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No hi ha ningu qu��no es pensi ser un gran escriptor
abans de posar-se a escriure.

Durant tot el1997 tenim l'any PIa. Arreu del pais s'han fet celebracions en

memoria de Josep PIa l'escriptor que va neixer ara fa cent anys al mes de

marc, i que moria l' abril de 1981, als vuitanta- quatre anys.

Un escriptor, demanem, � es mereix cent i un homenatges, dos-cents

cinquanta recordatoris, mil articles, muntatges d'obres teatrals on surt la

seva figura, reedicions de les seves obres,etc.etc. tot en un sol any, el del

seu centenari ?

AI nostre pais ni en el centenari de Verdaguer ni en el de Cuimera ni en el

de Maragall no es van fer tantes commemoracions)ot i ser cadascun d'ells

d'una importancia superior a Josep PIa en el context de la literatura

catalana. Es pot objectar que aquells aniversaris queien dins els anys de la

dictadura, precisament ,anys quarantes anys seixantes, i el franquisme no

estava precisament per protegir commem oracions de llengua i literatura

catalana.

Una explicacio possible a aquesta febre de Josep PIa podria trobar-se en

el fet que es tracta del primer escriptor "modern''', contemporani nostre,
,,-

del qual podem celebrar el centenari. Es molt diferent una persona que fa

noranta anys, 0 setanta que va marir (Verdaguer el1902, Maragall el1911

Cui.mera el 1924) que no pas alqu que moltes persones han vist i han

saludat 0 han tractat. J0 mateix vaig tenir ocasio de dinar una vegada amb

Josep PIa. Fou, un dinar d'unes deu persones i no puc pas presumir

d'haver p·hat amb ell mes enlla de les presentacpns i quatre frases mes i

no vaig tornar a trobar-me'l personalment; ho die nomes com exemple de

contemporaneltat. Tambe vaig tenir ocasio de coneixer i parlar amb

Carles Riba, Salvador Espriu i Ferran Soldevila, i d'anar a escoltar una

conferencia de Josep Maria de Sagarra. Perque tambe cornenco a tenir

anys. Tot va lligat.
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Aquesta seria una explicacio : l'altra fora que estero en democracia,

que la literatura catalana apareix i es difon normalment i les traves i

dificultats d'antany no es donen avui dia. Per tant, un autor catala pot ser

objecte mes facilment de commerriiacions i homenatges. Admetem tambe,

de manera parcial, aquesta explicacio,

Tercera: Josep PIa ha estat un autor debatut, que te partidaris quasi

unanimes i detractors. No pas pel seu valor, sino per les seves actituds

diguem politiques. Despres ho explicarem : ara limitem-nos a dir que,

precisament, alguns dels qui mes el van combatre, ara s'han afegit al cor

d'alabances que se li fan i han fet. Diriem que,davant la fama de les seves

obres.han aprofitat el moment i han actuat com un altaveu.

Tambe hi han contribuit els mitjans de comunicaci6 atiats per la

constant propaganda que els seus editors van fer en vida i despres de

mort de la seva figura i de la seva obra. En aquest sentit, des de la seva

editorial, que va ser l'editorial Destino , no s'ha parat de fer propaganda

de Josep PIa ,del que va fer, del que va repres�ar, i aixo a la llarga ha

contamin at el sector publicitari i mediatic. I no voldria deixar passar per
......,

alt el fet que Josep PIa era empordanes.i la gent de lletres, periodisme ,

del man editorial.teneri un fort percentatge de gent de Girona i les seves

comarques. Si Josep PIa haques estat tarragoni 0 lleidata, de segur que no

hauria tingut l'eco que ha tingut essent de terres gironines. Girona i B

arcelona estableixen facilment complicitats.

En
'

.. re.5L,!.I1'\ � que ens hem trobat amb un escriptor arreu present

en l'any que es complia el centenari del seu naixement. Present ales

llibreries amb reedicions, als suplements dels dW1s amb textos seus,

seriats 0 individuals, ales escoles i instituts, on s'han fet commemoracions i

s'han organitzat concursos literaris, als restaurants que haIt ofenmenus
inspirats en els seus escrits culinaris, ales institutcions, que han celebrat

actes cuturals a honor seu, i ,en definitiva, a tot el pais.
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En una enquesta que Baltasar Porcelper encarrec de Destino, va fer

a una serie de persones sobre com valorariem Josep PIa (i aixo era _.

-), recorda que vaig contestar :
" A parer meuJosep

PIa sera sempre el primer segon gran escriptor de Catalunya". 0 sigui,

per dir-ho clar, que sempre hi haura algun altre escriptor que, segons la

meva escala de valors, el superara. En que ? I per que.sempre un altre ?

Tot aixo seria qiiesti6 d'analitzar-ho detaliadament, pero no tenim ni

temps nipotser Ilicencia del public per fer.-ho i, per tant, despres d'haver

dit aquestes quatre coses inicials sobre la figura controvertida , discutida i

admirada de Josep PIa, hauri'em de situar-lo dins la nostra historia cultural.

VIDA-

Josep PIa i Casadevali va neixer el 1897 a Palafrugell, vila de 6.000
(rlf'a 2.0.(00)

habitants, llavors a penes altra cosa que surer i menestral i agricola,
faltada d'aigua en molts de barris, en aquells temps: hi passava cada dia

un carro repartint aigua d'una font. Un cantir valia cine centims. Palafrugell

te la mar a prop, a escassos quilometres .Pla de petit anava a mar per

Tamariu, Llafranc. Calella, Sant Sebastia ... I s'embarcava amb el seu qerma
en un llagut petit. A escola anava als germans maristes, i vivia,en suma,la

vida d'una petita burgesia de vila. I era una vila ,Palafrugell, on s'hi havien

publicat sempre setmanaris, molts, i s'hi donava una vida intel.lectual, amb

gent lletraferida i bons lectors. Josep PIa, que era un noi com els altres, era

tambe, per al seu us intern, un escriptor. Aixi, als disset anys se n'anava sol

cami del mar,enfilava la costa de Sant Sebastia ( muntanya i far ) i prenia

notes en una llibreta de les seves impressions de paisatge. A banda d'aixo

escrivia en un dietari les impressioos sobre la vila i la gent, que rnes

endavant constituirien el seu llibre mes famosQuadern Cris.

