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Per sempre jove
D A V I D C A S T I L L O

➤ Resulta difícil cada cop que se celebra un
congrés de poetes que les antologies de Castellet
Veinte años de poesía española (1960) o Nueves noví-
simos poetas españoles (1970) no acabin esdevenint
tema de conversa tant als col·loquis com a les
converses informals de sobretaula o a les obli-
gatòries copes nocturnes. Aquests dos volums
units a Un cuarto de siglo de poesía española (1966)
i les antologies publicades amb Joaquim Molas
–Poesia catalana dels segle XX (1963), Ocho siglos de
poesía catalana (1969) i Antologia general de la poesia
catalana– estructuren un retrat de grup per va-
lorar la qualitat i, també, les limitacions dels
nostres poetes. Sobre aquestes antologies s’han
improvisat teories i, fins i tot, llegendes; les han
idealitzat o atacat amb ganes i cadascú ha dit la
seva. El cert és que Castellet ha ofert un cànon
que ara ens serveix tant de consulta per als que
hi són com per investigar i recuperar els poetes
que n’han quedat fora. Són útils i se situen com
a principal referència per als estudiosos. Tota
aquesta feina, que s’ha d’afegir als seus estudis
sobre Marcuse, Pla i Espriu, es complementa a la
tasca de Castellet com a editor, tant en el seu
període a Seix Barral –enmig de les davanteres
més importants del país, amb Joan Petit, Barral,
Gil de Biedma, José Agustín, Ferrater, etc.– com
als gairebé quaranta anys al capdavant d’Edicions
62. El suposat pope, el més poderós crític de la
postguerra és, però, un senyor de Barcelona,
modern i bonhomiós, alt com un pivot de bàs-
quet i elegant, sempre somrient i afectuós. La

lectura que molts conservem de Castellet és la
visió desinhibida de la literatura, la capacitat de
posar en contacte en el difícil trànsit de la post-
guerra tendències tan diferents com l’objectivis-
me del Nouveau Roman francès, el Neorealisme
italià, els Angry Young Men britànics i els ale-
manys del grup 47 oferint un panorama d’una
literatura moderna, conceptual però accessible,
amb un glamur i una alçada intel·lectual que no
crec que s’hagin superat durant les últimes dues
o tres dècades. Castellet pertany, al costat del
malaguanyat Comas i dels Molas i Triadú, a un
grup de crítics catalans que han renovat la nostra
literatura i més enllà dels seus encerts i dels seus
inevitables errors han suposat una alenada d’aire
fresc a la tradició, superant l’excés d’oficialisme
acadèmic. Han acostat els clàssics i els moderns
als lectors del carrer. Aquest any Castellet ha
tornat a l’actualitat amb les necessàries reedici-
ons de Nueve novísimos poetas españoles i de l’edició
definitiva de La hora del lector, a cura de Laureano
Bonet. Cal afegir-hi el volum d’homenatge d’un
grup de professors universitaris i d’una selecció
de col·legues (Carvajal, Folch, Herralde, Molas i
Oliart) amb motiu del seu 75è aniversari, tres
quarts de segle de joventut, d’un jove per sempre,
que diria Bob Dylan. Aquest perfil seria més in-
complet sense Els escenaris de la memòria (1988),
una interessant i íntima memòria de la seva vida,
un autoretrat que els recomano perquè ens en-
senya un protagonista del segle, que escapant de
la violència i de la intransigència va crear un ci-
vilitzat racó del país als anys difícils, un racó on
va dominar el rigor intel·lectual i l’aposta estètica.
Moltes felicitats per tot plegat, Mestre!
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Cela, E. Lorenzo, Castellet, Paz, Gil de Biedma i Petit

A.S. Com valora l’edició crítica que
ha escrit Laureano Bonet de ‘L’hora
del lector’ [publicada el 1957]?
J.M.C. És un treball que no hau-
ria pogut fer ningú més que ell
perquè coneix molt bé tot el
grup generacional en el qual jo
em vaig formar als anys cin-
quanta. Bonet dóna molt ma-
terial, fins i tot més enllà del
literari. Dóna molta informa-
ció, per exemple, del grup lite-
rari que es va formar al voltant
de la revista Laie.
A.S. La idea principal que defensava
a ‘L’hora del lector’ era que la lite-
ratura, per primera vegada a la
història, esperava que el lector dei-
xés de ser passiu per convertir-se en
un membre dinàmic del procés de
creació, en un lector creador. S’exi-
gia d’ell un esforç. Però també ad-
vertia que la major part dels lectors
buscaven bàsicament evasió. Això
és ara més veritat que mai?
J.M.C. Sí. Hem guanyat públic
però hem perdut lectors. Enca-
ra que sempre hi ha aquell
lector que et sorprèn amb una
interpretació realment perso-
nal d’una obra.
A.S. Al llibre parlava d’una litera-
tura onanista, d’una literatura que
només entenia i feia disfrutar l’es-
criptor. Ara la majoria d’obres li-
teràries pretenen aconseguir el mà-
xim de públic possible. ¿Potser s’ha
desplaçat el concepte d’onanisme de
l’escriptor al lector?
J.M.C. Hi ha un tipus d’escriptor
que simplement escriu pel seu
propi plaer i a qui no importa
res més. Però és molt difícil
traslladar el concepte de litera-
tura onanista al d’un lector que

