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Josep Maria Castellet
i la novel·la nord-americana

La presència i influència de la novel·la
nord-americana en els orígens del pen-
sament crític de Castellet, més enllà de
la petja inicial de Claude Edmonde
Magny, serà, en aquests anys, d’una
evidència més que notable. Des d’un
punt de vista formal per la defensa de
l’objectivisme narratiu com a moderna
tècnica narrativa. Des d’un punt de
vista ètic per la condició de «crítica
moral» d’alguns dels nous novel·listes
nord-americans. Tota la crítica militant
d’aquests anys està plena de referèn-
cies a aquests autors i a aquest tipus
de narrativa. També Castellet és el tra-
ductor d’un dels primers llibres de la
nova editorial Seix-Barral, La novela
moderna en Norteamérica 1900-1950
(1955) de F. J. Hoffman que és una
panoràmica informativa de la nova
narrativa i principals autors de la gene-
ració perduda. Castellet també desen-
volupa una intensa activitat com a con-
ferenciant sobre literatura nord-ameri-
cana a l’Institut d’Estudis Nord-ameri-
cans de Barcelona en els cursos 1956
i 1957. El títol genèric d’aquests dos
cursos era «La Literatura norte-america-
na a través de sus textos». L’any 1956
fou dedicat a la novel·la, i el 1957 a
la poesia. I en un altre cicle, «Algunos
aspectos del cine americano»,
Castellet intervingué amb una con-
ferència amb el títol: «Cine y literatura
en los Estados Unidos». En el mateix
any de l’edició de La hora del lector
(1957) havia sortit el seu pròleg,
«Notas para una iniciación a la obra
de John Steinbeck», a la traducció de
les Obras Completas de l’autor, mentre

un any després publica un petit opuscle
a l’editorial Taurus de Madrid, La evo-
lución espiritual de E. Hemingway.
Així, deu anys després de la influent i
important lectura de L’âge du roman
américain (1948), de Claude-
Edmonde Magny, Castellet publica dos
textos crítics referits a la novel·la nord-
americana que cal considerar, per
diverses raons, com un final d’etapa.
La publicació d’aquests dos textos —so-
bre Steinbeck i Hemingway— és com
la culminació de la dedicació al tema
de la novel·la nord-americana, al qual,
pràcticament, no hi tornarà més. La
referència teòrica a l’objectivisme
decreixerà com a defensa d’estil únic
tot i que continua, lògicament, com a
defensa i tret característic de la nova
generació de narradors  espanyols. 

Castellet ha bastit l’edifici estètic i
ideològic que correspondrà a la pri-
mera etapa de la seva evolució. Sartre
i Magny són els teòrics i la novel·la
nord-americana  de la «generació per-
duda» l’exemplificació. Com a traduc-
tor, com a crític, com a conferenciant,
com a director de la secció literària i
vinculat a l’Institut d’Estudis Nord-ame-
ricans, l’activitat en defensa d’aquesta
literatura i novel·la fou constant pel que
tenia d’aliança entre ètica i estètica. La
novel·la nord-mericana dels anys vint i
trenta, abans i després del «crack»,
correspon a la «novel·la social» i els
diversos estudiosos i tratadistes que lle-
geix Castellet parlen de realismes
«social», «crític» i «moral» quan analit-
zen aquesta època. Per això la fixació
americana de Castellet en aquests

anys i de la seva novel·la que defensa,
com a model i referent possible, per a
una renovació, modernitat i compromís
de la literatura espanyola. És també un
final d’etapa perquè es comença a pre-
parar una intensificació ideològica
dels seus plantejaments literaris acom-
panyat d’una major preocupació i anà-
lisi de la poesia com a gènere d’estu-
di. Tot i que no abandona l’estudi de la
novel·la, a la qual seguirà dedicant
articles globalitzadors i balanços d’è-
poca, la defensa generacional del
grup de Barcelona inclinarà Castellet
cap a la poesia i a la preparació de
Veinte años de poesía española.

L’opuscle sobre Hemingway serà, per
tant, el darrer indici bibliogràfic que
assenyala el punt final d’aquest segui-
ment i interés. Hemingway i Faulkner
seran els dos autors més analitzats i
comentats pel crític. Hemingway, des
de les seves primeres novel·les, és un
exemple d’objectivisme i d’un estil
directe i simple. Faulkner, tot el contra-
ri, és un model de complexitat estructu-
ral, narrativa i temporal tot i la pràctica
objectiva de les seves obres. La riquesa
i l’univers del món temàtic de Faulkner
és considerat per tots els analistes força
superior al món d’Hemingway. Però, en
canvi, Josep M. Castellet, com a confe-
renciant i crític, dedica més atenció a
l’obra d’aquest darrer.

La pregunta és, per tant, el perquè de
l’interés de Castellet per Hemingway
més que per qualsevol altre autor. Una
hipòtesi de resposta és, justament, la
que assenyala el títol de l’opuscle, és a
dir l’«evolució espiritual» i el sentit
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moral d’aquesta evolució. Millor, enca-
ra, l’«exemplaritat» que el sentit d’a-
questa evolució té pels arguments que
en aquests anys defensa Josep M.
Castellet en relació al «compromís» ètic
i moral de la literatura i de l’escriptor
en relació a la societat. El sentit d’a-
questa «evolució» s’explicaria pel pro-
gressiu pas d’un heroi narratiu indivi-
dualista i nihilista, que no creu en els
grans valors humans, a un heroi narra-
tiu més solidari amb la condició huma-
na i més obert a un futur on l’existència
d’alguns d’aquests valors encara sigui
possible. De fet, la progressió d’aques-
ta evolució passa, bàsicament, per tres
títols: Un adéu a les armes (1929), Per
qui toquen les campanes (1940) i El
vell i la mar (1952). 