Els homes, les lectures, el paisatge,la conversa, els petits recorreguts per

la comarca i una emoci6 estranya, - diu el seu amic i editor Josep Verges- �

que es el que mou el qui sera dema elmes gran escriptor catala de tots els



seva vida a escriure"

temps? L'adolescent que escriu penosament, amb un tros de llapis,

assegut ala pedra,no ho sap. Perc tot es a punt i l'escena s'obre a poc a

poc per donar-li pas. ]osep PIa ja havia decidit de molt jove dedicar tota la

[osep Martinell,un arnic seu d'infantesa, expIica que de jovenet PIa

era forca sentimental. Una vegada va trobar pel carrer lll1 captairo i li va

fer tanta llastima que se'l va emportar a casa perque l'atipessin. I diu el

bioqraf de debe li va fer llastima 0 es que ja l'impressionava el que el

captaire tenia de pintoresc ? EI sentit del pintoresc el va acompanyar tota

la vida, a mes del de l'observaci6 general,i del detail. Perc si tornem al

jove de disset anys que anotava tant el paisatge com les persones, tindrem

tot l'escriptor en poteIlSia.
En aquest aspecte cal tenir present l'obsessi6 pel paper. Aquell

escrit - la lectura - 0 aquell en blanc, damunt del qua} escrivim. Aquests

dies s'ha obert en una sala de Girona una exposici6 sobre [osep PIa que

porta el titol de La diabeIica mania d'escriure, 0 sigui que fa referencia a

un caire de la personalitat de [osep PIa pel qual destaca sobre tots: va

estar tota la vida escrivint, materialment hores,cada dia, fent-ho a rna,

sempre a rna, amb una lletra rodona i ampla, regular i facil. No va arribar a

l'ordinador i em semblaria que ben poc alamaquina d'escriure.

(Algli va voler encendre el foe amb un paper) .

Va comencar en el periodisme, i d'una 0 altra manera va fer periodisme

,cada dia, cada dia, durant seixanta anys. En catala i en castella.

Intercalant-hi llibres de viatges, de cuina, de reflexions. Quan es va fer

veil, va retirar-se al seu mas de Llofriu, vora Palafrugell, i va anar�dsant en

forma d'obra completa - sense comptar-hi mes que una part dels articles -

una obra ja escrita composta de vora vint-i-nec mil paqines, distribuYdes

en vint -i-cinc gruixuts volums.
J

Tarnbe va ser un conversador infatigable i agut : al dinar de

referencia no va cailar pas rnes enlla de deu segons seguits. Opin.\R:{lS,
judicis, afirmacions sorprenents .pero en el fons sensates, aixi emaonava

�war4lrr.



L'aprenentatge de Josep PIa es dificil. De les notes preses al

J,t.
Abans fer-se periodista va voler, en un rampell, estudiar medicina,

pen) no el va acabar de convencer l'ambient i passa a Dret. Va acabar la

carrera, perc sense exercir : segons ell mateix, la situaci6 econornica de la

familia, aleshores magra, el va fer dedicar-se al periodisme , on la feina es

cobrava dia a dkl-tots sospitem que estava ben dotat per escriure del que

fos, i que li va venir ben a la mida tot el que es va trobar despres de

prendre aquella decisi6.

camp.les impressions sensuals de les olors,els colors, els horitzons 0 la

proximitat vegetal, passa a Barcelona, on es troba una ciutat convulsa per

vagues, eleccions, Juntes Militars, i al mateix temps els mon dels

inteLlectuals, -entrada a I'Ateneu Barcelones - tit un revulsiu per a alqu

que sentia dintre seu l'impuls d'escriure,i tenia, en la fabulosa biblioteca

de l'Ateneu, totes les possibilitats de lectura intensa. Entre les primeres

amistats fetes a Barcelona - Alexandre Plana.josep Maria Pi i Sunyer-, i

una llarga estada a Palafrugell a consequencia de la grip, que va fer

clausurar la Universitat
J
va madurar en el terreny i cami de l'escriptura.

Com que ja havia publicat algunes coLlaboracions de premsa comencava

a cridar l'atenci6 i mentre uns el discutien d'altres li trobaven virtuts. De fet

fou aleshores que es decanta pel realisme, que sempre mes va

acompanyar-lo. Cristina Badosa va sJtir-li dir com a conseliliterari a uns

joves que li parlaven de poesia : "Vostes el que han de fer es escriure un

dietari del que els passa cada dia i deixar-se de collonades".

En aquests primers temps el seu to literari ja va per la divagaci6

sobre fets reals, i un desencis impropi d'un jove.Pla era un malfiat.

Al Quadem Gris de 1918, el14 de mary, escriu , i aqu esta es una
"'-.J

mostra del seu desen_gany anticip�at : "Ara, finalment, d6na gust de viure

a Catalunya.La unanimitat es completa.Tothom esta d'acord. 'IJs hem tingut,

tenim 0 tindrem, indefe ctiblement, la grip".
,__"
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al-Iusio tan evide seus trets fisics produeix una certa

estranyes re fins i tot l'interrogant de les dificultats de

16 de PIa amb la gent.
Aquell mes de marc, si hem de creure la dataci6 d'EI qua

dern gris, PIa va ser presentat per Alexandre Plana ala penya

de l'Ateneu 0 del doctor Borralleres. Marius Aguilar el des
crivia aixf: «Jose PIa, de la Universidad salto a la peiia y ya

traia una mueca de adolescente amargado. Le gustaba, a los

veinte ahos, hacerse elpobre, ir desalihado i decirse artritico. A
momentos parecia taciturno, y a momentos reia como un nino.

Leia todo y escribia mucho, y al escribir sufria porque entonces

era len to. No se entregaba a una amistad duradera ni a una

doctrina permanente, pero asimilaba siempre las ideas, que lue

go aprovechaba, pues al pasar por su espintu ya eran suyas.»14
SegaRs PhI, graCles a Planallr Bcrri!llleres, va set molt ben
rebut a, la penya." La publicaci6 d'algunes proses en revistes

de Barcelona va ser deguda probablement ala influencia d'a

quells amics.

