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Josep M.Castel let 
cap a una nova vida moral

CREACIÓ I AVENTURA

Miro per lá finestrella i fuig la fosca, caó-
tica i veloç, tacada de llums somorts, es- 
pargits entre la massa de negror que ens 
envolta. Xiula el tren i el balandreig, so-
nor, aspre, sembla augmentar. Travessem 
França, i té com un hàlit de follia aquest 
córrer frenèticament dins la nit i per un 
país amagat. Fa hores que hem sortit de 
Barcelona i, drets en aquest corredor ata-
peït de renou i de tremolor metàl·lic, hem 
perdut la noció del temps i de la geografia. 
L’última visió de la tarda —Taire quiet, 
espessa i blavenca la claror— ha estat Cot-

—Digues-ne el que vulguis, però el país 
mira poc cap endavant. Estem submergits 
en un avorriment que poc li falta per a 
ésser integral. Hem perdut el sentit de 
l’humor i de la ironia i armem un drama 
per qualsevol cosa.
—M’agradaria que m’expliquessis, més o 
menys, quina posició sustentes, ara.
—En primer lloc, mirar de configurar —per 
a ús intern— una imatge coherent de mi 
mateix. Coherent i dinàmica, que és el que 
costa, tenint en compte la història que ens 
ha tocat de viure i els homes amb els quals 
la patim, però la bastim. Per això cal viure 
cap a fora i prendre els riscos que a cada

lliure: cases amb terrat entre els fardells 
de verdor d’uns jardins esponerosos, la 
mar pàl·lida al fons, pujols de vinya i, da-
vant la via del tren, un cementiri breu i 
blanc. Per un moment, recolzat a la fines-
treta, em balla pel cervell el record d’una 
fotografia de Machado: rostre sense afaitar, 
abatut i limfàtic el posat, roba baldera i 
un braç penjant... Em sento ple de ganes 
de vida, i les tenebroses històries del nostre 
Passat històric —els ulls brillaven, a la fo-
tografia, i es corbava, agra, la boca...—, 
aquesta memòria gairebé sempre de derro-
ta, em deixen abatut. Són com una ame-
naça, com una boira que se t’arrapés.
"-¿No creus, Castellet, que vivim massa 
absorbits per Tahir, que patim una mena 
de dèria necrofílica?

moment es presenten. Respecto, és clar, 
els qui busquen només la coherència inte-
rior i se separen, en la mesura del possible, 
del món quotidià. Però jo no sabria fer-ho. 
—¿I viure cap a fora no significa giravol-
tar dins el joc dels embolics i de les con-
tradiccions?
—Evidentment.
—¿Com te’n pots, doncs, escapar?
—Si el que s’ha de fer no és fugir, amagar 
el cap sota l’ala, sinó assumir els compro-
misos que les contradiccions comporten, 
home! Si no, arribaríem a recloure’ns en 
una existència fictícia sense lligams amb 
la real- Ara: cal, també, trencar aquests 
compromisos un cop han acomplert la seva 
funció diguem-ne històrica. Si tots pogués-

sim comprendre que la vida es fa cada dia 
i que a cada moment hem de triar, la vida 
no solament seria més excitant, sinó fins 
i tot més autèntica. Contra aquesta dinàmi-
ca de la vida s’alcen els valors establerts, 
les institucions, els règims polítics, l’auto-
ritarisme, la repressió... I la por, l'instint 
de conservació, l’estutícia, les conviccions 
fossilitzades —o potser tota convicció mas-
sa sòlida—, les fidelitats irracionals... Con-
tra tot això hem de lluitar, i lluitar amb 
intel·ligència com la defineix Piaget: «La 
capacitat d’adaptació a situacions noves: 
per damunt de tot, comprendre i inventar». 
—Comprendre i inventar...
—Sí. Comprendre perquè les coses són 
com són, per estúpides que siguin, i inven-
tar no solament nous projectes i noves for-
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mes de vida, sino també les armes adequa-
des per a destruir els vells esquemes. Marx 
sobretot, però també Freud i d’aïtres, in-
tentaren essencialment «comprendre i in-
ventar», lema recomanable per a tothom. 
Els de la meva generació hem tingut la 
gran sort de salvar-nos de l'apatumament: 
estar a l’oposició ens ha privat de fer una 
carrera de polític, de buròcrata, i ara, als 
quaranta anys, no som ningú i tenim les 
mateixes opcions a la llibertat que qualse-
vol jove.
—La gent, llavors, t’acusa de versatilitat. 
—Almenys un tipus de gent. T’acusa que 
fas canvis. ¿Has vist mai una bestiesa 
semblant? La història és un canvi constant, 
una mena de relativisme en marxa. La raó 
és en el canvi. Tens raó avui en això que 
penses i en tenies ahir i la tindràs d’aquí 
a deu anys si no t'anquiloses. El risc del 
canvi és la cosa més apassionant que té la

