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Dia de comiat a un intel-
lectual i humanista que
deixa una petjada profun-
da en la història de la cul-
tura catalana. La capella
ardent de Josep Maria
Castellet, situada al tana-
tori de Sant Gervasi, va
obrir ahir al migdia per re-
bre un degoteig constant
de personalitats de l’en-
torn de la política, la litera-
tura i la indústria edito-
rial. El conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, va
destacar que Castellet era
“l’últim clàssic i intel·lec-
tual del segle XX”. El con-
seller va remarcar la seva
importància dins el món
editorial, especialment

pel “pont que va construir
amb la literatura i la cul-
tura castellana” i el paper
de “connexió amb les cul-
tures europees i interna-
cionals”. Mascarell també
va fer referència al ves-

sant de Castellet com a
crític literari amb la seva
manera de fer emergir
“les noves generacions
poètiques i literàries”.

Josep Maria Castellet
va tenir un paper decisiu
en el creixement del grup
62 i hi ha seguit col·labo-
rant activament fins fa
poc temps, per això Ester
Pujol, la directora edito-
rial, el va qualificar de “re-
ferent”. “La història cul-
tural del nostre país no se-
ria el mateix sense ell”, va
afirmar. Una altra de les
persones que el coneixia
bé, Pilar Beltran, editora
del grup, l’ha recordat
com “un mestre en el ter-
reny de la crítica literària
i un gran lector” i ha des-
tacat que és un dels grans

prosistes de la literatura
biogràfica memorialísti-
ca en català.

Diversos escriptors,
poetes i crítics literaris
van acomiadar-se de l’edi-
tor, com ara Salvador Gi-
ner, expresident de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans,
que va qualificar Castellet
de “persona fonamental
per la seva actitud de pro-
gressista liberal, catala-
nista obert i cosmopolita”.
També el poeta i crític li-
terari Pere Gimferrer va
dir-li l’últim adéu mentre
recordava una de les se-
ves consignes: “S’ha d’ac-
tuar amb contenció.” El
funeral de Castellet tindrà
lloc avui a dos quarts d’11
del matí al mateix tanatori
de Sant Gervasi. ■

Personalitats del món cultural, editorial i polític
visiten la capella ardent de Josep Maria Castellet

L’últim clàssic

Redacció
BARCELONA
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“La història
cultural del
nostre país no
seria el mateix
sense ell”, va dir
Ester Pujol

La joventut és temps de
fer-se preguntes contun-
dents. També avui ho és.
Quan la crisi obliga a re-
plantejar-ho tot, Ivan Mo-
rales (Sé de un lugar)
construeix una altra peça
amb la qual interpel·lar el
públic. Des d’aquest dime-
cres i fins al 2 de febrer es
representa Jo mai al Lliu-
re de Gràcia, un muntat-
ge estrenat en el Festival
Grec i del qual també
s’han fet funcions en el
Temporada Alta.

Ara arriba més afinat.
En el llarg procés de Jo mai
s’han integrat les aporta-
cions dels actors i també
s’ha tret elements super-
flus perquè respiri, ben níti-
dament, la voluntat del
muntatge: “Com vull viu-
re? Com puc sobreviure.”
Responen, d’entrada, ve-
ient allò que no seran mai,
perquè no volen ser-ho o

perquè no els ho deixaran
ser. Els protagonistes estan
en un moment crucial. Vo-
len corregir errors i cons-
truir un futur. Ho fan refu-
giant-se en el bar Amparo,
en què expressen la seva
energia a través de la músi-
ca, un ritme que redimeix,
de fet, tots els que no tenen
veu (“a tot arreu del món
trobaràs algú escoltant Bob
Marley”, comenta Mora-
les). Ells no són família, pe-
rò actuen amb una camara-
deria ben pròxima a les re-
lacions familiars. Tot i que
la voluntat del grup és cons-
tructiva, durant l’obra apa-
reixen múltiples contradic-
cions: la violència apareix
explicitament.

Per Marcel Borràs el pú-
blic participa d’un ritual
que procura ser catàrtic,
que ha d’ensenyar a madu-
rar els personatges. Van a
veure una obra de teatre i
sortiran havent escoltat
un concert. Si a Sé de un
lugar van actuar en espais
no convencionals, Jo mai
se situa en un teatre. “Els
teatres són les ermites del
segle XXI”, reclama l’ac-
tor Xavier Sáez. ■

Preguntes
absolutes
de joventut
‘Jo mai’, d’Ivan
Morales, investiga
amb un ritual
musical al Lliure
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en una imatge promocional ■ MARCA DE AGUA

La Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputa-
ció de Barcelona ha fet pú-
blica la llista dels títols
més sol·licitats el 2013. El
primer lloc ha estat per a
la novel·la d’Albert Sán-

chez Piñol Victus. Barce-
lona 1714. L’autora Ma-
ría Dueñas ocupa el segon
i el tercer lloc amb les se-
ves obres El tiempo entre
costuras i Misión olvido
respectivament.

Pel que fa a les novel·les
juvenils més llegides a les
216 biblioteques munici-
pals i els 9 bibliobusos de la
demarcació de Barcelona,
ocupen les dues primeres
posicions la primera i la se-
gona entrega de la saga

d’Els Jocs de la Fam, de
Suzanne Collins. En terce-
ra posició, hi ha Quantic
love, de la barcelonina Sò-
nia Fernàndez-Vidal.

Pel que fa a l’àmbit au-
diovisual, les sèries de tele-
visió continuen dominant
la llista, com ara Perdidos i
Juego de tronos. I els dos
CD musicals més dema-
nats són Jazz on film...
film noir seguit d’11 de no-
vembre, de l’empordanesa
Sílvia Pérez Cruz. ■

‘Victus’, la més demanada
La novel·la d’Albert
Sánchez Piñol va
arrasar el 2013 a
les biblioteques
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