PIa va comencar a sentir la passi6 per l'escriptura i la

carrera de dret li devia semblar una cosa ben aliena, fins al

punt que, segons els seus companys, no es estrany que no la

volgues acabar. Van ser ells qui el van convencer d'arribar

fins al final, perque ja estava aprovat per curs. Precisament

aquell mes de maig, segons la dataci6 d'EI quadern gris que

obre les Obres Completes, PIa hauria acabat el dietari origi
rial." El fragment correspon al dia despres de l'acabament

dels examens, el darrer curs abans de la llicenciatura. Des

pres d'uns dies de tensi6 i d'estudi intens, recuperava les for

ces, arraconava mentalment l'edifici de la universitat, que li

produia una franca aversi6, i es deixava emportar pel corrent
de la Rambla. La descripci6 que, en aquest dietari inedit, feia
de 1'ambient coincidia amb la d'altres testimonis: «Havent

sopat em passejo per la Rambla amb les mans a la butxaca,
un cigarret a la boca, el nas a l'aire. Molta abundancia de
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dones del mitjdia de Franca, imponents, esculturals, provo
catives. Tot trampa, gracies a Deu! Si no fos trampa, el rnillor
seria fugir camps a traves. La Rambla esta imponent, de
llums, de gent i de diners. Us ofereixen cocaina a tots els
establiments, molts estrangers.

»Ens diverteix un senyor petit, gras, lluent, gran nas, sac

sons solemnes, calb -va sense barret- vestit de negre, bai
xant Rambla avail portant a cada brae una cortisana impo
nent. Si aquest senyor no esta perfectament il·lusionat, ho
dissimula perfectament. Penso: si tenir aruma es tenir il-lu
sions, aquest senyor deu tenir una anima considerable.

»Divago llarga estona pels carrerons i per la Rambla. El
cansanci em porta a confondre sovint les ombres amb les for
mes reals i concretes. Torno a casa amb les primeres llums.
Mitj adormit poso coses ala maleta.» [sic] 17

es de julio 1 e seguent es va ocupar e a seccio

«Judiciales» al diari Las Noticias.t" L'entrada al periodisme va

venir per exclusi6 de l'exercici de la carrera de dret, que
sempre havia considerat un pur tramit per a l'obtenci6 d'un
titol universitari. La col-laboracio a Las Noticias va ser facili
tada per Joaquim Borraileras, que el va presentar a Josep
Mir6 i Folguera, redactor en cap del diari. Les columnes,
anonimes, de la secci6 «[udiciales» d'aquells mesos de juliol i
agost tenen un to certament plania, plenes d'un dinamisme
que les ailunya de l'ensopiment habitual del genere, PIa va

romandre poc al diari. La inquietud del jove periodista i el
seu acusat sentit del ridicul el van fer topar amb I'esperit de
Ia direccio."

D'altra banda, el5 de setembre es va haver d'incorporar
al regiment d'infanteria d'Asia, 55, al convent de Sant Dome
nec de Girona. Un servei militar ben curt, perque era soldat
de quota i excedent de cupo. Un company de regiment ens
descriu PIa com un jove atrevit, enjogassat, un punt imperti
nent, inconscient, provocador i ple de vitalitat.i? Els seus
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despres de la derrota del Kaiser i la Republica de Weimar. El1922 descriu

de primera rna la marxa sobre Roma de Benito Mussolini. Fins, un breu

periode, es diputat per la Bisbal a la Diputaci6 de Girona, en temps de la

Mancomunitat. Be, fent de redactor de "La Publicidad-Z La Publicitat" de

1920 a 1928 PIa hi escriu 1.004 articles.

de.. 19 JS q Iq)
Vegem ara la seva trajctoria com a periodista. Comencem per dir

que en comencar ell , l'any 1918, ho va fer en castella.a "Las Noticias" ,

passant despres a "La Publicidad" , el1920 on va escriure tambe quan el

diari es va catalanitzar, "La Publicitat". D' aqui va passar a "La Veu de

Catalunya" ,on escrivi llargs anys. Ho alterna amb estades a Madrid, on feia

de corresponsal de "EL Sol". Va fer de corresponsal per molts paisos

europeus,i va viure tant a Berlin com a Paris, el periode que va de la

primera a la segona guerramundial. Aixo va ser exactament de 1919 a 1939.

Pero no sempre va ser fora del pais, anava i venia, i feia de llancadora per

Euopa. Per exemple, el1920 - te 23 anys - surt cap a Paris. Visita durant uns

anys Roma, Londres, Estocolm, va a Russia, veu els comencos del reqim
de Lenin, el desgavell de la recent creada Iuqoslavia, l'agitaci6 alemanya

, �
El 1928 entra de redactor a La Veu de Catalunya. Va ser un

escandol, perque PIa s'hvia mostrat, al diari anterior, contrari ales

doctrines de l'ordre i mesura, el bon gust i la refinada estetica del

Noucentisme, pero ara es posa a escriure en el diari que' es mes

conservador i nouc
.

tista. I es que PI a,que era instintivament anti-senYj a

5
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l'hora de les realitats era conservador. PIa escriu a La.Veu de 1928 a 1936

l.281 articles, la serie darrera dels quals te el titol general de Croniques

Parlamentaries, durant la confeccio de les quals s'instal.la com a

corresponsal de La Veu a Madrid.Falta poc per proclamar-se la Republica.

Tarnbe li interessen els fets de l'octubre de 1934, i fa un llarg reportatge al

Nord d'Espanya sobre aquelles revoltes. Arr�hem I "''(lrtc.�.1 a 1 �3'

Aquest home, en esclatar la guerra i, sobretot, la revolucio, era
�*�

victima segura dels rnilicians, era considerat de dretes. PIa se'n va a

l'estranger i s'hi esta tota la guerra. No escriu sino una mica ala premsa
}1 ..

francesa;italian�i algun article al Pueblo Vasco, diari ja de zona franquista.

