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Romàntic, catòlic i de família obrera
➤ Traductor de Shakespeare, autor de cèlebres
antologies com ara Antologia de la poesia catalana
1900-1950 i autor de volums de crítica com La no-
vel·la catalana de postguerra, Per comprendre Carles
Riba, La poesia catalana de postguerra i La ciutat dels
llibres entre altres, Joan Triadú (Ribes de Freser,
1921) ha estat una de les figures fonamentals de
la literatura catalana de la segona meitat del se-
gle. El jove Triadú havia passat de la indecisió
religiosa a creure en Déu justament durant els
anys que comprèn el dietari Dies de memòria.
“Amb la fi de la guerra es va produir una mena
de buit existencial dintre meu, necessitava om-
plir-lo d’alguna manera i em va sorgir la idea de
Déu. Després ja vaig descobrir el cristianisme i la
figura de Jesús. Continuo amb fe i molt content
de tenir-ne”. Era romàntic d’adolescent i ho se-

gueix sent avui: “El romanticisme és una forma
d’idealisme molt lligada a la vida interior. La
manera com em vaig enamorar de la meva dona
va ser un resultat del romanticisme, va anar així:
hi vaig caure de dalt a baix i de forma definitiva”.
La condició de fill de pares obrers pesa molt al
llarg del llibre. La seva entrada a la universitat (va
acabar la carrera just abans que l’ataqués amb
força la tuberculosi) accentua el distanciament
respecte als seus pares. “Per això he volgut dedi-
car el llibre a la memòria dels meus pares. No ens
enteníem, no m’interessava el que ells deien. Era
injust, però no ho podia evitar. Em feia vergonya
que els companys vinguessin a casa meva. I l’ac-
titud dels meus pares, i de la classe treballadora
en general, enfront de les noies era d’una reti-
cència tremenda”.
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“Hi ha dos
factors a tenir
en compte en la
crítica literària:
la personalitat
de l’estil i la
visió del món
pròpia de
l’escriptor”

J.T. Al principi no, però després
ja em vaig adonar que em lle-
girien. Com que es veu que sí
que tenia alguna cosa d’escrip-
tor, aquesta cosa ja devia sortir
llavors.
E.P. ¿Pensava que aquelles pàgines
trigarien més de seixanta anys a
veure la llum?
J.T. No, no. Ho hauria pogut
publicar els últims temps del
franquisme, o just després, pe-
rò no hi vaig pensar més. I no
tenia temps. Jo mai he fet un
llibre d’escriptor perquè no he
tingut temps. Si escriure ha-
gués estat la meva primera de-
dicació, ho hauria deixat tot
per fer un llibre. Però la meva
primera dedicació ha estat
l’ensenyament, i l’ensenya-
ment és molt absorbent. Com
que aviat vaig passar a ocupar
càrrecs directius, entre l’ense-
nyament i la vida cultural no
tenia temps per escriure. No-
més em quedaven lliures els
dissabtes, els diumenges i les
vacances. I així no es fa un lli-
bre. Ara, jubilat, és quan tinc
temps.
E.P. En un altre context polític, vostè
potser hauria escrit més.
J.T. Probablement, sí. No hauria
hagut de fer tantes coses. Aquí
sempre t’estiren i t’estires i
acabes fent molt més del que
toca.
E.P. Diu que a mesura que avançava
en ‘Dies de memòria’, la redacció
esdevenia a poc a poc escriptura.
J.T. El dietari sencer fa unes mil
i tantes entrades. Vaig deixar
de banda la part on hi havia
més redactat i em vaig quedar
amb aquella on hi havia més
escriptura, més maduresa in-
terior. Es publiquen dietaris
que trobo una mica pesats
perquè et parlen del temps que
feia cada dia.

