
31

Jordi Castellanos,
professor de literatura

Jordi Castellanos (Tagamanent, 11 de
setembre de 1946 – Barcelona, 19
d’octu bre de 2012) ha fet docència, re -
conegudament honesta, generosa i efi-
 cient, a la universitat de Durham (1971-
72) i a l’Autònoma de Barce lona (a par-
tir de 1972), lligada a l’obra publica-
da, extensa, sòlida i, sense deixar de
ser transversal, especialment reconegu-
da per l’aportació a l’estudi del Mo -
dernisme —inicialment estudiat a propò-
sit de Raimon Casellas— i de la novel·la
i altres formes de narrativa enteses com
a expressió de «la lluita per la moderni-
tat»: els avatars de la novel·la i de la
narrativa en general apareixen regular-
ment, i un aspecte important d’aquest
darrer tema, en què ha estat treballant
els últims anys, va ser el del seu discurs
d’ingrés a la Secció Històrico-Arqueo -
lògica de l’Institut d’Estudis Catalans,
Escriure amb el ritme de la sang. La re -
presa de la novel·la catalana (1925-
1929) publicat en 2005.
En un àmbit que desborda la narrati-

va i abasta altres gèneres, són de des-
tacar els seus estudis sobre el que ano-
mena «l’esfera del sagrat», a propòsit
del Decadentisme, el Pre-rafaelisme i el
Simbolisme, i els que aborden el tema
del dolor i la mort o les creences reli-
gioses. I en concret l’obra finisecular
de Verdaguer i de Gaudí.
La seva passió per la literatura, per la

història de la literatura i la crítica literà-
ria, era visible ja als cursos dels Estudis
Universitaris Catalans i als de doctorat
que va seguir a la Universitat Autò -

noma: va publicar ja aleshores estudis
d’una gran qualitat, i amb fites com la
Guia de la literatura catalana (1973),
madurada en contacte amb Joaquim
Molas, el seu mestre més directe.
Els darrers 20 anys ha destacat en la

creació d’instruments de recerca —el
por tal TRACES, base de dades de llen-
gua i literatura catalanes, és una eina
impagable— i de grups i projectes de
recerca sobre «L’escriptor i la seva imat-
ge», «La projecció social de l’es criptor
en la literatura catalana contemporà-
nia» o «Concepcions i discursos de la
Mo dernitat a la literatura catalana dels
segles XIX i XX», entre d’altres, que han
donat lloc a simposis, tesis doctorals i
publicacions col·lectives diverses.
La preocupació per la relació de l’in-

tel·lectual amb la seva societat, per la
situació que hi té llengua i la cultura i
per la crisi de les Humanitats i les con-
seqüències de la preterició de la litera-
tura i de la història de la literatura en
l’ensenyament desemboca en estudis
com els recollits a Literatura, vides, ciu-
tats (1997) i a Intel·lectuals, cultura i
po der. Entre el Modernisme i el Nou -
cen tisme (1998), o com Quan les to -
rres cauen. Reflexions entorn de la crisi

de les Humanitats (lliçó inaugural del
curs acadèmic 2002-2003 de la Uni -
versitat Autònoma de Barcelona), en
articles periodístics, en edicions i an to-
logies escolars per a tots els pú blics,
en exposicions i en estudis inclosos en
diccionaris o en obres generals. S’in -
clouen aquí també iniciatives perso-
nals o col·lectives i activitats di verses
no pas me nors, com la participa ció en
la crea ció de la revista Els Marges, de
la qual ha estat redactor des del pri-
mer moment, i posteriorment i durant
molts anys codirector, i la seva aporta-
ció a la difusió del teatre i a la seva
dignificació, contribuint a crear instru-
ments com l’Aula de Teatre de la Uni -
versitat Autònoma, o assessorant el
Tea tre Na cional de Catalunya.
El seu compromís intel·lectual i insti-

tucional va anar lligat sempre al com-
promís polític i cívic amb el seu país; a
un contracte personal, si es pot dir
així, amb el coneixement del passat,
la preocupació activa pel present i la
construcció del futur de Catalunya,
amb la seva personalitat política, amb
la seva cultura i amb la seva llengua.
Potser no suficient, però sí que fou

més que merescuda la distinció atorga-
da per la Generalitat de Catalunya el
2002 per a la Promoció de la Recerca
Universitària. Els homenatges seguiran,
i en perviurà l’obra, el bon record i el
reconeixement personal d’alumnes, dei-
xebles, amics i companys.
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