Finalment entra pel pais Base i viu un curt temps a Sant Sebastia. Manuel

Aznar, periodista vetera, i ell, arribats a Barcelona el1939 fan/durant un

curt tempa.i'La Vanguardia". L'en volien fer director, perc ell no ho va

voler; i quan van nomenar-ne director Luis de Galinsoga, ell va

desapareixer del diari i es retira al mas heretat a 11ofriu, vora Palafrugell.
Tenia 43 anys i alii va residir els 41 que li quedaven de vida. Havia fet algun

comentari mofeta sobre Galinsoga ( Un espafiol en Barcelona .. ) i el

director va ordenar que mai no sortis el nom de PIa a 1-V - ni tan sols com

esment.
el: J 'U9

A Barcelona uns catalans que havien estat a l'Espanya de Franco fan

sortir un revista que va tenir molta difusio �bestino'.' A(lDestine!, setmanari
,mig aliadofil

intel.ligent i molt a la mida de la classe mitjana catalana, PIa va escriure des

de 1939 a 1975, trenta-sis anys. L'etapa mes llarga de la vida de [osep PIa

articulista es aquesta. S'escrivia en castella, es clar. Un total de 2.077

articles, generalment sota el titol general de Calendario sin fechas. A partir

de 1946 quan) despres de la II Guerra/ja es pot viatjar, PIa fa sortides a

l'estranger i envia reportatges de viatges, America llatina, Nord-america,

Mitja Orient,i la volta al men en petroliers.
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El mes important d'aquesta etapa es que ,dels molts records

politics, socials, qeoqrafics, d'amistats i coneixences, d'esdeveniments, i

dels milers i milers de notes preses des de la seva adolescencia, PIa en va

fent llibres, aquests en catala.
L ,

Es el Josep PIa que la gent ha conegut. Es el Josep PIa de

l'experiencia, que explicala cuina dels pagesos, dels mariners, les bromes

de vegades traqiques dels grans politics, les ciutats llunyanes, el taranna

dels paisos .comencant per l'ambient de :Mbrid, que coneixia tan be. Es un

Josep PIa sOIitari��! sempre tenia visites al mas, que fumava bastant -jo
l'he vist cargolar els cigarrets de tabac negre, lentament- i que bevia mes .

. Bevia whisky i a mesura que es feia gran aguantava menys la inqestio�

d'alcohol i la conversa -diuen- es feia pesada. Perc era un gran

ponversador, alhora que un gran ,excessiu, conservador. De vegades

sarcastic, insociable, de mal dialeq] Les mestres li porten un llibre per

signar i ell els diu : una escola de nens, diu que tenen? Perc (_ que no

saben que jo es tic contra la cultura ?) Va ser sempre un avar, un avar

pobre de jove,un avar ric de gran.

No surten dones en les seves obres. Ben poques. Perc almenys hi

ha dues dones en la vida de PIa, una de catalana l'altra estrangera)
)c� · Noruega nascuda a Barcelona que I*lava sis llengiies i que Ii donava la

conversa que en d'altres, atesa la seva infatigable agilitat mental, hauria

estat substituida per d'altres qualitats. El1939 va acabar-se aquella relacio.

Quan era veil deia : \Im'hauria d'haver casat". El matrimoni li va fer

sempre por. Perc l'altra dona .ja no tan gran, modesta, Aurora)silenciosa ie1f,
que viu del seu cos, , coneguda a Figueres, sera el referent romantic, ll

escriura cartes d'amor tota la vida, estranya actitud en una persona tinguda

per cinica. Fins als darrers dies de la seva vida, quan ella es vella, a

Buenos Aires.



Resurnint : ens trobem amb un escriptor de vocaci6, sense

ideologia definida al cornencament, perc que exercint el periodisme es va

decantant cap a postures conservadores, que accentuara en la maduresa i

la vellesa. Solter, rodamon, amb moltes lectures a sobre, gran observador,

coneixedor de terres llunyanes i al mateix temps molt empordanes,

esceptic, que sap amagar l'ou i que, despres d'haver escrit diversos

llibres alternant amb la professi6 de corresponsal abans de la guerra civil,

I

Es pot anar dibuixant ,ja ,una figura contradictoria.rica i irritant.

Algli que no fa exactament el que fan els altres, dominat 'pel desig constant

d' escriure i de capgirar les coses i les idees, exigent, despreocupat,

despectiu de vegades,i amb un fons conservador molts cops admissible,

d'altres perillosament dogmatic. Escrivia :"el proqres es poder aixecar

cada dia la porta de la botiga" : un desig, doncs, de pau i d'estabilitat

que,segons alguns, li va fer acceptar com un mal menor la situaci6 que es

va donar amb la vinguda del franquisme.Van arribar a dir que havia estat

diguem, durant la guerra civil, espia de Franco. Ni s'ha pogut demostrar

ni es ben be creible : ara, ell era un desenganyat de la politica

republicana espanyola, fins va escriure un llibre del qual anys despres no

va voler parlar amb el tit 01 "H". de la Segunda Republica Espanola", forca

contrari ales tesis republicanes. Podem imaginar que la ideologia

conservadora, fins la mes moderada, es va sentir altament ferida per 1a

situaci6 en que va caure la zona republicana entre 1936 i 1939, les

persecucions i afusellaments, les requises i e1 desordre. Tots hem conegut

persones que van quedar desenganyades d'aquella situaci6. Malgrat tot,

la seva relaci6 amb el franquisme no va ser de simpatia.i va saber

a.llunyar-se dels perills d'entrar en la premsa sectaria... recordem que es

va retirar de116 Vanquardia al cap d'uns mesos de treballar-hi/ i que va

preferir un setmanari de tipus neutral, de to burqes i tradicional com

" J'

Destino.
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comenca despres de 1945 una fabulosa obra d'assaig lleuger, biografies,

anecdotaris, refent tot de materials anteriors, durant quaranta anya.i ho

converteix en una serie de llibres magnifics en una envejable prosa. No hi

ha cap dubte que Josep PIa es un dels grans escriptors de tota la literatura

catalana. Els seus llibres de l'etapa de 1945 endavant rID. estat cada vegada
rnes llegits.

Deixant ara de banda la tremenda producci6 d'articles que

parcialment he esmentat abans, alguns llibres de PIa s6n ,abans de la

guerra civil, .Coses Vistes Russia iJantema Maqica Cartes de lluny,
Madrid i Viatge a Catalunya com a reportatges i Vida de Manolo ( Huque) i

Camb6 com� retrats. Aixo va de 1925 a 1934. Atenci6, pero: alguns
J

d'aquests llibt§ PIa els va modificar ,afegint.traient,etc, i els canvia el titol

en reeditar-los, despres de la guerra. Aquesta es una constant en

1" escriptor de Palafrugell: modifica els titols i els continguts dels textos.