vida. És clar que a cada canvi perds coses. 
Però també en guanyes que són més vives. 
No hem de renegar allò que hem fet, 
però he/n de salvar la pell, cada dia. El 
passat pot ésser sinistre i avorrit. T’hi Vols 
quedar enganxat? Cal forçar constantment 
les coses, peti qui peti.
—Eri definitiva, viure sota el signe de l’a-
ventura o de la creació.
—Bé, sí.
—Però és possible emprendre aquest vol? 
Com et desempallegues de l’ambient que 
t’envolta? Perquè és fàcil fer sermons abs-
tractes. I no em diràs que tu i la teva obra 
us n’heu desfet o l’heu superat, el medi. 
—De seguida et dic que no. Els meus lli-
bres i la direcció d’una editorial catalana, 
que constitueixen la meva feina, es desen-
volupen dins él clima de confusionisme 
més absolut, que és el que caracteritza el 
moment actual de la nostra situació cultu-
ral i política, una confusió sense límits: 
si ja ho es l’espanyola, no et diré res del 
que passa a Catalunya, amb l’assumpte de

les llengües i amb les tensions polítiques 
específiques! No sé què és pitjor: si la in-
amovibilitat d’alguns estaments senilo-cata- 
lanistes o el lerrouxisme implícit d’alguns 
grupets juvenils... D’altra banda, sembla no 
haver-hi ningú amb ganes o capaç de des-
mitificar, d’aclarir posicions o, almenys, de 
denunciar la confusió.
—Firmaria tot el que dius. Cal no oblidar, 
però, que no tot, ni molt menys, depèn de 
les actituds individuals ni tampoc solament 
de les col·lectives: amb la mà que et tenen 
a sobre, poc et pots moure, fill- 
—És cert. La impossibilitat que la polè-
mica sigui absolutament lliure priva l'exis-
tència de la problemàtica oberta i clarifi-
cadora d’actituds: prou que ho saben els 
qui han fet possible un estat de coses com 
Tactual! Agafes qualsevol tema i se’t desfà 
a les mans per pur confusionisme: de la 
nova cançó a Tart integrat, de la profes-

sionalització dels escriptors catalans al ci-
nema de l’Escola de Barcelona, de la banca 
catalana a l’existència d’una cultura cata-
lana d’expressió en castellà... Ja sé que 
hem estat reduïts a una espècie de vida 
vegetal, però tanmateix hi ha mecanismes 
de defensa entre els quals el primer és el 
de fomentar el mínim de racionalitat que 
ens queda.
—¿I et veus, tu, a l’exterior, almenys en 
esperit, d’aquesta pintura tan negra?
—No. Afortunadament, tots som respon-
sables, encara, de moltes coses i el que no 
podem fer és queixar-nos constantment com 
si els altres fossin responsables de tots els 
nostres mals. Més que mal són vàlides i ne-
cessàries les anàlisis socials dels fets cultu-
rals, però no fetes d'una manera mecànica 
(per exemple: bona part del proletariat és 
de parla castellana, «ergo» la cultura cata-
lana és burgesa), sinó amb un sentit de la 
dialèctica, com Gramsci (és un altre exem-
ple, només) intentava de fer. Sí, sí, aquest 
confusionisme em preocupava molt, com 
em preocupa la falta de nervi de tots ple-
gats per enfrontar-nos-hi.

—Et noto com irritat, tu que tens fama 
de tan equànime.
—Oh, no! El que passa és que des de fa 
posem tres anys m’espanto cada dia una 
mica més de tant de llast del passat, de 
tants remordiments, de tant badar, com ens 
frena. I no entenc com, amb tan poques 
traves pròpies com tenim —ens manquen 
des de mestres a institucions—, no podem 
llançar-nos a refer amb energia. El desert 
■és també llibertat.

