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Sis personatges en temps
adversos, subtítol del lli-
bre, deixa entreveure la in-
tenció de l’autor, que tei-
xeix la crònica cultural
d’un temps des d’una pers-
pectiva d’amistat, i en què
ell mateix esdevé el setè
personatge com a protago-
nista dels episodis narrats.
El llibre enllaça amb Els
escenaris de la memòria
(1988), un altre exercici li-
terari de Castellet en què
repassava personalitats re-
llevants de la cultura que
van marcar el seu bagatge
intel·lectual. Els orígens
del volum són la mort de
Carlos Barral i Jaime Gil de
Biedma entre els anys 1989
i 1990, «que va produir un
buit notable en la vida in-
tel·lectual de Barcelona»,
assenyala Castellet. L’au-
tor diu que la tria es va anar
gestant d’una forma gaire-
bé natural, sense propo-
sar-s’ho, amb amics de la
seva generació (excepte
Moix), i ja desapareguts.
Admet que en el llibre hi ha
absències que potser esme-
narà en el futur. Entre
aquestes, Montserrat Roig
(ja té l’encàrrec de l’edito-
rial per escriure’n el retrat)
o Manuel Vázquez Mon-
talbán; d’altra banda, va
descartar altres noms il·lus-
tres més treballats, com ara
Goytisolo o el mateix Gil
de Biedma. «No hi havia
dones en aquella generació
dels cinquanta, només Ana
María Matute en la part
castellana», apunta sobre
l’absència femenina en el
seu llibre. Seductors, il·lus-
trats i visionaris, doncs,
s’ha anat gestant els darrers
vint anys, i el primer dels

retrats el va dedicar a Ma-
nuel Sacristán. «Va ser el
meu primer amic intel·lec-
tual, tot i que no ve estricta-
ment del món literari»,
apunta. Companys d’ado-
lescència a l’Institut Bal-
mes, van tenir tots dos la tu-
berculosi, i la malaltia va
accentuar una correspon-
dència sobre les seves lec-
tures que ara Castellet ha
volgut recuperar.

Tots ells «són retrats lite-
raris, però no s’entenen
sense el rerefons autobio-
gràfic», indica Castellet
amb referència al volum.

Prou personals són, efecti-
vament, les referències a
les vetllades juvenils, ama-
rades d’alcohol i tabac, que
havia compartit a Calafell
amb Carlos Barral. I més
tard, la col·laboració a
l’Editorial Seix Barral.

Respecte a Gabriel Fer-
rater, diu que és el personat-
ge sobre el qual li ha costat
més escriure, i presenta un
«apassionat de la literatu-
ra» a partir de la seva parti-
cipació entusiasta en el ju-
rat del premi Seix Barral. I
narra una anècdota en què
es va consumar la ruptura

entre ell i Mario Vargas
Llosa. Tots dos formaven
part del jurat, però defensa-
ven candidats diferents.
Ferrater es va emborratxar i
l’endemà no va participar
en la votació, tot i que tam-
poc no va acabar guanyant
el candidat de Vargas Llo-
sa. Com a document parti-
cular, Castellet inclou la
carta de dimissió de Ferra-
ter com a jurat del premi, en
què defensa que «ell no és
nacionalista, mentre que
Vargas Llosa sí que practi-
ca el nacionalisme llatinoa-
mericà», apunta. De Joan
Fuster, en destaca la refle-
xió sobre la situació dels es-
criptors catalans durant el
franquisme, i la dificultat
per entendre’s amb els seus
homòlegs espanyols. «Els
espanyols sempre deien
que no es podien ni imagi-
nar que els prohibissin la
llengua», assenyala.

Quant a Alfons Comín,
Castellet subratlla l’amistat
que mantenien, malgrat
que Comín era un cristià
militant. «Vam trobar que
la cultura era el lloc d’ente-
sa, una mediació entre
ideologies», afirma.

Pel que fa a Terenci
Moix, malgrat la diferència
d’edat, l’autor apel·la a la
relació que van tenir com a
editor seu. «Li tenia un
afecte especial perquè era
molt simpàtic i seductor»,
diu, i hi afegeix que El dia
que va morir Marilyn és un
dels llibres més importants
de la segona meitat del se-
gle XX. En aquest capítol
hi narra un viatge conjunt a
Egipte, en què el general
Enrique Líster és l’altre
protagonista.