A la postguerra (1941. . .1947) escriu diversos llibres en castella per a

l'editorial de la revista Destino, com Guia de la Costa Brava, Viaje en

autobus, Humor honesto y vago, i biografies , tots el8 quals despres

passaria al catala. Des de 1947 nomes fa una col.laboraci6 setmanal en
� "

castella a Destino i escriu tots els llibres en catala, ara per a l'editorial

Selecta. Aquest periode de 1947 a 1956 es de gran producci6 : 21 llibres,

un per any. Els mes famosos : Santiago -Rusifiol i el seu temps, Bodeg6
amb peixos, Pa i raim, Els pagesos, Els anys, Les hores, iJagosta i

pollastre, Girona... Tot es prosa descriptiva, analitica, amb temes molts

cops del pais . -Es comenca a parlar del Pla escriptor de cuina. No era un

retinal, ell menjava poc i fluix., perc coneixia el tema de la cuina de

l'interior i,sobretot, de la costa. D'aquest periode s6n tambe les seves

dues uniques novel.les : El carrer estret iNocturn de Primavera.

El 1956 fa amb Editorial Selecta unes Obres Completes, que no

acaba- despres de publicats 29 volums entre obres noves i refosa d'obres

antigues- per mort de l'editor: d'aquest periode s6n els exraorcmrns

retrats, 0 reportatges sobre figures de la politica, les lletres, les arts,



Comen<;a la seva carrera en el periodisme i en reali
.

un periodista, essencialment, tota la vida. Tenia la mob'
,

l'ofici, el gust pels contactes de primera rna, la curiositat de;
els esdeveniments per darrera com qui mira l'entrellat del
d'una tapisseria, la necessitat de sentir el gust de la vida,
amarg quan el sabor no es de cendra. Feia pensar en aquells

.

en que per a esser periodista es necessitava un gran esperit
tura i per a tenir noticies calia, abans que tot, rnereixer-l
tant a la relaci6 social una personalitat d'autentica p
Recordava els grans corresponsals anglesos del segle passa '

. -" " .
.

�-

l'empresariat ,etc de Catalunya, en nou volums, que va titular Homenots.

La paraula Homenot va quedar incorpa rada a la llengua per indicar un

home de gran significaci6, importancia , densitatEntre els Homenots - mai

no hi va retratar cap dona -hi ha grans figures "Prat de la Riba, Pompeu

Fabra,Gaudi, Eugeni d'Ors, Josep Trueta, Joan Coromines, Andreu Nin,

Josep Carner, Pau Casals, Salvador Dali , S.Espriu, Joan Fuster, Capri .. .o

de personatges que la gent desconeixeria si no fos per PIa, com es el cas

de Sadurni Xirnenez, un menorqui casat amb una russa, fugitiu de la

Primera Guerra i la Revoluci6 comunista, periodista i espia, vinculat als

jueus exiliats, que tambe va viure a Estocolm ... i que en la ploma de PIa

adquireix un extraordinari relleu perque ja hem dit que [osep PIa es un

mestre en el terreny del pintoresc. Descrivint Ximenez Josep PIa descriu la

professi6 de periodista dels anys vints :

-. ia.Ximene�
veIls periodistes, sentia relativament el problema de la t
si6 rapida de les noticies. En canvi sentia intensament la

tat de dorninar un.afer qualsevol d,

rnanera rnes cornpleta possible,arnlli
tots els seus rnatisos,detalls,real'
tats i aparences.

Aix6 es un retrat de la professi6 periodistica que convindria que

molts periodistes s'apliquessin avui. Perque.per parlar d'una cosa.una

persona,un tema
, se n'ha de saber una mica abans de comencar.i si pot

ser, molt. Anecdotes n'hi ha una pila, en aquest sentit.

10



11

Insistint en el tema del periodisme, PIa descriu amb ironia pero

tambe amb amagor la redacci6 del diari "La Publicidad", poc temps abans

de ser venut el periodic : una descripci6 que fa riure, pero que tambe fa

pensar:

acci6 del diari estava formada per un grup de bohemis,
ent amb familia, que aspiraven a viure be sense perdre
t, tocats gairebe tots d'una forma 0 altra, mes 0 menys

da, d'esnobisrne. El nombre de periodistes autentics que hi
la cas a era escassissim. En feien perque semblava que'
rao que £os- no havien pogut seguir la seva vocaci6 au-

I Feia l'efecte que es trobaven en la professi6 d'una manera

tal i temporera. Hi havia el periodista que tenia noticies
sabia escriure i periodistes que sabien escriure i no en te
-

ni una per medecina. La manera de ser d'aquell personal
hIe i escoladis donava al diari una caracteristica molt acu
e tothom hi feia el que Ii donava la gana i s'hi movia dins
rtat ornnirnoda. I que l'ultima cosa que els donava la gana
isarnent el diari mateix. A la redacci6 es parlava general-
'art, de senyores 0 d'espectacles i es feia l'habitual xafarde
Ionina -ja molt influida de la manera de Josep Carner.
-Ia politica, la terrible situaci6 social- interessava po
Aixi, la situaci6 en que es trobava la propietat de la casa

It imprecisament coneguda, i no crec que suscites gaire cu

En aquell moment a Barcelona es podia fer un ressop6 ma
la pesseta encara era molt forta- per tretze 0 cartorze rals.

agradable valia tres pessetes. Una absenta deliciosa, fres-
a, costava cine rals. El diari es feia badant i fumant. La
ible aparici6 matinal del paper semblava deguda, mes que
t que a unes quantes persones els agradava d'anar al llit
devila, noctarnbul grandi6s, solia dir que una societat que

diners per a anar aillit tard ales persones que no tenien
d'anar-hi era una societat plausible i considerada .