—Som-hi, doncs. Què s’ha de fer?
—Desmitificar, que és mot a la moda. I co. 
mençant per desmitificar els pseudodesmi- 
tificadors, naturalment. La qual cosa con-
sisteix a iniciar la neteja pels qui creuen 
que la desmitificació es limita a donar un 
pas més endavant dins la natural evolució 
de la societat burgesa: dins el terreny dels 
costums socials, poso per cas... El proble-
ma és de fons, i potser caldria començar 
pels mots. La càrrega històrico-semàntica 
que arrosseguen ha convertit moltes parau-
les en objectes: la reïficació dels mots és 
el primer obstacle que es presenta a tota 
temptativa desmitificadora. Cal saber què 
volem dir quan parlem de revolució i d'hu-
manisme, com cal saber què volem dir 
quan parlem de fidelitat o de sentiments. 
D’entrada, més valdria que suprimíssim al-
guns mots del vocabulari habitual, com 
per exemple aquests darrers.
—Podríem dir que ets persona espiritual-
ment adscrita al maig 68 parisenc?
—No generalitzis. Però deixa’m que gene-
ralitzi jo ara: la crida a la imaginació que 
vam sentir el mes de maig del 68 no és 
sinó una necessitat de lluitar contra el pes 
mort de tantes paraules petrificades com 
constitueixen el nostre llenguatge quotidià. 
Breton deia que la pedra filosofal no és 
res més que allò que permetrà a la imagi-
nació de prendre la revenja damunt les co-
ses. I la crida a l’humor que feia abans 
no vol dir res més que la necessitat de re-
trobar una de les armes desmitificadores 
més fortes de què disposa l’home. Les èpo-
ques avorrides, solemnes i tràgiques, com la 
nostra, traeixen una realitat cosficada com 
una casa.
—Literat i encara amb comptagotes, vull 
dir que no ets gens prolífic, ¿no és, la 
xerrera sociològica, que portes, una típica 
afecció a polític de tercer pis de carrer 
barceloní?
—Per a la desmitificació dels mots, la li-
teratura pot fer molt: de fet, és un dels 
objetius més precisos que avui té fixats. 
D'aquí la importància que adquireixen ara 
alguns sobrerreallstes, menystinguts per mol-
ta gent, i naturalment per mi mateix, du-
rant molt de temps. Dissociar la política 
de les altres activitats humanes és sempre 
catastròfic.
Cridem per entendre’ns dins el corredor so-
litari, lívid, del vagó vertiginosament sotra- 
guejat. Fuma, Josep M. Castellet, i un som-
riure entre amarg i mofeta li estira la boca, 
li fa el nas encara una mica més aguilenc. 
Alt, tirant a magre, la calvície incipient, 
Josep M. Castellet té tan aviat aspecte d’e-
legant esnob freqüentador de còctels com 
d’ocellot carnívor. Parla amb parsimònia, 
en Castellet, amb períodes oracionals mo-
rosos, procurant llimar agressivitats i ficant- 
hi força aclariments marginals: té fama de 
bon diplomàtic, aquest cavaller. O d’hàbil 
navegant, com es vulgui. El cert és que no 
diu mai el que no pensa, encara que sovint 
procuri dir-ho llimat amb cura. A mi ma-
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grada, d’ell, el seu cop de rialla: és franc, 
adolescent, vital.
Al departament que ens pertoca tothom 
dorm, ja. Una senyoreta rossa ronca, i un 
senyor gras està cargolat com si fos un 
ninot de drap. M’estenc a la meva llitera 
i amago la cartera sota el coixí. Engronsat 
i estabornit, m’envaeix una sensació d’irrea-
litat intensa, agradable: com si anés flotant 
enlaire, tots els lligams trencats. Xiula el 
tren, fet un dimoni.

PRECISIONS PERSONALS

—Tu ets quelcom així com un fill força 
feliç de la burgesia catalana...
—No diria tant. Per part de pare, proce-
deixo d’una família de la classe mitjana de 
Gràcia. El meu avi patern tenia una petita 
fàbrica de pitxolins. Uns dies abans del 
Nadal de 1897, tot ajudant a endreçar les 
coses a l’hora de plegar, va caure en una 
mena de pou que els servia de forn i es

va matar. La meva àvia, Magdalena Car-
bonell que estava grávida del meu pare, 
va quedar amb un passar modest i amb 
ires fills, a part el que esperava. Conservo 
un dietari de despeses que portava, on tot 
es anotat. Un autèntic poema d’economia 
domèstica. El meu pare es va posar a tre-
ballar des de ben jove i encara no ha parat. 
—Això està bé, tu.
~~Es un self-made man típicament catata. 
—El meu viu de les ametlles, que es fan 
soles. És un man típicament mallorquí... 
dels d’abans del turisme.
~~Per part de la meva mare, les coses són 
una mica més complicades. El meu besavi 
matern era metge rural a Celis, poble de la 
Província de Santander. És l’únic antecedent 
literari que he trobat a la família, però no 
rom a escriptor, sinó com a personatge: co-

, teixia Pereda, que el va fer sortir en una

de les seves novel·les amb el nom de Doc-
tor Celis.

—De qui tinc notícies engrescadores és 
del seu fill i avi teu.
—Un gran personatge, del qual un dia et 
parlaré més llargament. Va marxar a Mè-
xic als catorze anys, on encara viu. Ha 
treballat gairebé sempre en qüestions d’ex-
portació, ha viatjat molt i és home de mol-
tes lectures. Es va casar amb María Cisne- 
ros, mexicana, i el primer fill del matrimoni 
va ésser la meva mare, nascuda a Mèxic. 
Durant una temporada llarga, no sé ben 
bé per quines raons, l’avi es va establir a 
Barcelona, i aquí es conegueren ets meus 
pares. La mare va fer el magisteri, però no 
l’exercí. Ja no es mogué de Barcelona. Tinc 
un germà, Eduard, tres anys més jove que 
jo. I fa onze anys que em vaig casar amb 
la Isabel.
—El que m’impressiona és això de dir-te 
Díaz de Cossío de segon cognom. Jo, que 
només em dic Pujol, encara que amb en

