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Els escenaris de la
literatura

L’home de la barba blanca i que fuma
amb broquet té un rostre de contorns
semites: podria ser un comerciant pah-
lavi, un venedor balcànic —gitano,
això sí— o un professional mediterrani
de la paraula. El nas d’àliga, el front
net i corbat, el triangle decidit de la
barbeta, però, sobretot, els ulls amb un
guspireig si és no és irònic són els d’un
individu llest, probablement murri.
Mira des de dalt, amb llambregades
d’intel·ligència, i ha acrescut l’herència
mexicana d’una família viatgera i
curiosa, perquè sap moure les mans i
la conversa. Com ell mateix diria, des-
plega, mentre creua unes cames molt
llargues, un «entregent engrescador»;
no és debades que sap beure havent
sopat i que demana suc de taronja
natural amb la vodka. L’home de la
barba blanca ha conegut les òlibes llò-
bregues dels teòrics del realisme més
tronat, però sempre ha preferit l’esgri-
ma florentina: una dona madura enca-
ra seductora que es va educar al
Vassar College (Mary MacCarthy), un
intel·lectual europeu al bar d’un hotel
luxós (Ungaretti), una colla d’amics al
voltant d’una taula (Octavio Paz)... 

Des de la seva alçada de voyeur,
l’home de la barba blanca pot passe-
jar-se pels carrerons orinats d’un barri
prostibulari. Pot admirar el risc lingüís-
tic i les fronteres morals del director d’Il
vangelo secondo Matteo i Teorema. A
casa o a les cambres amb moqueta de
París, Roma o Milà pren apunts del
que li han dit i ha sentit. De fet, els seus
amics agiten el poder cultural, pre-
mien, escriuen i editen llibres. Entén el
desencís íntim i la mandra del retorn
d’Alberti i, tal vegada, el seu paper un
xic rovellat dins la intelligentsia comu-
nista. Reconeix l’esperit obert dels
catòlics liberals madrilenys, i vint anys
de compartir discrepàncies l’han fet
amic d’Aranguren. Cosmopolita, recor-
da els silencis discrets, afligits de la
Rodoreda i els mots rebecs d’en Pla,
quan la mort havia callat un diàleg difí-
cil. Retrats, fotografies, instantànies
que afileren les ratlles de l’admiració,
el respecte o, almenys, la fal·lera per
voler capir i copsar l’altre. 

A voltes, l’home de la barba blanca
deixa d’observar els camins que ha tra-
vessat i es confessa, a banda dels pla-
ers de la memòria, com un antic com-
pany desenganyat de les velles aventu-
res estètiques i civils. El viatge recorre el

paisatge pantanós, insalubre del fran-
quisme, però el trajecte sembla acabar-
se entre les llambordes del Maig
francès i els carrers ocupats de Praga.
En aquest amunt i avall, l’home de la
barba blanca, Josep Maria Castellet —
altres ho diran des de l’elogi o des del
blasme—, es va convertir en una figura
que decidia, va esdevenir un «manda-
rí» de les lletres catalanes i castellanes
dels anys seixanta, per a utilitzar una
paraula de qui fou el senyor del barret,
l’abric i la bufanda, Pere Gimferrer. Per
això, Josep Maria Castellet ha remenat
molts papers i moltes cireres —activista,
editor, crític; alguns d’aquests papers i
d’aquestes cireres són damunt la taula
d’Els escenaris de la memòria (Edicions
62, 1988): història personal i col·lecti-
va de les idees, pla americà i pla de
detall de la cultura i, també, la millor
contribució de Castellet a la literatura,
tout court.

Entre les formes literàries autobiogrà-
fiques —els papers privats que Enric
Bou va estudiar—, Els escenaris de la
memòria ocupa un lloc força a la vora

dels millors exemples: El present vulne-
rable (1979), de Feliu Formosa, i La len-
titud del mar (2005), d’Enric Sòria. El lli-
bre, però, de Castellet no és cap dietari
i no mira pas de pintar retrats literaris:
sostenint-se en records i fotografies, en
la memòria i els apunts del moment, visi-
ta uns anys després els espais oberts
d’Europa i d’Amèrica o els ambients
oprimits per la dictadura espanyola a fi
de recollir-ne complicitats i sensacions,
idees i iniciatives. Castellet hi suma con-
verses amb Ungaretti, Rodoreda, Alberti,
Pasolini, Octavio Paz. Aranguren, Mary
MacCarthy i Gimferrer, a més d’una
carta a Josep Pla. En dibuixa el físic, els
neguits, el pensament, tot sovint aple-
gant diverses trobades. Aranguren, per
exemple, es perfila al llarg de vint-i-tants
anys, i el record i l’admiració passen
per 1963, 1959, 1955, pels volts de
1952, 1963 de bell nou, 1965 i anys
vuitanta.

Testimoni actiu dels diàlegs, organit-
zador de reunions i seminaris, Castellet
reporta les tasques d’un intel·lectual
compromès com a «conseqüència de
la penosa situació» (pàg. 236) sota
Franco. També mostra el debat i les
accions part enllà del Pirineu, o la crí-
tica amb què, de fora estant, una nord-
americana (MacCarthy) ensenya les
mancances teòriques del realisme
històric peninsular. En Els escenaris de
la memòria alternen el retrat, la des-
cripció, la narració, la reflexió i les
paraules transcrites dels personatges:
gràcies a tot plegat, en resulta una
imatge clara, singular de cadascun i
un panorama general del que fou l’ac-
tivitat intel·lectual d’un període.
Castellet hi emergeix com a testimoni i
com a protagonista indirecte, de mane-
ra que, a poc a poc, ens obre el seu
àlbum personal, ens explica les seves
mitificacions de l’avi, alguns records
infantils, la mala formació que va rebre
de jove, l’evolució estètica i política, la
crisi personal de 1968...
Abandonades les estratègies més
objectives de la crítica i el debat cultu-
ral, Josep Maria Castellet pot ara, en
aquest llibre menys útil o més gratuït,
caracteritzar un encontre entre Espriu i
Pla des de la mitja rialla de la tafane-
ria i aconsegueix així de conrear una
prosa més personal, més acolorida:
literatura, ras i curt, amb el gruix de les
idees i la finor de les subtilitats.
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