Per la seva biografia, per la seva
estada a Europa, Hemingway, com
d’altres escriptors de la generació per-
duda, Dos Passos i Faulkner, però enca-
ra més que ells, és un escriptor de la
guerra. I la guerra no és pas el millor
camp d’experiència per a desenvolupar
una visió massa optimista de la condi-
ció humana. El sentit de supervivència
reaferma l’individualisme, s’aprèn a
conviure amb la violència i la mort
—tan presents aquests dos temes en l’o-
bra posterior de l’escriptor—, i la des-
confiança genera una condició escèpti-
ca de la vida i el dubte sobre qualsevol
tipus de justícia humana. Hemingway
viu aquesta situació i els herois de dues
de les seves novel·les importants, Un
adéu a les armes i Per qui toquen les
campanes, són un reflex clar d’aquesta
experiència. Però la distància que hi ha

entre el Frederic Henry d’Un adéu a les
armes i el Robert Jordan de Per qui
toquen les campanes és la diferència
entre el nihilisme individualista del pri-
mer i la solidaritat de grup del segon. El
primer és un soldat americà a la
Primera Guerra Mundial. El segon és un
voluntari americà a favor de la Segona
República Espanyola.

La breu novel·la El vell i la mar fou
publicada el 1952, va guanyar el
premi Pulitzer i fou, a més, un títol deci-
siu per la concessió del Nobel el
1954. La novel·la, considerada una
petita obra mestra, narra l’èpica lluita
d’un vell pescador contra els elements
de la naturalesa. És una lluita entre
l’home i la mar, entre el pescador i el
peix. En aquesta lluita, home i peix
defensen la seva vida, per això el res-
pecte que el pescador sent cap a la
seva presa. És una lluita noble entre
tots dos que, malauradament, demana
una víctima. La lluita èpica es conver-
teix en símbol i al·legoria, més enllà de
tot excepticisme, del treball de l’home
contra la natura i la vida per aconse-
guir el que pretén, tot i que a vegades
no sigui possible. Aquesta és la lectura
i la interpretació que defensen aquells
qui creuen en l’«evolució espiritual» de
Hemingway, els qui veuen en la seva
obra una certa progressió cap a una
reconciliació de l’home i l’escriptor
amb uns valors solidaris i distants d’a-
quell nihilisme inicial on l’home
comença i acaba en ell mateix, lluny
dels altres homes i de l’entorn social. 

Aquest procés és el que recull i defen-
sa Josep M. Castellet en el seu opuscle
sobre E. Hemingway. En el seu assaig
comença situant la presència dels
escriptors nord-americans a París, la
influència i mestratge que sobre ells
exercí Gertrude Stein, el bateig i el nom
de «generació perduda» que ella esta-
bleix, l’impacte i la desorientació que la
guerra els provoca, la «indeterminació
ideològica i l’absència d’una comunitat
d’ideals» que viuen. Així, anys després,
morts Wolfe i Fitzgerald —físicament—,
o Dos Passos, Steinbeck, Farell o
Caldewell —quasi literàriament—,
emergeix la figura d’Hemingway.
Castellet segueix les línies de la seva
evolució que, en la frontera dels anys
trenta, té un canvi de signe, fins arribar
a El vell i la mar (1952).

A La evolución espiritual de Ernest
Hemingway, quan fa el comentari del
llibre i interpreta la seva significació,

Castellet assenyala: «Es la misma con-
dición del hombre la que describre, es
la dura historia del esfuerzo y del valor
humano, de la energía y de la lucha
contra la naturaleza, es, también, la
historia de la positiva derrota del hom-
bre, de esa operante derrota que es su
triunfo, su razón de ser». Però proba-
blement el valor simbòlic que els ana-
listes i ell mateix atorguen a la novel·la
faci a Castellet ser una mica més exi-
gent i «realista», al fer una molt signifi-
cativa observació: «En todo caso, creo
que la obra de Hemingway quedaría
mucho más completa con alguna narra-
ción no-simbòlica, en la que nos diera
su visión ‘concreta’ del mundo de hoy».
Certament, una novel·la d’aquestes
característiques hauria ajudat a definir
millor el sentit últim d’aquesta evolució
espiritual de Hemingway. El que és
cert, però, és que Castellet deixa regis-
trat el sentit últim d’aquest procés que
defensa un valor de solidaritat exempli-
ficat en un dels escriptors estrangers
contemporanis més populars del
moment —sobretot a Espanya, tant per
la temàtica de molts dels seus llibres
com per la seva freqüent presència.
Probablement sigui aquesta la raó per
la qual Josep M. Castellet s’interessa i
escull la figura i l’obra del novel·lista
nord-americà sobre altres dels seus
companys de generació. És un referent
important i útil per a un projecte estètic
on solidaritat i compromís tenen una
finalitat prioritària. Cal no oblidar que
l’opuscle fou publicat l’any 1958.
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