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Victor Castells se serveix del 
preuat document de la seva memoria 
per a reviure i explicar l'experiencia 
d'haver tractat durant dos o tres 
anys, entre finals de la decada dels 
qiiaranta I comencarnents de la dels 
rinqiianta. els aitistes que impulsaren 
la reviqta Da11 al Ser: Joan Brossa, Mo- 
dpst Cuixart, Ioan Ponc. Arnau Puig, 
loaii-losep Tharrats i Antoni Tapies. 
El seu relat, que en bona part cal qua- 
ificar d'autobiografic. retrata la 
precaria situació cultural de la post- 
giierra i I'actitud inconformista, rnani- 
festada amb una expressa voluntat 
de ruptura, que aquests artistes preci- 
sarnent pretenien d'oposar-hi. L'autor 
en parla com a testirnoni directe que 
en fou. d'aquesta actitud, i en aquest 
sentit aconsegueix de descriure la se- 
va particular visió pel que fa a la per- 
sonalitat dels comDonents de Dau al 

Set. el8 quals reix a presentar més 
aviat individuairnent que no pas corn 
a grup cohesionat. En 1968, escaient- 
se el vinte aniversari de la revista Dau 
al 5et. Victor Castells va preveure de 
rememorar-la mitjan~ant la publicació 
d'unes entrevistes adrecades a 
aquests set artistes. Ho havia convn- 
gut amb la revista TeleIEstel, pero la 
iniciativa no arriba a plec de be per- 
que Antoni Tapies no s'hi havia avin- 
gut. Ara les podern Ilegir en aquest 
llibre de que parlern, cosa que en8 
permetra de valorar, contrastar i de- 
dur  la irnplicació artística que Dau al 
Set representa en a trajectbria cle 
tots plegats. 

La relació que Victor Castells 
mantingué arnb els cornponents de 
Dau al Set, ia fos freqüentant tertúlies 
o exposicions o bP en converses pas- 
sejant pel carrer, propicia que en el 

numero de Dati a l  Set corresponent 
als rnesos de juliol-agost de 1950 li 
publiquessin la prosa poetica Tamai: I 

Ammon i Absalom, la qual podem 
llegir en les últimes pagines d'aq~iest 
seu estudi. 

A part de perfilar la genesi, evolu- 
ció i disperstó de Dau al Set, Victor 
Castells parla explicitarnent de I'exili 
catala en terres de Sud-america i del 
seu propi exili al Brasil. on retroba ca- 
sualment el pintor loan Ponc. de qui 
segueix. doncs, deben a prop tota a 
seva activitat artística. Salvador Riera. 
els pintor8 Pere Tort i Francesc Dornin- 
go són personatges que tarnhl ens 
presenta particularment com a coexi- 
liats arnb els quals mantingué relació. 
L'epileg rl'aquest llibre justarnent par- 
la de la iniciativa de Salvador Riera a 
obrir la gaeria Dau al Set, en tornar 
de I'exili. I de I'activitat com a collec- 
cionista. 

El caracter rnarcadarnent auto- 
biografic que descohrim en I'obra de 
Victor Castells no estalvia pas de des- 
tacar tothora I'esperit manifestament 
catalanista de I'autor i el protagonis- 
me que tingue precisament en el ca- 
talanisme de I'exili. 

Ricard Mas adverteix eri e proleq 
que, arnh aquestes memores, Victor 
Castells repassa principalment trpi 
mornents histories: «el8 voltants de 
1950, arnh les primeres rndnifesta- 
cions d'iina nova generació d'artistes 
I pensador8 catalans; 1960 i I'enesma 
diaspora catalana; i 1968, moment 
en que I'autor entrevista per a 
TelelEstel gairebé tots els rnernbres de 
Dau alset vint anys d e s p r h *  


