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Josep Maria Castellet (Barcelona, 1926) ha tingut un paper destacat en la
vida cultural catalana i espanyola de la segona meitat del s. XX. La seva
condició polifacètica de crític literari, intel·lectual i editor ha donat fruits com
els assaigs Iniciació a la poesia de Salvador Espriu (1971) o Josep Pla o la raó
narrativa (1978), antologies com Nueve novísimos poetas españoles (1970)
i l’autobiografia Els escenaris de la memòria (1988). Castellet s’ha implicat
també en infinitat de projectes entre els quals destaquen l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana o Edicions 62.
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EL
Àlex Gutiérrez

l dietari és un gènere que té bona part del seu atractiu en l’interès que
genera poder –presumptament– endinsar-se en els aspectes més íntims de l’au-
tor. De fet, escriptor i lector fan sovint una certa abstracció: tots dos prefereixen
creure que aquestes pàgines van ser escrites sense estar destinades expressament
a ser llegides. De tan dolça convenció han sorgit obres d’elevat sentit literari, a
les quals cal afegir-hi aquest Dietari de 1973, de Josep Maria Castellet. Perquè
l’interès d’aquests papers rescatats del fons d’una caixa en una operació de neteja
no és la crònica d’una etapa rellevant de la nostra història. (O sigui: la crònica hi
és, gairebé involuntària. Però, al capdavall, trobaríem manta obres de ficció o no
que en donen un relat més o menys equivalent o que se solapa).

És més fructífer entomar la lectura d’aquest Dietari com una reflexió sobre el
temps, pres en el seu sentit més prosaic. Castellet aposta per farcir-lo de detalls
nimis, aparentment insignificants. Cada dia té la seva entrada i, sovint, hi ha
dies que no semblen aportar a l’autor res més que una finíssima capa de vellesa
que s’afegeix a la capa del dia anterior. “Detesto els compromisos que m’omplen
l’agenda, perquè és com si ja hagués viscut la setmana que acaba de començar”,
llegim en una entrada. Ho explicava Woody Allen a Annie Hall, en forma d’apa-
rent contradicció: la vida és un fàstic i, a més, és tan curta! L’insomni, tot i que
desproveït d’angoixa, no ajuda a capgirar el sentiment: “En tornar a casa i men-
tre llegeixo una estona tot esperant la son, tinc la impressió creixent –depressi-
va– que no hi ha manera d’organitzar un pla de vida coherent, satisfactori”,
trobem més endavant.

El cansament vital –herència directa de l’spleen dels simbolistes– relliga tot el
llibre: són nombroses les entrades que acaben amb la ingesta d’una o més copes
als bars més la inevitable sensació de buidor que en segueix. Una buidor relaci-
onada amb la solitud i la frustració de l’intel·lectual: arreglar el món de paraula
pot tenir un efecte contraproduent per a l’autoestima quan el fred de la nit et fa
topar amb la crua realitat d’una ciutat –som al 1973– poc procliu a les eufòries.
L’autor troba a faltar debat cultural d’alçada, i també es fan evidents les contra-
diccions dels resistents polítics al règim franquista.

La lectura apareix com a refugi possible, però altre cop amb un deix de pes-
simisme. Castellet és un erudit, però la feina d’editor l’obliga a llegir manuscrits
infumables i, per deformació professional, fins i tot troba els defectes i les im-
perfeccions a obres d’autors prou sòlids i reconeguts. Si no fos que l’entusiasme
per Josep Pla és molt present al llarg de tot el llibre (de fet, redacta el dietari
mentre prepara el seu famós estudi sobre l’obra complerta del de Palafrugell) el
lector arribaria a la conclusió que la lectura encara el fa més infeliç. Per no dir les
tasques administratives i de gestió que ha d’assumir i que li resulten tedioses,
absurdes, antipàtiques.

I, malgrat aquest tel de feixuguesa, el Castellet-personatge que retrata aquest
dietari acaba reeixint, ni que sigui a cop d’Optalidon i, en només sis mesos (que
són els que recull el present volum) emprèn un munt d’activitats i es troba amb la
crosta, per fer servir termes actuals, de la intel·lectualitat barcelonina de l’època.
Les referències són riques: 500 noms a l’índex onomàstic, en un llibre de tan sols
150 pàgines, comptant-hi cinc annexos que contextualitzen alguns dels episodis.

Una cita de Lewis Carroll obre el llibre: “No som més que infants envellits /
que s’agiten abans de trobar el repòs”. Aquest dietari de 1973 perfila exactament
aquest difícil equilibri de la mitjana edat, quan allò que eren projectes vitals el
temps s’ha encarregat de transformar-ho en frustració i renúncia. D’aquest pro-
cés de reunificació, Castellet n’aixeca un bell volum, de prosa líquida de tan
fluïda.