E.P. Com es passa de redactar a es-
criure? Què determina que un text
sigui literari?
J.T. La crítica literària no és una
ciència exacta, és molt subjec-
tiva. Hi ha dos factors a tenir en
compte: la personalitat de l’es-
til i la visió del món pròpia de
l’escriptor. Alguns escriptors
catalans notables no tenen un
estil identificable, es limiten a
explicar coses i a descriure
personatges. En canvi, no hi ha
cap dubte que Mercè Rodoreda
no escriu com ningú més.
D’altra banda, hi ha d’haver
una visió del món pròpia, una
certa idea del món que es tras-
llueix en la lectura. Els contes
d’en Sarsanedas, posem per
cas. Després de llegir-los, hi
veus un determinat tipus de
persona. Costa molt que s’a-
juntin aquests dos factors.
Quan jo ensenyava literatura,
em dedicava a excitar els meus
alumnes, a descobrir-los noms,
a fer-los llegir. La història de la

literatura s’ha ensenyat nor-
malment de manera estèril,
contraproduent.
E.P. A part del relat autobiogràfic,
aquest dietari té també una clara
importància històrica...
J.T. Sí, penso que pot contribuir,
poc o molt, a refer la memòria
històrica. Escrivint aquest llibre
he procurat retratar-me en
aquella edat. Retratar-me a mi i
al context, i fer-ho d’una ma-
nera fidel. Algú s’adonarà que
aquí no es parla de l’afusella-
ment de Companys: no me’n
vaig assabentar, jo. Els histori-
adors de vegades donen a en-
tendre que aquí tothom estava
pendent del que passava. A mi
ningú em va dir que havia
passat això. La gent callava
molt. Si no estaves molt ficat en
política, hi havia moltes coses
que no les sabies.
E.P. En el llibre queden paleses les
seves dues passions: la literatura i
l’ensenyament. “Serveixo per en-
senyar, per llegir i per escriure”,

diu el 12 de juliol del 1938. Vist
des d’ara, queda clar que ha sabut
encarrilar la seva vida cap allà on
volia. En deu estar satisfet.
J.T. Sí, sí. Vaig estar a punt de
fer la carrera de mestre, però
em vaig descoratjar al veure
que l’escola normal no es po-
dia aguantar, era pitjor que la
universitat. De seguida que
vaig estar bo de la tuberculosi,
vaig buscar feina a l’ensenya-
ment. Hi havia altres possibi-
litats, però jo volia ensenyar.
Primer vaig fer classes de grec
i llatí, les matèries que havia
estudiat a la universitat, però
de mica en mica em vaig anar
passant a la literatura. La fei-
na de crític literari i la de
professor de literatura se’m
van ajuntar molt, perquè la
crítica sempre l’he fet potser
excessivament pedagògica, i a
classe també he mirat d’acos-
tar els autors als alumnes,
fent una pedagogia literària,
entre cometes.
E.P. ¿Li ha recat mai no haver fet
més literatura de creació?
J.T. Jo he estripat molta poesia.
Com que sóc crític de manera
de ser, sóc també molt auto-
crític, i això fa difícil que ac-
cepti el que faig. Una cosa
l’escric entusiasmat i l’ende-
mà ja me la miro com si fos
d’un altre i només hi veig
problemes. Almenys en el
meu cas es fa difícil ser crític
i escriptor alhora.
E.P. En quin moment va decidir
encaminar la seva vocació de po-
eta i d’escriptor cap a la crítica i
els estudis literaris? ¿Va ser una
decisió conscient o simplement s’hi
va trobar?
J.T. M’hi vaig trobar. Llegia i
m’agradava comentar el que
llegia. No quedava satisfet si
no podia comentar el llibre
que acabava de llegir i si no
podia posar aquell comentari
per escrit. El primer article el
vaig publicar a Ariel el 1946.
E.P. De fet, al llarg d’aquest llibre
ja es deixa entreveure el futur
crític literari. “No sé llegir sense
pensar i voldria comunicar-ho.
Però mentre no hi hagi revistes
literàries en català no ho podré
compartir amb el públic”, escriu el
25 de gener del 1940. ¿Un crític és
un lector que pensa?
J.T. Un crític és algú que no en
té prou amb la satisfacció que
li proporciona llegir un llibre,
escoltar un concert o mirar
un quadre. No en té prou amb
el pur plaer estètic, sinó que
sent la necessitat de reflexio-
nar sobre allò i de partici-
par-ho.
E.P. Què opina de la crítica literà-
ria que es fa ara i aquí?
J.T. Crec que hi ha una colla de
bons crítics. Al mateix suple-
ment de cultura de l’AVUI es
fa bona crítica. És fonamental
que un crític llegeixi bé l’obra.
Fins i tot per poder dir que
una obra no està bé, cal ha-
ver-la llegit bé i haver llegit
molt.
E.P. Quina ha de ser la funció de la
crítica: ha de tenir una dimensió
pedagògica?