Jordi Pujol potser cobri categoria el 
nom, et tinc enveja. Penso que m’hauria 
de dir, jo, Porcel i Jiménez del Castillo, 
posem per cas.
—Doncs t’adverteixo que no indica cap 
procedència aristocràtica, sortosament; 
aquests Díaz de Cossio procedeixen del 
poble de Cosío. Com si tu t’engiponessis 
un «d’Andratx», només.
—I et menja molt temps, dirigir Edi-
cions 62?
—Ara, amb els problemes que hem tingut, 
m’ha absorbit força. El temporal, però, 
l’anem vencent- Normalment, hi dedico no 
gaires hores de despatx, però moltes de 
lectura: Com que la gent treballa moltes 
hores en treballs molt bèsties, crec que no 
fóra decent queixar-me.
—Per què fas tan pocs llibres i a penes si 
col·labores a la premsa?
—Hi dedico poc temps, i encara escadusser, 
a escriure. Es pot dir que no sento mai una 
gran necessitat d’escriure, i en canvi molta 
de llegir. La lletra impresa, quan és pròpia, 
dicacions negres i la invasió txecoslovaca, 
els palestinencs i la revolta de maig, Biafra

em fa una por esgarrifosa. S’escriu tant, 
es diuen tantes nicieses, i, sobretot, tantes 
coses innecessàries, que poques vegades 
se’m presenta la temptació d'escriure. Feina 
que, d’altra banda, em costa molt: sóc un 
escriptor res tret, tot el contrari d'un gra- 
fòman com en Pla, com tu, com en Fuster, 
com en Pedrolo. Sóc fins i tot grafòfob, al-
menys a temporades. Però ta gent t’empeny, 
et demana escrits, et pregunta què prepares: 
acabes per escriure algunes pàgines l, de 
tant en tant, et surt un llibre.
—T’agrada donar-te la bona vida, a -més.
—Més que bona, correcta, decent: m’agra-
den els menjars ben cuinats, el whisky, el 
vi francès, la tertúlia amb els amics... 
Comptat i debatut, no estic gaire lluny de 
tu, no.
Ja a París de França, ens instal·lem al 
Quartier Latin. Anem a La joie de lire, 
o llibreria Maspero, rue Saint-Séverin. 
Lin gavadal de problemes contempora-
nis i roents dins cada llibre: les reivin-

i la dictadura grega, el Vietnam i el cate-
cisme holandès... En Castellet, intel·lectual 
d’esquerres i à la page, carrega amb ex-
pressió de sàvia, sociològica exultació. Na-
turalment, només els fullejarà, aquests lli-
bres: no té temps per a tanta murga. Però 
a casa ja n’hi ha prou: molts pocs deuen ser 
els qui coneixen, ni que sigui pels folres, el 
material masperonià.

EL MÓN D’AVUI

—El món creix, Castellet. Europa funcio-
na, encara que sigui neocapitalísticament 
o socialcapitalísticament. Nosaltres anem 
quedant marginats... Tu que has estat a 
països socialistes, ¿quina impressió n’has 
tret, de l’estat de felicitat en què s’hi troben 
els ciutadans?
—És un estat, em sembla, no massa més 
aguditzat que als altres estats. General-
ment els socialistes són països amb grans 
dificultats econòmiques, amb un greu pro-
blema d’institucionalització política, i ales-
hores passa que als primers anys, especial-
ment en el cas de Cuba, que és el que co-
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nec de prop i m’interessa més, el trasbals 
de passar d’un sistema a l’altre és conside-
rable i la gent més aviat pateix.
—Doncs ja anem bé...
—En pateix, però, amb unes perspectives 
diametralment diferents de les que es pu-
guin plantejar a l’home de les societats ca-
pitalistes, que viuen al dia i no tenen una 
imatge de futur gens clara. A Cuba, en 
canvi, s’ho han jugat tot a la carta del fu-
tur i els sortirà bé o no, però l’impuls de 
les seves vides és ben diferent del dels 
homes de la societat de consum.
—El futur, rai. ¿Però i el present? Fa una 
certa feredat, això de les generacions sa-
crificades.
—La major part dels paisas del tercer món 
han arrencat pràcticament de zero. Llavors 
és una utopia pensar que aquest pas cap 
a un futur millor es pugui fer a través d’un 
desenvolupament rapidíssim, quan a ¡’Eu-
ropa occidental, per exemple, ha estat de 
segles. L’esforç i el sacrifici de dues o 
quatre generacions és per a salvar l’abis-
me que hi ha d’una societat pràcticament 
colonial a una societat industrialitzada, 
moderna... Tinc els meus dubtes, en canvi, 
que una revolució socialista sigui possible 
i viable, en un futur immediat, en societats 
com França, Itàlia, Alemanya, és a dir, 
les societats desenvolupades occidentals.
—Som a aquesta fira que en diuen Occi-
dent. ¿Quin és, així, el paper de l’esquerra? 
—Has usat un terme, «esquerra», d'una 
manera confusionària, com encara general-
ment el fa servir la gent. Com a mínim, 
podríem dir que hi ha dues esquerres: 
l’esquerra reformista i l’esquerra revolu-
cionària. Pel que fa a l’esquerra reformista 
em se/nbla evident que està condemnada 
per sempre a no ser res més que un fac-
tor, fins i tot a vegades positiu, per a em-
pènyer a través d’una acció sindical i d’una 
acció de partits polítics les burgesies in-
dustrials nacionals, a fer algunes reformes 
que, tanmateix, condueixen a millorar un 
cert nivell de vida i les condicions del 
treball dels obrers. Queda el problema de 
l’esquerra revolucionària. Al tercer món, 
com dèiem, els plantejaments són bastant 
clars: la revolució és absolutament neces-
sària per tal de poder accelerar els pro-
cessos de modernització de les societats i, 
sobretot, de donar un nivell moral i de 
dignitat als homes que componen aquestes 
societats, les quals...