Castellet evoca els amics
L’editor escriu, des de l’amistat, retrats literaris de sis personalitats de la cultura

L’editor Josep Maria Castellet. / ACN / MAR ROCABERT

● L’editor Josep Maria Castellet,
premi nacional de cultura 2009 per la
seva trajectòria, aplega a Seductors,
il·lustrats i visionaris (Edicions 62)

RAÜL MAIGÍ / Barcelona retrats literaris de Manuel Sacristán,
Carlos Barral, Gabriel Ferrater, Joan
Fuster, Alfons Comín i Terenci
Moix. Sis personatges a través dels
quals repassa, en clau memorialísti-

ca, l’ambient cultural català en ple
franquisme mitjançant la narració
d’episodis viscuts junts. Sovint
anècdotes, des de l’humor, des de
l’amistat, i un homenatge a tots ells.

ns dies abans de la seva estrena a l’Estat es-
panyol, La huérfana (amb títol original en
anglès Orphan) va presentar-se fora de

concurs en el recent festival de Sitges, en què el
film de Jaume Collet-Serra va ser una de les pro-
duccions –l’altre exemple més destacat és Infecta-
dos, dels germans Pastor– avalades pel fet que re-
presenten l’entrada d’alguns directors catalans a
allò que encara s’ha convingut a anomenar Holly-
wood. En una entrevista radiofònica es va pregun-
tar a Collet-Serra què es necessita per tenir aquesta
entrada, la qual cosa sembla que encara representa
un triomf. El director de La huérfana va contestar
que, simplement, es necessita talent. Potser sí, con-
siderant que el talent és com la intel·ligència: n’hi
ha de diverses menes. Però, en tot cas, també cal
ajustar-se a certes formes de producció (que, pel
que fa a la pel·lícula que ens ocupa, es correspon a
la d’un baix pressupost) i a certes fórmules i con-
vencions narratives que fan que La huérfana sigui
una proposta coneguda, malgrat que, en relació
amb el tema de les «criatures diabòliques», presen-
ta una variant força malèvola que no revelarem a
aquells que no l’hagin vist. El que ha fet Collet-Ser-
ra és un producte industrial que se sustenta en un
llenguatge evident que no concedeix gaire marge a
la subtilitat i el suggeriment.

D’altra banda, La huérfana també es podria in-
cloure dins d’un grup de pel·lícules que, projecta-
des algunes dins del festival de Sitges i amb dife-
rents desenvolupaments argumentals i, fins i tot, de
tractament genèric, revelen una mena de subgènere
emergent (i, personalment, espero que fugaç) que
inunda el cinema actual i que té com a protagonis-
tes dones obsessionades amb la maternitat que, si-
gui pel que sigui, s’ha frustrat generant un senti-
ment de culpa. En el cas de la protagonista de La
huérfana, ni tan sols es tracta d’una maternitat ab-
solutament frustrada. Té dos fills, però, això sí, la
pèrdua del tercer va precipitar-la cap a l’alcoholis-
me. Havent superat la relació amb l’alcohol, que a
la vegada li ha generat un sentiment de culpa que
s’afegeix a la de la pèrdua de la criatura, considera
l’adopció una possibilitat de salvació que tornarà
l’estabilitat a la seva família. Tan convençuda n’es-
tà que, juntament amb el seu marit, decideix adop-
tar una nena de nou anys, que es diu Esther, a la
qual, des del primer moment, els espectadors po-
den intuir que li passa alguna cosa estranya. A ells
els costa força més, sobretot a l’home, que, descon-
fiant tossudament de la seva esposa pel fet que ha-
via agafat afició a la beguda, es converteix en un
dels personatges fonamentals de la història cine-
matogràfica de l’estupidesa masculina. Tanta estu-
pidesa la pagarà molt cara.

U

cinema | «la huérfana»

A l’Esther, certament,
li passa alguna cosa

� Títol original: Orphan. EUA-França-Canadà-Estat
espanyol, 2009.
Director: Jaume Collet-Serra.
Intèrprets: Vera Farmiga, Peter Sargaard, Isabelle
Furhman.

IMMA MERINO

Una escena del film.

● La columna vertebral
del Novembre Vaca
d’aquest any fa referència a
la creació realitzada a partir
de les experiències de la
memòria. El festival barce-
loní comença dijous a la lli-
breria Pròleg, amb una tau-
la rodona sobre la drama-
túrgia de la memòria. La
memòria històrica n’és un
dels referents, com es pot
veure en els ponents: Pablo

Ley (La maternitat d’Elna,
Alícia ja no viu aquí) i Júlia
Bel (13 rosas). També hi
intervé Cristina Castrillo,
directora i actriu especialit-
zada en la memòria, que
prepara un taller sobre
aquest tema per aquests
dies a la Sala Beckett.

El Novembre Vaca ofe-
reix, per primer cop, un
muntatge per al públic fa-
miliar: la coreografia Viat-
ge al fons del mar, a l’Espai

Bonnemaison. Un altre
dels espais en què debuta el
col·lectiu (que fa més d’un
any que busca un espai per
oficina i treballar-hi els
projectes) és la futura fàbri-
ca de creació Fabra i Coats.
En aquest espai es fa –del
19 al 22 de novembre– In-
ventari d’objectes perduts i
altres, un treball col·lectiu
que neix d’un taller elabo-
rat pel col·lectiu fa anys.

Les sòcies van decidir

crear el Novembre Vaca
per promoure les creacions
de dones i no específica-
ment per a dones, que in-
vestiga amb diferents disci-
plines. Les propostes escè-
niques són sobretot de la
seixantena de creadores del
grup. L’espai per a les do-
nes creadores s’ha anat
normalitzant en les direc-
cions i els repartiments als
teatres públics i alternatius
els últims anys.

El Projecte Vaca proposa un cartell
centrat en els treballs de la memòria
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