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Malauradament la
crítica de la críti-
ca no és pas un
gènere gaire ha-

bitual dins la bibliografia ca-
talana. La possibilitat d’ex-
plicar el pensament estètic i
crític sobre el qual es fona-
menta i s’articula una activi-
tat crítica queda sovint redu-
ït a algunes tesis doctorals
sobre subjectes que avui ja
són història i poca cosa més.
Discernir entre una pràctica
crítica d’anàlisi interpretati-
va i una pràctica crítica crea-
dora de sistema sembla un
somni que els déus no estan
disposats a concedir.

Amb tot, si observem la
bibliografia dels darrers
anys, veurem que hi ha al-
guns noms –J.M. Castellet / J.
Molas– que, gràcies a tesis,
homenatges i reconeixe-
ments –l’edat és un grau–,
han consolidat una biblio-
grafia que supera, a basta-
ment i en vida, la migradesa
abans esmentada, la qual
cosa perfila i dissenya un co-
neixement prou ampli que
ajuda no tan sols a definir i
conèixer l’anàlisi d’obra sinó
també a inserir i definir el
seu paper en el context his-
tòric i en l’evolució literària
del país. La bibliografia
sobre Josep M. Castellet n’és
un exemple. A més dels tre-
balls de Laureà Bonet, que
situen i expliquen el paper
de Castellet en aventures
col·lectives com el referit a la
revista Laye, cal recordar la
bibliografia específica
d’aquests darrers anys, com
els assaigs sobre el crític re-
collits dins Creació i crítica
en la literatura catalana
(1993), el treball de M.H.
Rufat publicat dins Lectures
al quadrat (1995) i l’Home-
natge Castellet (1996), d’au-
tors diversos, com també
d’autors diversos és De som-
bras y de sueños. Homenaje
a J.M. Castellet (2001), a cu-
ra d’Eduardo A. Salas Romo,
autor, a la vegada, d’una tesi
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Muñoz posa a
l’abast del lector
l’home i el crític
dins del seu
moment històric

més important. La bibliogra-
fia crítica que abans hem es-
mentatsobreJ.M.Castellet ja
ha definit clarament i àmpli-
ament dos dels principals
trets del personatge dels tres
que hem assenyalat: el crític
i l’editor. Sobre el crític i la
seva evolució interior encara
falta força per dir, però la bi-
bliografia que avui existeix
perfila un disseny prou clar i
coherent del crític i l’editor.
Suficient per saber qui és i
qui haestatJ.M.Castellet.En
aquest sentit, la biografia de
Teresa Muñoz és síntesi
d’aquest coneixement. Però
aquest saber sobre l’obra
sempre s’havia construït en
paral·lel i en relació a l’altre
eix del personatge: l’intel·lec-
tual que, a grans trets, era
sabut i referenciat en tots els
estudis sobre el personatge.
Crec que el text de Teresa
Muñoz –com a biografia que
és i com un dels sentits i les
raons que té tota biografia en
explicar també l’home–
construeix la millor filiació i
la més completa per cons-
truir la imatge de l’intel·lec-
tual compromès –no podem
oblidar la capital influència
sartreana– que fou Josep M.
Castellet i que tant passa per
ser pont amb la cultura cas-
tellana, el seu compromís po-
lític i cultural antifranquista
com per la reivindicació pro-
fessional de l’escriptor. En el
primer cas, tot s’inicia el
1955 amb las Conversacio-
nes católicas de Gredos i té
la seva darrera manifestació
important a les trobades de
Sitges, 1981, organitzades
per la Generalitat. En el
segon es manifesta a través
dels diversos compromisos
adquirits i la funció d’enllaç
entre els intel·lectuals de Ma-
drid i Barcelona, així com
per l’oposició critica al go-
vern franquista i la que,
d’altra banda, representa la

doctoral sobre el crític, El
pensamiento literario de
J.M. Castellet (2003).

En aquest projecte i estreta-
ment vinculat a la comme-
moració dels 80 anys del crí-
tic caldrà considerar, a partir
d’ara, la biografia que amb el
títol Josep M. Castellet. Re-
trat de personatge en grup
ha escrit Teresa Muñoz Llo-
ret, que es converteix en una
síntesi integradora per a un
doble coneixement, humà i
intel·lectual, de J.M. Castellet.
L’operació que Muñoz elabo-
ra és posar a l’abast del lector
les principals coordenades
d’interpretació que perme-
ten seguir i situar l’home i el
crític en el seu temps histò-
ric. La biografia d’un crític
–de la majoria de crítics– no
sol ser allò que se’n diu una
vida aventurera, de manera
que la biografia de Teresa
Muñoz oscil·la entre l’home i
l’intel·lectual.De l’home el que
sobresurt és l’herència fami-
liar i el mític avi Martín, que
dóna entrada a la sang mexi-
cana a l’ADN de la família.
Situades les arrels, entra en
joc l’intel·lectual, que s’arti-
cula en una triple direcció:
l’intel·lectual compromès,