.
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]osep PIa, va inte�ompre la publicaci6 de 1'0. C. amb

l'editorial Selecta despres d'haver publicat 29 vohms. Llavors, el 1964 es

decideix a fer de debo 1'OC amb Destino, edici6 que no s'acabara :fins

despres de la mort de l'escriptor, quan encara es publiquen el5;._ cinc

darrer volums. En aquestes OC hi es tot el PIa, amb.pero.nomes una

selecci6 dels arti�les que va escriure. La resta dels 25 volums, s6n tot

llibres, generalment compostos en el seu retir, refent temes anteriors,

parlant del camp, del temps, de les persones conegudes ... ,Poques

argumentacions ! entom de la politica, cada vegada ell mes convencut de la

ximpleria dels anomenats progressistes i admirant el proteccionisme

comercial, I'empresariat, els economistes.

Qt& el qui havia de ser rei d'Espanya, el1975, va visitar-lo mesos

abans de la mort de Franjio al seu mas PIa, la conversa, amb els princeps,

tal com la descriu el seu editor [osep Verges que hi estique present, pinta

un PIa que expressa davant els princeps les seves creences.

-Sapiga, princep- continua de seguida-, que jo no s6c un

escriptor, sino un petit propietari rural que viu tot l'any al camp
a tercos amb el masover, amb la casa gelada i plena de fum i sem

pre pendent de la pluja. I, es dar, per a passar l'estona i matar les

vetlles d'hivern, que son tan llargues, (quin remei queda, sin4
escriure quatre ratlles sense importancia a la vora del foe? Pen),
no en dubti, els bons escriptors son a Madrid 0 a Barcelona-. Fa

una pausa i continua: -Voste s'ha adonat de com s'escriu ara en

els diaris i revistes? Tothom es marxista, partidari de la revolucia

que treballin els altres i que l'Estat ho arregli tot. Es un escando

perque be hi ha d'haver algu que sigui conservador i vulgui co
servar alguna cosa. Ara: primer s'ha de saber que es el que s'

de conservar. Pen) aquests diaris de Barcelona, i suposo que e

de Madrid, son una pura contradiccio. Vegi el «Diario de Ba

lona». Un paper que era un pur anacronisme reaccionari i ara

el comunistoide. I «La Vanguardia». Si tornes el pare God6,
aquell basta i mal geni que tenia, ho trencaria tot. (Vol que Ii do

un consell, princep? Tot aquest paper que vostes compren a F'

landia i serveix perque els diaris puguin multiplicar la subversi

literaria, aquest paper, el que han de fer es donar-Io als editors co

el senyor Verges i d'altres que publiquen llibres instructius i de"

els diaris a l'escapca. Com menys en surtin i mes prims, millo
Voste aconseguira amb aquest procediment dues coses: primer,
la gent no llegeixi tantes bestieses, i despres, estalviara divis

-Pen), senyor Pla- interromp el princep, somrient-, vos

parla com si jo ja manes, i aixo encara sembla lluny...

-Be, voste ja m'enten-> continua Pla-, aquest es un pais en

moniat i totes les precaucions son poques. La gent no te gaires 0

nions. Vegi aquesta comarca. A la muntanya son carlins, g

tossuda i tancada. Els de la plana son federals. De monarquic, li
adverteixo que no n'hi ha cap. S'haura danar amb molt de compte
i governar amb el que es pugui i sempre amb un llibre d'Historia

d'Espanya a la rna. No cometi imprudencies. Pacti i es recolz i en

cases reals. La rnuntanya i el camp eren dues coses reals. Ara no

hi queda ningu, les masies son abandonades, els pobles petits
deserts, els camps plens de roes, els cam ins es perden i tot crema.

Ningu no vol viure al camp i menys a la muntanya, sense televisio
2_

a cotxe. I I'ordre public? Ah, I'ordre public! Aquella guardia civil I

del seu avi ...
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icitar-lo
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.rtancia,

.[ tingut.
Hi ha un moment de silenci que Pia aprofita per a encendre el

cigarret que ha anat cargolant mentre parla.
-

... despres, es clar, s'ha de fer una constitucio. A Espanya n'han
I fetes moltes. Pensi, pen), en Canovasii la Constitucio del 1878. Es uria
Constituci6 avorrida, pet ita i pract ica, pero que va t i rar mes de cin

quanta anys. No faci ni eleccions municipals, provincials ni nacio
nals. No caigui en la trampa de sempre. Les eleccions han de ser per

c districtes, que tots son diferents i, per tant, facils de manejar. I sobre
tot vigili l'exercit i que els generals vagin d'acord arnb voste i entre
ells. Es la base de tot. Prenguin cafe junts cada dia,

ia mica,

) soc un

al camp
111 i sern
iatar les

Quan PIa va morir havia fet creixer mes la polemica que havia

estat encetada anys emere ; com calia jutjar -10 ? Per a quasi tothom era un

gran escriptor. Si haques descrit unicament coses vistes en els seus

viatges, la pagesia, el paisatge, que reahnent ha descrit com ninqu, tothom

li hauria estat favorable. Ara, el 1981 corrien temps molt diferents dels de

Ja!!l��
anys emere. D'una banda tot el que fos conservador era tingut per

purament feixista, els moviments cristians, comunistes, socialistes, de

joves, sindicals, tots anaven a favor de les idees progressistes, i avorrien

tota ombra de dreta ; de l'altra,els sectors catalanistes valoraven per

damunt de tot els escriptors que no havien col.laborat amb el franquisme,i

PIa havia dit pestes de la Republica i d'un cert catalanisme, de fet de tot el

catalanisme d'esquerres. I havia escrit des d'una optica que no comcidia
"-

gens amb el que s'havia qualificat de resistencia cultural. El1968/0mnium

Cultural, entitat que ja en aquells temps va fer molt per la llengua i el seu

ensenyament, - un dels seus inspiradors fou LIuis Carulla - va instituir el

Premi d'Honor de les LIetres Catalanes, per guardonar cada any una

persona que haques fet la seva obra en catala i que haques mantingut una

actitud civil de total fidelitat a la llengua i a la cultura catalanes, sobretot en

els temps dificils : en aquest aspecte els premiats moltes vegades son

persones grans que van fer resistencia cultural durant el franquisme. Entre

els premiats hi ha Jordi Rubio, Joan Fuster, Avel.li Artis, Merce Rodoreda,

Manuel de Pedrolo,Josep Benet,Joan Oliver, [.V. Foix ...El Premi d'Honor de

-Ies LIetres Catalanes te.doncs, un doble vessant, d'una ban da premia alqu
-....J
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que ha enaltit la llen gua i per l' altra banda que tambe puqui posar-se de
......

model de catalanitat fortissima.Tanmateix, el Premi ha estat criticat en lao

seva denominacio.perque se'n diu de Les Lletres Catalanes, i en aquest

apartat Josep PIa, malgrat haver escrit forca en castella com a periodista i

en alguns llibres quan no es podia fer en catala, es un representant insigne

de les lletres catalan� Les opinions,dones, sempre enfrontades quan es

tracta de Josep PIa : els ultraconservadors el troben massa poe formal, els

progressistes el troben massa conservador,i els catalanistes el troben poe

compromes, massa esceptic, I alguns, finalment,diuen que fou franquista.

