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Potser una de les raons de publicar
aquest dietari, gairebé 35 anys des-
prés d’haver-lo escrit, sigui donar
constància de la quotidianitat intel·lec-
tual en un país encara asfixiat sota el
franquisme el 1973; però que la des-
cripció de la migradesa d’ambició i un
cert aïllament continuïn tenint vigència
avui mateix, com constatava el Cas-
tellet de llavors, arriba a fer mal. Als
seus 46 anys Castellet analitzava la
realitat cultural del moment amb una
total desmitificació i escepticisme que
gairebé sobta per contrast amb altres
testimonis que fan d’aquells anys una
incipient esperança de futur. Escepticis-
me tot i la seva trajectòria vital d’impli-
cació en un projecte de país que anys
més tard, el 1983, hauria de convergir
en el Pacte Cultural, pacte després frus-
trat i per al qual Castellet va escriure
un document important: «Per a un
debat sobre la cultura a Catalunya». I
malgrat tot, en el Dietari de 1973 ja hi
és evident una diagnosi pessimista, la
dificultat de viure literàriament en un
país que no era normal i que als seus
ulls no portava pas traces de canviar.

Llegit des de la perspectiva que do-
nen els anys, el Dietari de 1973 esde-
vé un mirall poc afalagador d’un país
ara que se celebren els quaranta anys
del Maig francès i és ben evident el
divorci entre la societat civil i els objec-
tius partidistes dels governs. En el Diari
de 1973, Castellet ja dóna constància
de la manca de lideratge civil de la
burgesia i del desencant per les esque-
rres (llavors, PSUC). Són, al meu parer,
algunes de les pàgines més agudes i
ben actuals. Llegiu, per exem-
ple, el que anota el 26 d’a-
bril, dijous.

L’altre eix central dels textos
és «deixar testimoni de la
quotidianitat i de la impossi-
ble lluita contra ella», com
escriu l’autor el 31 de març,
dissabte. I en aquest sentit el
dietari marca la constant po-
sició crítica de l’intel·lectual
davant la realitat i des d’un
laïcisme i antitotalitarisme
recalcitrant. Una actitud per-
sonal, marcada a vegades
d’un cert indeterminisme que
li ha valgut malentesos, però
que és ben representativa de
la seva manera de ser. En el
dietari pren el nom ben defi-
nit de l’Ètica de la infidelitat,
i es presenta com l’avançada
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d’un projecte, del seu testament
intel·lectual.

L’objectiu d’arrencada del Dietari de
1973 és la indexació dels més de vint
volums que en aquell moment havien
aparegut de l’obra de Josep Pla a
Destino. Una feina prou ingent i que en
principi hauria d’haver pautat la quoti-
dianitat de l’autor durant sis mesos
(entre l’11 de febrer i el 13 de juliol),
encara que les múltiples feines edito-
rials, les reunions, les conferències, els
viatges i altres activitats literàries i per-
sonals el retarden ostensiblement. De
fet, l’estudi Josep Pla o la raó narrativa
per al qual realitza la feina apareix
cinc anys més tard, el 1978. Tot i una
estructura mínima, marcada solament
pel pas dels dies, aquestes pàgines
tenen una voluntat narrativa evident
seguint Pla i seguint els models de diari
d’André Gide o de Joan Fuster que

Castellet considerava importants i que
ell mateix esperonarà a publicar des
d’Edicions 62. Biografies i memòries
escrites amb una certa objectivitat, per
donar raó de la vida cultural de cada
època. Mostren aquest interès la
referència interna a Maurici Serrahima
que obté la Lletra d’Or d’aquell any
1973 o la reelaboració actual d’una
reunió d’escriptors a Bolonya (Reunions
amb el sindicat d’escriptors italians) a
partir de les memòries d’en Tísner. A
diferència, però, d’Els escenaris de la
memòria (1988) en què els fets i els per-
sonatges es donen elaborats a partir de
les notes preses, el Dietari s’ofereix tal
com es va escriure i sols s’han elaborat
cinc textos breus que es donen en annex
sobre alguns dels interessos centrals de
l’autor: un episodi grotesc del franquis-
me, el diàleg entre les cultures a l’estat
espanyol o els viatges realitzats durant
aquell període a Amèrica.

Castellet fuig ostensiblement de con-
vertir aquestes pàgines en uns diaris
íntims, de parlar ni tant sols, tret d’al-
gun apunt, de les preocupacions reals
de la seva posició a l’editorial en uns
moments de reestructuració i canvi;
deixa de banda la petita història, no
pretén sublimar-la, i intenta la difícil
«aventura de donar sentit a la quoti-
dianitat» literària i cultural. Són prou
aclaridors els referents de Pla i la lec-
tura d’assaigs psicoanalítics sobre la
quotidianitat de Freud que efectua en
aquells moments.

Hi ha moltes altres informacions,
temes i personatges, especialment in-
teressants per a la gent de lletres com

la dificultat de la vida
intel·lectual ofegada per múl-
tiples tasques quotidianes, el
«ball de vampirs» de certs ju-
rats...; però també, d’altres
més ponderats o positius,
com l’incipient feminisme,
els inicis de la generació de
narradors dels setanta o la
sinceritat de l’escriptor en
anotar que la línia poètica
que s’imposava era ben
oposada a la del «realisme
històric» que preconitzava
el 1963. «Només equivo-
cant-se, s’aprèn». Aquesta
és una altra màxima que fa
gala de la sinceritat de l’au-
tor i que dóna raó de la vali-
desa d’aquest Dietari.
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