l’editor i el crític. Tres eixos
que es van entrellaçant i que
construeixen el perfil del per-
sonatge, que té, als anys sei-
xanta, un important eix de
confluència i que arriba fins
a la dècada dels vuitanta, en
què, amb la publicació del
premiat Els escenaris de la
memòria (1988) –últim ca-
pítol del llibre i que s’anuncia
com a Final de partida–,
s’entraria en la progressiva
distància pública del crític.
Aquest punt final d’Els esce-
naris de la memòria es pre-
senta com a balanç per re-
construir la memòria indi-
recta del crític i serveix –com
tantes vegades ha reconegut
J.M. Castellet, en afirmar “jo
m’he fet amb els altres”– per
explicar el subtítol de la bio-
grafia, que, més enllà del
nom del personatge, s’anun-
cia com a Retrat del perso-

natge en grup. És el que defi-
neixen unes memòries com
a mirall interposat entre ell i
els noms dels escriptors d’Els
escenaris, que serveixen per
explicar aspectes importants
de la pròpia vida: la família,
però també un discurs sobre
la història (Paz), l’elecció de
llengua (Ungaretti), la crisi
del realisme (Mary McCar-
thy), el compromís polític
(Aranguren), la revisió dels
postulats ideològics i estètics
(Alberti), la controversia ide-
ològica sobre el paper de l’es-
querra o la llibertat crítica
(Pasolini), el misteri de la li-
teratura (Rodoreda), l’obra
narrativa i memorialística
(Pla), l’emmirallament en la
joventut (Gimferrer).

Aquest fer-se i explicar-se
en la relació amb els altres,
aquesta dialèctica de relació
i creixement que articula el
progrés intel·lectual d’un crí-
tic que, com tot bon crític,
busca el saber, el coneixe-
ment i la interpretació de
l’entorn intel·lectual i histò-
ric més que la manifestació
personal del món propi –que
és el que defineix l’obra del
creador–, és força present en
la biografia de Muñoz i, segu-
rament, la seva aportació
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internacionalització europea
del crític amb tot el que fa re-
ferència a la participació de
les activitats i l’organització
local –espanyola i catalana–
del Congreso por la Libertad
de la Cultura. En el tercer as-
pecte,elde lareivindicacióde
l’escriptor, i també afavorint
aquesta internacionalització,
cal remarcar la seva vincula-
ció a La Comunità Europea
degli Scrittori (Comes).

Tot això era puntualment
sabut, però l’aportació de Te-
resa Muñoz és haver fet la ra-
diografia més completa que
sobre el perfil de l’intel·lectu-
al compromès existeix fins
avui en fer el seguiment de
totes aquestes activitats. És
el doble compromís amb una
ideologia política de progrés i
amb la professió de l’escrip-
torquepassade l’experiència
europea a la catalana amb la
seva vinculació a l’AELC a fi-
nals dels setanta i primers
vuitanta o, la més recent, a la
Institució de les Lletres Cata-
lanes. Si aquests darrers són
més recents i coneguts l’a-
portació que fa la biografia de
Teresa Muñoz permet un mi-
llor coneixement sobre l’ac-
ció i l’activitat en els seixan-
ta, que centra i defineix l’eix
d’actuació principal en la bi-
ografia del crític. S’explica
l’itinerari i el marc queda clar
i més ben definit i exemplifi-
ca molt millor tot el que vol
dir aquest “retrat en grup”.

La biografia s’ha construït a
partir, lògicament, d’una bi-
bliografia existent, uns testi-
monis personals esmentats,
algunes noves precisions del
mateix Castellet, i uns tex-
tos inèdits consultats –al-
guns per primera vegada–
que ajuden, sobretot, a una
major clarificació de l’etapa
1948-1951 en relació a la
correspondència –en cata-
là– amb Joan Ferraté, a la
relació i posterior conflicte
ideològic amb Manuel Sa-
cristán, i al Diari 1973. Do-
cumentació que era nomi-
nalment coneguda però que
mai el crític ha trobat prou
estímul per a la seva publi-
cació. Esperem que la publi-
cació d’aquesta biografia hi
ajudi i que Josep Maria Cas-
tellet acabi per posar ordre
als seus “papers pendents”.

L’aportació de
Muñoz és haver
fet la radiografia
més completa
de l’intel·lectual