—Abrevia, que això ja ho sabem. El pro-
blema és al món occidental. Per què no 
sembla viable la revolució? ¿O és que l’es-
querra desapareix un cop la gent té la 
panxa plena?

—El perquè rau en què els partits teòrica-
ment revolucionaris de l’Occident, i en es-
pecial el partit comunista, tendeixen mol-
tes vegades a fer el que en podríem dir 
un joc purament reformista, perquè la seva 
base és reformista. 1 és degut a això que 
sorgeixen tota aquesta sèrie de moviments 
anàrquics que, realment, el que volen és 
fer esclatar les coses de tal manera que es 
pugui recomençar a zero, reelaborar així 
les ideologies que s’han encallat en el sim-
ple reformisme i fer un plantejament revo-
lucionari completament nou.
—Sí, és clar, el gran núvol de les parau-
les... Però concretament, què? Quines sor-
tides hi ha?
—Depèn del país, del moment històric... 
A casa, posem per cas, només es pot em-
pènyer i estudiar, pensar. A França, fer 
uns plantejaments més coherents dels pro-
blemes de maig, a fi i efecte que el seu 
esclat no torni a agafar de sorpresa tot-
hom... Cal enfocar les situacions tal com 
es presenten. En general i d’una manera 
ideal només puc dir-te que crec que tota 
persona responsable i que miri cap el futur 
ha de començar per revoltar-se. La revol-
ta es projecta en la utopia, és a dir, la 
fita del demà, l’ideal més noble, el desig a 
realitzar. Un intel·lectual, a més, no pot re-
nunciar-hi, perquè la seva tasca és revo-
lucionària o no és. Ja ho deia Adorno: 
«El pensament que assassina el seu pare, 
el Desig, és castigat per la Nèmesi de l’estu-
pidesa».
—I què és la revolució, Josep M. Castellet?
—A la revolta de maig hi juguen tota una 
sèrie de factors que no van ésser única-
ment, ni d’una manera clarament objec-
tiva, polítics. N’hi havia de psicològics, 
ideològics, morals, un conjunt que ha fet 
adonar a la gent de les societats indus-
trials avançades que la societat dita de con-
sum inclou, en ella, una mena d’estafa ge-
neralitzada. Aquesta estafa es refereix a 
la part més sensible de cadascú de nosal-
tres: a les nostres possibilitats de realitza-
ció personal. És a dir: que cada persona pu-
gui realitzar aquell mínim ideal de la seva 
personalitat; sentir-se lliure en una socie-
tat lliure; poder realitzar un treball escollit

i responsable, personalment i socialment 
útil, creador; eliminar l’opressió de la pro-
pietat i, també, esgotar totes les possibili-
tats civilitzades de felicitat: això és la revo-
lució-
—Ara en vas amarat, i engrescat, del te-
ma: «Lectura de Marcuse» és el teu darrer 
llibre...
—L’anàlisi de Marcuse tendeix a plantejar- 
se per què a unes societats de nivell de 
vida elevat, on una part important de la 
població gaudeix d’una sèrie de comoditats 
i d’un confort com mai la història no n’ha-
via conegut, la gent perd cada dia més les 
seves possibilitats de llibertat i de realit-
zació personal. S’ha de lluitar contra aques-
ta irracionalitat, moral, material i política. 
—Hi ha gent que creu el contrari.
—Els conservadors, defensors dels vells es-
quemes, que acaben sentint una mena de 
pànic que esdevé esierilitzador. L’actitud 
conservadora no és intel·ligent, sinó abso-
lutament inútil, en un intel·lectual.
—I cal ésser, ergo, progressista...
—Tu diràs! S’ha de tenir una posició ober-
ta, atenta a les transformacions que regis-
tra la societat, contribuir al seu desenvo-
lupament. I destruir, o ajudar a fer-ho, el 
que s’aguanta de falsedats, hipocresies... 
Adquirim una entrada de cinema. Projecten 
Z, dinàmica requisitòria contra la dictadura 
dels coronels grecs i les seves extorsions. 
Prenem després un magnífic gelat, cremés, 
barroc, al drugstore de Saint-Germain-des- 
Prés. I ens fiquem tot seguit al cinema de 
sota, on projecten If: a un aristocràtic col- 
legi britànic, basat en un ensenyament tan 
tradicional com estantís, uns nois es revol-
ten i ataquen amb metralletes els encirats 
assistents a la festa de fi de curs. El públic 
assistent als dos cinemes va aplaudir, en 
acabar. I va riure i xiular quan amollaren 
un noticiari en el qual discursejava l’excel- 
lentíssim senyor Georges Pompidou.
Un públic revoltat? És clar que no. Però sí 
un públic per al qual una pila de coses 
ja han perdut el seu prestigi carismàtic i 
unes altres han esdevingut necessàries i 
—perdó per la paraula— nobles. Un pú-
blic que comprèn que els If es rebel·lin con-
tra els Z. A la vora dels castanyers de l’es-
glésia de Sant-Germain, entre els joves 
que van i vénen i els hippies que venen 
collarets de llauna asseguts a terra, el món 
té una coloració diferent que sota l’arbrat 
del Passeig de Gràcia barceloní.
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e x a me n d e  pa is