Queda, aixo si, l'escriptor, el que ara ens interessa. L'home capac;

d'escriure aixo :

A Ies masies es v ivi a enmig d'una per cerval, insu
perable. De cr iaturn he sentit contar a la vora del
foc, en els capvespr es d'hivern, ter ror ifiques histo
ries de lladres i de bandits -amb vivides descriu

cions de segr estaments. de depredacions i de miste
ris. Era una cosa que p osava la pell de gallina -els
residus del barid idatge deixats sobre el pais per les

guerres civils. Aquestes histories, explicades sonso

niosament en la semiobscuritat de les masies, enrnig
de les f'antastiques ombres que Ia Hum del ble d'oli

projectava sobre les parets i els sostres de can6,
mantenia la gent en un panic constant. Fins i tot
en les vetllades, mes anima des, d'esbossar les panot
xes de blat de moro, en les quals ven ien els veins

immediats, la POI' era permanent. A la nit, la gent
es tancava amb pany i clau. La quantitat de claus
que les dones portaven a sola les faldilles era desor
hitada. Un scroll qualsevol, mentre fos impensat,
produia una estranya an goixa. Abans de colgar-se,
tothom mira va sota el Hit, donava una ullada als
armaris. A l'espona, el pages hi tenia l'escopeta. Les
cases tenien garites. Era desagradable i estranyissim.
No vull pas dir que tot aixo hagi desaparegut. El

que em sernbl a un fet es que hi ha grans diferericies
de mentalitat entre pagesos que viuen en cases nor

malment cornunicades i comodament accessibles i
els que habiten masies aillades. S'ha d'entendre,
avui, per una casa aillada, aquella el cami d'acces
de la qual no permet e'l pas d'una maquina segadora
o batedora.

1L)



Com podem veure, la capacitat de donar una atmosfera, en

aquest cas de l'interior d'una casa de camp, §s ben clara,

d'una gran seguretat.

o aixQ altre, que t§ el poder del color i dels matisos d'

un quadre

f'
,
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. Al �o�;t 'd';ql�est�C;�I)',-�;l �i-;;;�
teix repeu d'un pujolet, hi 11a una vi nya que el sol
de setembre daura i rovella. Sobre aquesta perspec
tiva, ap are ix una gran masia a quatre vents, de p e
dra madura, amb un teulat de Ironto triangular. Sota
del rafec, hi ha una teoria de minusculs arquets, que
semblen pinyons arrenglerats. EI triangle del f ro nto,
p ero, no es regular. EI canto de la dreta es una mica
mes llarg que el raf'ec de l'esquerra. Aquesta ir regu
laritat dona una grac ia deliciosa al bloc de pedra.
Parallel a la vertical de la casa, que la Hum de la
tarda estremeix en un batec calent, vagarnent 1'0-

gene, s'alca u n veil xiprer solitari i csvelt. E1 brocal
d'un pou, tocat de calc, p osa, al costat de I'era, una
forma d'una amable intimitat. La Hum del sol es

bolca sobre la forma pomposa dels pallers, i la palla
tendra acabada de batre, te u n color incandescent
d'estany fos. Amb el pas de l'a ny, aquest color es
tornar a de rovell d'ou, que despres la p luja esgroguei
ra i tornar-a Ja palla cadaver ica.

IVIes enlla de la masia es dibuixen uns petits pujo
lets d'una gran suavitat de forma i elegancia de per
fil. Els rnes acostats a la casa detallen les clares
oliveres que porten a sobre. Aquestes formes hlavis
ses, verdoses, semblen flotar en una Hum extasiada,
neta, dol «a, afectada nornes per un punt impercep
tible de de cantac i o en la vaguetat tardoral. Sobre les
corbes dels pujols, sobre el seu perfil Ilar garnerrt
ondulat, es dibuixen les linies dels vessants dels teu
lats de la casa. Entre l'arabesc Ilun ya i el perfil de
Ia masia s'estableix una correspondencia, una con

iugacio, un cert parallelisrne de vaguetat i de gracia.
La casa esta admirablement coll ocada sobre el p ai
satge. Els homes que la construJren formaven part
de l'anonimat mes glor ios. S'adonaven, p ero, del
pes, de les formes, de l'esperit de la realitat circum
dant. Un bon gust instintiu, nascut de la seva in
nata humilitat, elimi na de la seva v isi o de les coses

tot exabrupte p resurnptuos, tota vellertat de singul a
r i tza c io -aquesta ten den c ia a l'exabrupte i a la
pedanteria que en l'arquitectura moderna es d'una
perman en cia revoltant. La caracteristica de l'arqui
tectura moderna es la pretensio, l'enravenament sis
ternatic, Es una obra de tibats. Aquells homes alcaren
la casa pensant que no era m es que un element rni-

nuscul del paisatge.

I
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PIa fou home d'anecdotes, moltes, de vegades per la qracia qu;e

teniac\robar el pintoresquisme d'alguna situaci6 0 perque la persona amb

qui estava n'havia dit alguna, si podia ser grossa,i elila reproduia ; d'altres

vegades nomes per fer furor, per esglaiar la senyora que tenia al davant, i

en aqusts casos mes aviat es passava.

Trobem .Manolo i jo, (Vida de Manolo) una pagesa, la saludern, es

una seva coneguda, i quan ja estern una mica lluny Manolo es gira i

demana, en veu alta: - Que? Ja va de ventre,el teu home?

