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Fa un any, Castellet era aco-
miadat amb versos d’Eliot i
elogis a una habilitat que sem-
bla avui perduda: la de posar
a treballar junts en la mateixa
direcció persones de pensa-
ment diferent i fins i tot an-
tagònic. La clau Castellet per
aconseguir l’entesa és un se-
cret antic i alhora innovador,
perquè no n’hi ha prou amb
saber-ho si no se sap prac-
ticar: “Tot consisteix a com-
prendre les motivacions de
l’altre, el seu grau d’intel·li-
gència del problema, les seves
implicacions personals –de
sexe, d’edat, d’educació, de
temperament, de projecte
vital– i, en conseqüència,
d’ocupar el seu lloc... Es trac-
ta de diluir l’amor propi, de
posar en joc els ressorts de la
intel·ligència natural, de veu-
re’t tu mateix com et veu l’al-
tre, tingui o no tingui raó”.
Ahir, al teatre Romea es va

recordar l’obra de Castellet
en les seves moltes facetes.
Josep Ramoneda, que el va
rellevar en la presidència del
Grup 62, va recordar com va
aconseguir modernitzar la
literatura catalana, anèmica

després de vint anys de dic-
tadura, i sortejant –va dir–
el perill d’una temptació de
vegades irresistible: ho va
fer sense patrimonialitzar-la.
Jordi Amat i l’editora Michi
Strausfeld van insistir en la
idea: Castellet va portar la
literatura catalana al món i
el món a la literatura catala-
na, amb una llibertat d’esperit
que avui també corre risc de
perdre’s: “Ell considerava
la literatura com a expressió

d’una veritat transformado-
ra”. El conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, va donar a
Castellet les gràcies en nom
del Govern per la seva obra.
A l’homenatge hi va haver

lectura de poemes de Carles
Riba i de Gabriel Ferrater,
més un fragment d’un relat
de Viatges i flors de Mercè
Rodoreda, recitats per Àngels
Bassas, i també humor.
Aquest periodista no recorda
una sola conversa amb Caste-

llet absent de rialles i ahir no
hi van faltar, com quan Joan
Carreras va llegir l’hilarant
retrat d’una visita a Gandia
de Dámaso Alonso i l’impacte
que va causar a Espriu la con-
fessió de l’acadèmic espanyol
sobre els seus peculiars prepa-
ratius per dormir (penjava un

negrario a la finestra perquè
no es filtrés cap llum i es po-
sava taps de cera catalans
marca Noisén, és a dir: no-hi-
sent) i de caçar mosques o
momotombos, com Espriu
anomenava les patums.
Les lliçons sobre allò que

ha tenir un editor –ell va edi-
tar 5.000 títols– ja són cèle-
bres: “Un ull, un nas, una
orella i una mà: també, certa-
ment, un cervell i un savoir
faire social”. O sigui, vista,
bon olfacte, estar atent al
que es diu al sector i molta
mà esquerra. El mer intel·lec-
te no serveix de res sense els
sentits del cos.
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L’òpera El juez (Los niños per-
didos), la producció del Teatre
Arriaga que va significar la
tornada de Josep Carreras a
l’òpera escenificada després
de més d’una dècada d’absèn-
cia, arriba aquesta setmana al
Mariinski de Sant Petersburg,
on serà acollida els dies 15 i 18
de gener. Estrenada a l’abril
del 2014 a Bilbao, sota la direc-
ció escènica d’Emilio Sagi,
aquesta composició de l’austrí-
ac Christian Kolonovits amb
llibret d’Angelika Messner va
despertar l’interès del públic i
la premsa internacional. El te-
nor català assumia el paper
protagonista d’aquesta histò-
ria sobre els robatoris de
nadons produïts a l’Espanya
dels cinquanta i els seixanta
que avui estan sent investigats
judicialment.

El repartiment delMariinski
difereix de l’original de l’Arria-
ga –que va actuar també a
l’agost al Tiroler Festspiele Erl
d’Àustria–, encara que es man-
tenen al costat de la de Carre-
ras les veus de Carlo Colomba-
ra, Ana Ibarra i Milagros Mar-
tín. A més de l’orquestra i cor
del Mariinski hi figuren artis-
tes comGladys Rossi, Stanislav
Leontiev o Andrei Spekhov.c

Josep Massot

Carreras puja
a l’escenari
delMariinski
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