—Quina diries tu que és la tasca més ur-
gent, en aquest país nostre dels voltants del 
Passeig de Gràcia?
—Malgrat la seva migradesa i les seves 
febleses —les nostres—, el món català ha 
d’assumir la possibilitat d’autoanàlisi. No 
hem de tenir tanta por de destruir els vells 
esquemes, perquè fins que no estiguin en-
derrocats no serà possible de construir-ne 
de nous. El nostre món intel·lectual ho ne-
cessita com el pa. I fer-ho amb molta tran-
quil·litat, potser sense excessives presses, 
però amb molta seguretat sobre la inten-
ció del que es vol fer.
—Cita’m un parell d’exemples.
—Tenim por de parlar de determinats te-
mes. S’ha d’insistir sobre aquest punt. ¿Per 
què tanquem a pany i clau tota una part 
de la vida del país? Per exemple, el tema 
de si la cultura catalana al llarg d’aquest 
segle ha estat fabricada per la burgesia. En 
definitiva, aquest és un fenomen generalit-
zat a l’Europa occidental i, a més, els plan-
tejaments actuals de la situació són dife-
rents. Un altre: el problema del bilingüis-
me i algunes exclusions d’homes i obres pel 
fet que no s’han manifestat en llengua cata-
lana. No es pot menysprear tota una cultu-
ra catalana que s’ha fet en llengua caste-
llana, per molta dialèctica o silenci que 
s'hi tiri damunt. I no sols això, sinó que 
també resulta que bona part de l’avant-
guarda entel·Iectual en llengua castellana 
surt de Catalunya i en alguns dominis, 
com en el de ta poesia, encara està afin-
cada aquí. Ho hem d’ignorar? Per què ho 
hem de callar?
—El negoci és relliscadís, perquè si bé els 
fets existeixen, les circumstàncies...
—També estàs amb la «prudènc’a orto-
doxa»?
—Home, no!
—El que cal és situar les coses allí on són, 
amb una apertura total, perquè degut a 
les circumstàncies desgraciades i per tots 
conegudes i viscudes, els nuclis molt res-
pectables que han mantingut aixecada una 
certa bandera de puresa, potser pel mateix 
esforç que això els ha representat —esforç 
que tots els hem de reconèixer— s’han anat 
quedant com isolats, com tancats. 1 el món 
ha evolucionat, evoluciona amb passos de 
gegant. Aleshores no podem reduir ni la 
nostra vida ni els nostres objectius única-
ment a qüestions que són tan bàsiques com 
la llengua, però que ens poden conduir a 
no veure res més de tot el món que ens 
envolta i evoluciona.
—¿I com veus plantejat l’escabrós afer de 
la cultura catalana dins Espanya?
—No penso que es pugui plantejar el pro-
blema de la cultura aïllat del problema 
polític general, el qual d’altra banda de-
pèn de! context estructural i històric, és 
a dir, de les tensions de classes que es 
produeixen en un país i en un moment 
determinats. Des d’aquest punt de vista, 
sembla que hi ha poca gent amb conscièn-
cia de la situació i amb ganes de plante-
jar-se ben plantejades les coses. Potser vi-
vim una d’aquestes etapes històriques en 
Ics quals les circumstàncies semblen indi-
car que no s’ha madurat prou per a poder 
enfrontarse amb els problemes amb un mí-
nim d’objectivitat i amb una visió global, 
totalitzadora.

—Bé, home, bé. La sabem de memòria, 
aquesta introducció.
—Però potser no la recordem: la gent sal-
ta com si la punxéssim amb una agulla, si 
abans de dir-li el que penses no fas una 
mena de resum introductori que els pre-
pari.
—Això és veritat: estem tan poc acostu-
mats a parlar amb claredat o, almenys, a 
bussejar més endins dels tòpics, que tota 
afirmació passablement nova o contundent 
esvera.
—El que anava dient: tots sabem que Es-
panya està composta per una pluralitat de 
comunitats molt diferenciades, les classes 
dominants de les quals defensen interessos 
diferents i contraposats i, per tant, difí-
cilment conciliables. Cal no confondre, pe-
rò, els interessos d’aquestes diverses co-
munitats amb els de llurs classes dirigents, 
que és el que hom acostuma a fer. Per 
això les coses no s’arreglen amb cataplas-
mes polítics superficials, amb pactes pro-
visionals a nivell del poder econòmic o amb 
exhortacions al diàleg i a la bona voluntat. 
—I doncs?
—Cal resoldre els problemes a nivell d’es-
tructura: serà quan veurem que els pro-
blemes de convivència perden molt de llur 
aspecte ancestral i queden plantejats en 
termes racionals, el que significa amb pos-
sibilitat de solució.