està molt mediatitzat. Un és un
solitari i l’altre és un lector que
es troba al mig de la massa,
rebent un bombardeig continu
d’informació i desinformació.
Si després troba més o menys
plaer en un llibre... això no té
res a veure, com a funció crea-
tiva, amb la que té l’escriptor
onanista.
A.S. Deia que la literatura autèntica
era aquella que s’obligava a si
mateixa a ser fidel a la seva època.
Què volia dir amb això?
J.M.C. Jo crec que no hi ha lite-
ratura sense el condiciona-
ment de l’època en què s’es-
criu. No solament s’és esclau
de tots els condicionaments de
la teva època: estètics, polítics
econòmics... sinó que pots ar-
ribar a influir-hi d’una manera
o altra a través de la literatura.
L’escriptor ha de tendir a in-
novar però ha de partir d’una
base, i aquesta base és la seva
època. Em sembla gairebé tau-
tològic dir que l’escriptor és
un producte de la seva època i
que el que ha de mirar de fer

és ser ambiciós i aportar-hi co-
ses noves.
A.S. Sembla que la literatura sense
autor de la qual parlava, una li-
teratura cada cop més objectiva,
ha quedat bastant relegada i es
torna a les formes narratives més
tradicionals. ¿Podríem parlar d’un
retorn a les formes narratives de-
cimonòniques?
J.M.C. Tant com decimonòniques
no ho sé, encara que sí que és
cert que aquest fenomen exis-
teix. Però penso que cal que els
escriptors mirin de treure el
màxim de suc possible dels
lectors nous. Aquesta seria una
mena d’avantguarda literària
que es troba a faltar. És a dir:
buscar la complicitat del lector.
Per tant, més que tornar als
models decimonònics, ens tro-
bem davant la repetició de
models que han existit als se-
gles XIX i XX. Per tant, l’escrip-
tor ha de ser ambiciós, ha de
ser la punta de llança de les
aportacions originals. I aques-
tes aportacions originals són
les que haurien d’exigir un es-

forç en el lector que el captivés
i el fes cocreador de l’obra.
A.S. A ‘L’hora del lector’ podem lle-
gir: “A l’escriure, el novelista par-
teix d’una insatisfacció per la prò-
pia vida i per la vida del seu vol-
tant. I aquesta mateixa insatisfac-
ció és la que empeny el lector a lle-
gir”. La literatura és bàsicament
catarsi, és un acte terapèutic?
J.M.C. No és exacte. Segurament
uns anys més tard ho hauria
expressat d’una manera dife-
rent. El que volia dir és que els
grans creadors han escrit una
mica des dels marges. Si ho
mirem gairebé estadística-
ment, veurem que la gran es-
criptura s’ha fet des dels mar-
ges. L’ha fet la gent que, d’una
manera o altra, ha estat mar-
ginal dins de la societat, que ha
gaudit d’un distanciament per
veure i per entendre el món.
Això no vol dir que no hi pugui
haver grans escriptors, que n’hi
ha hagut, de mentalitat més
conservadora o més burgesa.
Però cada vegada veig més que
la bona literatura s’ha escrit

des dels marges. I aquests
marges poden ser moltes co-
ses: la pròpia situació auto-
marginada de l’escriptor, fe-
nòmens més o menys patolò-
gics que l’han portat a fora de
la societat o bé l’escriptor que
ha estat rebutjat per aquesta
societat. Hi ha molts tipus de
marginacions i d’automargi-
nacions. Un gran escriptor es
manifesta sempre des dels
marges. Només amb la distàn-
cia, amb el dolor que compor-
ten determinats aspectes de la
marginació, es pot entendre el
món. Si estàs, posem per cas,
en una roda consumista dins
el món occidental, serà molt
difícil que escriguis res que
tingui interès.
A.S. ¿No s’ha plantejat mai escriure
una novel·la?
J.M.C. Mai. Ni novel·la, ni poesia,
ni res. Ningú pot acusar-me de
tenir un poema juvenil meu.
He viscut d’una altra manera
la literatura, m’ha semblat
que em tocava fer una altra
feina.