Josep PIa i el seu gerrna Pere van heretar una bobi

la de rajols que el seu pare havia organitzat juntament
amb un rajoler, al mateix cami yell de Tamariu. Era

una epoca en que tot estava rigorosament controlat,

fins la producci6 dels materials mes vulgars per a cons

truir cases. A pesar de portar una administraci6 cor

recta, la bobila havia estat multada DO sabem per

quin motiu. El cas es que l'escriptor el va creure in

just. Es va decidir a visitar el senyor governador de

Girona, que era l'unic que podia treure la multa. La

situaci6 era molt delicada perque no Ieia gaire temps
havia ridiculitzat aquest senyor en el setmanari en

que fa tants anys collabora. Es va oferir per acompa-

nyar-lo mossen Tapiola, que es un capella que serveix

per a tot. Volern dir, amb bona disposici6 per a fer

favors.

El dia de la visita, l'escriptor es va presentar vestit

com un pages que va a fer una gesti6, fent un cert con

trast amb altres senyors que s'esperaven mudats de

vint-i-un bot6.
-Com que nosaltres venim a demanar -va dir

a mossen Frederic- no podem pas estar amb aquests

senyors tan ben vestits ni en aquest sa16. Hem d'anar

a la sa1a on s'esperen e1s pobres.
Efectivament, sortiren del sa16 en el qual uns se

nyors d'aspecte important esperaven esser rebuts pel
governador.

Al cap de pocs moments d'esperar en una sala on

hi havia un bane de fusta, e1s feren passar a1 despatx
del senyor que anaven a visitar. IL'entrevista va esser tan cordial, que fins i tot 1a

prime.ra autoritat va donar les �racies a Josep. PIa per-Ique havia apres e1 catala llegint els seus llibres. La

multa, no cal dir-ho, fou treta a l'acte.

Quan sortien l'escriptor va dir a1 seu acompanyant:
-Ja ho veu, mossen Tapio1a: quan un va a de

manar, sempre ha d'anar vestit de pobre.

-
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Un dia va convidar uns amics de Barcelona a so

par al mas. Es clar, convenia quedar-hi be. De manera

que va dir a la seva mare que fes els possibles de

presentar un sopar de categoria. La senyora Maria, que
era una dona molt diligent i sabia molt de cuinar, va

estar tot el dia a Ia cuina amb Ia minyona preparant
el repas del vespre. Quan eren les sis de la tarda l'es

criptor, com de costum, va anar tot passejant fins a la

vila per comprar tabac, recollir el correu i xerrar una

mica amb la gent. Va assegurar que abans de les nou

seria de retorn per rebre els convidats. Ales nou gai
rebe tothom havia arribat menys ell. Ales deu 1a se

nyora Maria va decidir comencar a sopar perque pro
bablement el seu fill arribaria mes tard. Cal suposar

que la vetllada, a mes de faltada d'amenitat, va ser in

quietant, perque l'home no va arribar, La senyora Ma

ria, encara que disgustada, era la persona menys pre

ocupada pel que hagues pogut passar. Al cap de tres

dies, quan va tornar a1 mas, digue simplement que ha

via trobat un periodista america amb el qual feia anys

que no s'havien vist i havien parlat una estona.

j
.

'i

Era una tarda del mes de maig d'aquelles tan quietes
i tranquilles. Havia plogut i Ia pluja havia rentat el

paisatge. Josep PIa i el seu cunyat Alexandre Vila

anaven cap a Girona dalt d'un Chevrolet propietat de

l'esmentat senyor. Com que se'ls va rebentar una roda

es veieren obligats a parar al costat de la carretera per
tal de posar la de recanvi. L'escriptor es d'una habili

tat manual mes aviat escassa. Les seves mans, petites
i fines com les d'un eclesiastic, no serveixen per a tre

balls mecanics, Del senyor Vila -que es d'una gran
delicadesa- podriem dir-ne gairebe el mateix. Mentre
estaven treballant neguitosos es va posar a cantar un

rossinyol. Josep PIa, que es un expert en el cant d'aquest
ocellet salvatgf, va dir al seu cunyat:
-Val Illes que anem a seure al marge a sentir la

serenata.

Van dcixar les rodes i fins que va passar un ca

mioner conegut estigueren asseguts al marge de la car

retera escoltant el rossinyol que refilava.
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Quan una cosa no Ii interessava, -0 una persona- podia ser brusc i

tallar . Si no coneixia una cosa prou be ,malgrat haver dit que sempre

calia informar-se, sovint s'informava nomes superficialment. Aixi, el seu

Viatge a Catalunya es nomes un recorregut per l'Emporda, les terres del

nord i un .

poc Barcelona. Tarragona -. i Lleida les tracta tan per damunt

que, realment, fa pena. I te ,per exemple, la tranquil.litat de dir

"sempre que passo . per tal lloc" , d'un indret on potser ha estat una sola

vegada i sense baixar del cotxe.

Sabia llegir els fullets turistics. Va descriure una visita a Nova York,

en un creuer, sense desembarcar i escrivint al camarot,davant una

ampolla de whiskJ; i;nl:.� enlla.els gratacels de Manhattan.I el reportatge

es viu, ple d'aquells adjectius que sabia trobar i col.locar tan be.

Un home que havia escrit tan� a la forca havia de fer coses poc

preparades ; tampoc era cert que ell fos un pages, com li agradava de dir ;

no va agafar mai una eina del camp. Hirvia i coneixia la pagesia, i els

conreus. De pages nomes en tenia la murrieria i l' astucia. Per sort, no va

presumir mai d'intel.lectual, en el sentit infatuat de la paraula.

Va aplegar molts lectors incondicionals, que avui comprenen tambe

les generacions joves. Aixo es interessant, perque potser ajudara a

col.locar-10 en el lloc definitiu que li escaigui,. Ara com ara una persona

tan rica i generosa en l'escriure, com gasiva, cinica ide vegades mesquina

en l'actuacio, resulta dificil de classificar. Per a uns es el mestre; per a

d'altres sera sempre -.recordeu-ho - el segon mes gran escriptor de

Catalunya . Perque es condemna 0 fatalitat, 0 gloria nostra, no ho se, que a

les persones d'irnportancia publica els demanem,dins del pais, que no

names sapiquen dirigir, tocar el piano, fer pressupostos 0 escriure .
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