer una crítica setma-
nal en una publicació que es
deia Revista, fundada per l’Al-
bert Puig Palau. Per això recor-
do la feina de triar entre els
llibres, de llegir-ne un o dos, de
fer-ne la crítica... recordo el poc
rendible que això resultava. A
més, el delegat de la censura
que hi havia llavors a Barcelo-
na, un tal Lucio Ramos, siste-
màticament em tatxava els ar-
ticles totalment o parcialment.
Vaig haver de deixar-ho i no-
més dedicar-m’hi durant el
mes de vacances d’estiu que
tenia el censor. Per tant, tení-
em més llibertat perquè no hi
havia la pressió de la indústria
editorial i dels mitjans de co-
municació, però d’altra banda
corries el perill de la censura.
A.S. ¿La crítica no hauria de ser més
creadora i menys analítica?
J.M.C. Abans m’he oblidat d’es-
mentar un altre tipus de críti-
ca, la que fan els mateixos cre-
adors, especialment important
en el terreny de la poesia. Se-
gurament els poetes han estat
els millors crítics literaris de
poesia. Hi ha un tipus de crítica
creativa, que és en general la
que fan els mateixos escriptors.
Però jo no la recomanaria en
els mitjans de comunicació
més habituals, requereix un ti-
pus de publicació més selectiva.

A.S. ¿Però no pensa que els escriptors
s’haurien d’abstenir de fer crítica
literària, pel perill de ser acusats de
partidistes?
J.M.C. No, no. Hi ha molts es-
criptors que tenen una cultura
considerable i que poden fer
aportacions importants. El que
passa és que no ha de ser una
crítica que vagi en contra d’al-
tres, ha de ser una crítica crea-
tiva que analitzi l’obra i que
enriqueixi el lector. M’agrada-
ria que hi hagués més escrip-
tors fent crítica literària.
A.S. S’ha dit que la feina d’un bon
crític era ajudar els autors novells i
desmuntar els grans blufs que
munten algunes editorials al vol-
tant d’autors superconeguts però de
qualitat dubtosa.
J.M.C. La crítica no és només el
descobriment d’autors novells.
I és evident que s’han de des-
muntar els grans muntatges
comercials. Tothom que escriu
es deu a algú, i el crític literari
es deu al lector. Una manera de
desmuntar els blufs és no par-
lar-ne. I un altre exemple de
muntatge en aquest país són
els premis literaris...

A.S. Per què?
J.M.C. Perquè s’han convertit en
un objecte de mercaderia. No
vull dir ni diré mai que la ma-
jor part dels premis literaris
estiguin atorgats d’antuvi, però
sí que és evident que s’hi pre-
senten una sèrie de gent que, si
no fos pel pseudònim, no s’hi
presentaria. Jo crec que això
enterboleix el mercat perquè
primer vénen els rumors sobre
qui serà el premiat i, si s’en-
certa, s’acusa els jurats d’estar
venuts. Tot fa que els premis
arrosseguin mala fama i des-
prestigi. I els que hem estat
membres de jurats literaris ens
sentim ofesos per la rebuda
que tenen moltes vegades
aquests premis. Jo, de fet, su-
primiria els premis a obres in-
èdites i donaria només premis
literaris a obres publicades, que
poden estar contrastades per
un públic lector.
A.S. En general, als anys 40 i 50 el
panorama literari estava dominat
per novel·les obscures, circumscrites
a la influència de l’existencialisme.
Llavors, segons vostè, el crític lite-
rari era una figura mediadora i

didàctica que guiava el lector sobre
el significat de les obres. Actual-
ment es pot dir que la majoria de
novel·les tendeixen a ser fàcils i as-
sequibles per tal d’aconseguir un
públic ampli. En què queda, doncs,
el paper del crític?
J.M.C. El paper del crític queda
subjecte sempre al tipus de li-
teratura que es fa al moment.
Si és un tipus de literatura
obscura però de qualitat, el que
ha de fer el crític és donar pis-
tes al lector per entrar a l’obra.
I si és una obra tan fàcil, tan
àvida d’un públic ampli, penso
que el millor que pot fer el crí-
tic és abstenir-se. Però s’ha de
remarcar la tasca prèvia del
crític, la tria dels llibres, que és
molt important.
A.S. ¿Però es pot dir que la literatura
actual és més assequible que la de
fa cinquanta anys?
J.M.C. Home... llavors també hi
havia llibres que aspiraven a
l’èxit, el que passa és que es van
produir una sèrie de fenòmens
al voltant del Nouveau Roman
francès i d’altres corrents que
van tenir força influència i èxit,
no pas de públic, però sí de

crítica. Potser això dóna la idea
que hi havia més llibres difícils
que ara. Jo crec que de totes
maneres abans hi havia la vo-
luntat de fer treballar el lector
i per tant de guanyar lectors en
el sentit creador. Avui en dia
crec que moltes vegades tenim
més públic que lectors. Perquè
moltes vegades els escriptors
adrecen llibres fàcils a un pú-
blic fàcil, els editors els empe-
nyen, la publicitat i els media hi
ajuden... tot tendeix a mirar
d’assolir els primers llocs en les
llistes de llibres més venuts. Tot
i que hi ha crítics que s’oposen
a això. Dir que no hi ha crítica
no crec que sigui just. Encara hi
ha crítics, potser no gaires, que
estan al marge de tot l’enrenou
creat per la indústria editorial,
els media, els premis...
A.S. Després d’haver estat un teòric
del realisme històric es va convertir
en un defensor de l’eclecticisme a
l’hora de fer crítica literària. Potser
el punt d’inflexió va ser l’antologia
‘Nueve novísimos poetas españoles’
[reeditada per Ediciones Península].
Quines limitacions creu que té la
doctrina del realisme històric a
l’hora de valorar l’obra literària?
J.M.C. Sembla que el realisme
històric fos una cosa que ens
vam inventar uns quants per
lluitar contra el franquisme, i
no és veritat. Durant la post-
guerra aquest era un corrent
molt important a tot Europa.
Aquesta tendència estava bas-
tida per corrents de tipus mar-
xista i anava molt bé per estu-
diar un tipus determinat de
llibres. Però aquesta metodolo-
gia no servia per a d’altres. En
el moment que me’n vaig ado-
nar vaig veure que era neces-
sari un eclecticisme en la me-
todologia crítica. Això em va
passar abans del tema dels no-
vísimos, quan vaig topar amb
l’obra de Salvador Espriu i vaig
veure que hi havia tota una sè-
rie d’elements als quals no et
podies acostar amb una meto-
dologia marxista sinó que
s’havien de buscar altres meto-
dologies. Vaig tenir la sort de
conèixer Roland Barthes i em
vaig atrevir a plantejar-li el
problema de la comprensió de
l’obra d’Espriu. Ell em va dir
que mirés d’acostar-m’hi des de
l’estructuralisme, analitzant
els signes que es desprenien de
l’obra d’Espriu. I va funcionar.
Entre el realisme, l’existencia-
lisme, l’estructuralisme... Vaig
mirar de sortir-me’n amb
aquest eclecticisme.
A.S. ¿La crítica literària ha guanyat
o perdut llibertat amb l’absència
general de grans dogmes i teories
que se’ns retreu als joves?
J.M.C. La crítica literària, com
totes les coses, depèn molt de
l’individu, de la persona.
Compta molt la qualitat indi-
vidual, la cultura que tingui la
persona i la vocació de crític. El
bon crític, l’home que ha llegit
molt, l’home que està atent a
les coses que fan els joves i a la
gent que està madurant, és un
element gairebé imprescindi-
ble en la societat literària.