—Això és notablement utòpic, amic Jo- 
sep-Maria...
—I maximalista i esquemàtic i de moment 
no serveix de gran cosa, ja ho sé. Però no-
més apuntant a una solució estructural dels 
problemes econòmics i socials dels pobles 
es poden crear les bases de la convivència.
I el que em nego a acceptar, racionalment i 
políticament, és l’extremisme habitual, ma- 
niqueista, que proclama la irreconciliabili- 
tat dels pobles tot prescindint de llurs in-
teressos.
—I la literatura catalana, al cap i a la fi 
l’única manifestado pública, coherent, pu-
ra —no m’agrada la paraula: avui tinc 
l’alèrgia dels mots—, de la vida catalana, 
mancada d’institucions representatives au-
tòctones, ¿quina mena de judici et mereix? 
—Bo i dolent. Tenim el gruix mínim i la 
qualitat necessària per a poder parlar d’un 
corpus literari existent i operant. Però 
falta vitalitat, agressivitat. Produïm l’es- 
trictament imprescindible per a mantenir el 
caliu, però això és molt poca cosa, gaire-
bé res per als qui aspiren a una literatura 
de volada universal i no s' acontenten amb 
el cofoisme que a d’altres els produeixen 
quatre versets en la llemosí na parla. Ja és 
una situació ben estúpida, la nostra! És evi-
dent que les circumstàncies no ajuden, però 
també és cert que amb una mica de sort 
acabarem de passar els moments pitjors.
—Trobes que els joves tampoc no manifes-
ten excessiva vitalitat?
—Mira: crec que ha arribat l’hora que 
dues dotzenes de joves iconoclastes compe-
tents facin foc nou. Això ens revitalitzaria. 
Però no ho fan...
Un sol càlid, una atmosfera farcida de pol-
sim daurat, omplen els carrers del Quartier 
Latin. Les façanes són negroses, velles, amb 
molta de fusta i tocs de coloraina. Se suc-
ceeixen petits aparadors, curulls d’objectes: 
una charcuterie, amb formatges, vi i talls 
de salmó i de senglar fumats; una galeria 
d’art, amb pomposos dibuixos eròtics; una 
endevinaire, que s’anuncia amb un retrat 
seu —és grassona i porta turbant— dins 
una vitrina; un restaurant vietnamita; una 
botiga d’objectes per a regal; una llibreria 
espanyola amb volums de crítica contra 
el règim imperant a Espanya; una dele-
gació de les Conferències de sant Vicenç 
de Paül; una especería, que satura el car-
rer de perfums exòtics i intensos: la canye-
lla i.la nou moscada, el pebre, la vainilla... 
Ens topem amb molts joves: barbes i ca-
bells llargs, mini-faldilles, una naturalitat 
tranquil·la i segura els conforma tots. Com 
la mansuetud configura els del Passeig de 
Gràcia. C’est la vie.

LA PRÒPIA OBRA

—Ets literat?
—Ho sóc.
.—I què t’interessa primordialment, del ne-
goci?
—La literatura m’interessa com a expres-
sió creativa de la llengua, com a manifesta-
ció i testimoni d’uns homes que aconse-
gueixen, a través de llurs obres, tipificar 
un moment històric -—personal, col·lectiu, 
estètic— determinat i, en fer-lio, el projec-
ten sobre el futur; com a producte cultu-
ral de consum per part d’altres homes; com 
a aportació a la revolució permanent que 
és l’epopeia humana; com a arma per la
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lluita per a una nova cultura, és a dir, se-
gons Gramsci, per a una nova vida moral; 
j, finalment, com a aventura, com a pur joc 
de paraules.
—I a què aspira, la teva obra?
—4 arribar a trobar, algun dia llunyà, 
aquell punt de maduresa en el qual l’escrip-
tor, després de molts anys de treball, acon-
segueix de sobte esgarrapar per un moment 
el que en podríem dir visió total de la 
cultura, de la història de l’home. Tinc la 
impressió que molts pocs escriptors hi arri-
ben. Jo me’n veig massa lluny. Però, per 
dir-ho així, és un nord, una fita remota, 
potser només una ambició desmesurada... 
—Tu, crític literari que...
—Ep, que jo probablement no he intentat 
mai fer crítica literària en el sentit tradi-
cional de la paraula. Tampoc no sé fins 
a quin punt es pot considerar, com a al-
guns els agrada de dir, sociologia de la li-
teratura. He intentat presentar la literatura 
dins el context històric del seu temps i al 
que voldria aproximar-me és, ja t’ho deia, 
a una concepció de la història de la li-
teratura que equivalgués al que els histo-
riadors d’ara en diuen història total.
—I amb quina dificultat grossa xoques?
—La de trobar una metodologia adequada 
al meu intent, la qual cosa exigeix haver 
dilucidat, tanmateix, les relacions de de-
pendència entre el desenvolupament histò-
ric, és a dir, político-social, d’una banda, 
i la concepció del món i les formes artísti-
ques que en sorgeixen, de l’altra. No és 
fàcil de trobar aquést punt de relació entre 
la realitat històrica i la creació artística! 
—Per què?
—Probablement perquè la relativa indepen-
dència de les superestructures culturals en 
relació amb l’estructura de base obliguen a 
tenir en compte cada cas concret, dins de 
cada cultura nacional concreta. El mètode 
de treball vindrà determinat també per les 
exigències internes de cada anàlisi, tot i 
acceptant unes línies metodològiques gene-
rals.
—Tu, llavors, escriptor en dues llengües... 
—...estic interessat en dues cultures: la que 
es produeix en l’àmbit lingüístic català i 
la, més plural, de l’àmbit de la llengua cas-
tellana. I m’interessen en llur desenvolupa-
ment actual, precisament perquè concebeixo 
el present com història, per reprendre una 
expressió de Lukács.
—Què prepares ara?
—De moment, les antologies em tenen 
agafat. Corregeixo proves d’una, feta en col- 
laboració amb Joaquim Molas, que surt 
a «Alianza Editorial» i és bilingüe: «Ocho 
siglos de poesia catalana». En tinc una altra 
a punt, que sortirà a «Barrai Editores», de 
Barcelona, sobre jove poesia castellana: 
Gimferrer, Vázquez Monta!bán, etc. Una 
ultra, en castellà, també per a «Alianza», 
de narrativa catalana contemporània. I hau-
ria d’enllestir un llibre sobre l’Espriu, un 
llarg assaig la primera part del qual va fer 
de pròleg al volum inicial de les seves Obres 
Completes, i que em penso que aporta 
angles d’enfocament relativament nous.
—I quan la gent t’acusa de diguem-ne ver-
satilitat, d’haver anat de Pobjectivisme 
—La hora del lector— fins a l’estructu-
ralisme —pròleg a l’Espriu—, passant pel 
realisme històric —Poesia catalana de! se-
gle—, què n’opines, tu?
—Ja t’he dit que cal assumir les con-

tradiccions i els canvis, per un costat, i 
per l’altre que no he arribat a aconseguir 
el que volia. Per tant, podria afirmar que 
un dels qui tenen una idea més clara sobre 
mi sóc jo mateix. D’aquesta evolució, però, 
no crec que se’n pugui deduir, a no ser amb 
remarcable mala fe o desenfocament, cap 
desorientació: en tot cas, com et deia, un 
intent d’integració. Segueixo creient moltes 
coses que ja creia fa quinze anys, vint, i 
moltes altres de noves. A part, és clar, de 
mantenir una actitud i un criteri meus, 
personals. Exigir-me que em parés fa una 
dotzena d'anys o que renegués tot el 
que he fet fins ahir mateix, només seria 
provar d’encarrilar-me dins aquest mani-
queisme exacerbat que tants danys ens ha 
causat i del qual he procurat, sempre, man-
tenir-me lluny.
Jo crec que Josep M. Castellet té raó. La 
seva obra és això i encara més: una de les 
que compta amb més prestigi i té més 
eficàcia de tot l’àmbit peninsular. S’ha re-
flectit en els seus llibres i en el programa 
de l’editorial que dirigeix: gràcies a la seva 
tasca d’abast internacional i de rigorosa 
exigència qualitativa, la cultura catalana de 
postguerra ha rebut la més gran alenada 
exterior, actual, dels últims trenta anys. Al-
hora, però, les feines de substitució, les mil 
i una dedicacions, les traves habituals, Than 
privat —a ell, a mi, a tots— d’anar més 
enllà, de portar a terme la labor que hau-
ria pogut fer a un país normal, o més nor-
mal o menys sense normes. La nova vida 
moral és encara per a tots un horitzó in-
abastable.

COLOFÓ A FAVOR DE L’HOME

—No trobes que ja basta de parlar del món 
i de la bolla? M’empipen xerrameques 
com aquesta perquè només burxen el cos-
tat transcendent de la gent. Tu mateix, 
quan sopem plegats o xerrem de matinada, 
ets molt més simpàtic que actuant d’entre- 
vistador. Contribueixes a l’ensopiment en-
carcarat general.
—Gràcies, Castellet-
—És que gairebé tots, i en especial alguns 
polítics professionals, amb el seu esquema-
tisme sec i eixarreït, han oblidat que el 
treball i l’oci, l’amor i l’expansió de la 
pròpia vitalitat animal juguen un paper 
decisiu a la vida dels homes. Des d’aquest 
punt de vista, un cop superada, en la me-
sura del possible, la formació que dóna el 
país, m’he adonat de la gran importància 
de divertirse, que és una de les maneres 
més eficaces de desalienació. Em falsificaràs 
si només em presentes com un oracle lli-
bresc. Ens manquen moltes coses, sí, però 
alegria també.
Som devora el Sena. Davalla mansa l’aigua 
grisa, bruta, i mor el dia. Una immensa 
nostàlgia sura en aquest horabaixa plomós. 
Nostàlgia d° tot el que no tenim. Cau un 
branquilló d’un salze i se’n va, riu avall, 
cap a la mar. — BALTASAR PORCEL.
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