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ATGUNS ASPECTES DE

LAVIDA AMARGA

Ferran Toutain

Sense aquest treball de revisió i re-
elaboració, que afecta un bon tros
de l'obra de Josep Pla, ens hauríem
quedat amb versions molt des-
lluides de les sgves millors proses.
Perqué és justament a El quadern
gris, a Aigua de mar, a La vida
amarga i, en general, als textos que
procedeixen dels escrits de joven-
tut, on crec que es troba la part
més substancial de la producció de
l'escriptor. Ara bé, tampoc no es
tracta de concedir un valor absolut
a la nova ordenació que Pla va do-
nar a la seva obra. S'ha d'admetre
que, en l'afany per recuperar i re-
estructurar, de vegades va anar
una mica massa lluny. Hi ha mo-
ments, per dir-ho clar, que fa la
impressió de voler-ho aprofitar tot
per fer més gras el caldo. Agafa uns
parágrafs del próleg d'un dels seus
primers llibres, continua amb al-
guns passatges d'una narració ex-
treta d'una altra obra, hi intercala
un conte de procedéncia diversa
convenientment corregit i, amb tot
l'embolic, obté un text de nou
encuny que, inevitablement, es res-
sent de la manipulació. S'hi conei-
xen les juntures i l'aprofitament
resulta excessiu. En conjunt, perd,
les revisions deixen l'obra molt
afavorida i ofereixen una manera
práctica de comprovar que Pla no
anava pel món com un simple ta-
quígraf limitant-se a prendre nota
de tot el que li passava per davant
del nas.
Un bon exemple d'aquesta rees-
tructuració a qué m'acabo de refe-
rir, el tenim en el volum número 6

de l'Obra Completa, titulat La vida
amarga. Es tracta d'una recoPi-
lació dels seus primers escrits de
literatura narrativa i procedeix,

principalment, de Coses l)istes
(1925), Llanterna mdgica (1926) i
Relacions (1927).2 No sé si m'equi-
voco, peró em fa l'efecte que no és
pas un dels llibres més conegub
pel tipus de lector doméstic habi-
tual de l'obra de Josep Pla, usual-
ment més inclinat a les biografies
de catalans il'lustres, perd sí que
és un dels que té més interés. Fn
primer lloc, perqué conté una bo-
na mostra d'una línia literária, la
de la narració, que l'autor sempre
ha manifestat que és la que li hau-
ria agradat seguir. Després, tam-
bé, perqué els textos provenen de
les primeres temptatives que va fer .

com a escriptor i aixd ens deixa
veure alhora la unitat del seu pen-
sament i la maduració del seu ofi-
ci. I, finalment, perqué és una de
les obres de Pla més abundants en
recursos d'estil i figures retóriques
i posa, per tant, en relleu la seva
eficácia com a prosista.

LES REFORMES

Al prefaci que encapQala La vida
amarga, Josep Pla vol treure im-
portáncia als canvis que hi ha in-
troduit i escriu:

"Si he revisat aquests papers per
fer-los més entenedors, hauria es-
tat un error, al meu entendre, eli-
minar-ne alló que poden contenir
de candor, de puerilitat, d'impre-
paració i de falta de maduresa.
Abans de fer-ho hauria estat més
conecte llenqar-lo al foc. Dis-
fressar-los amb la barba postissa
de la moderació, de l'habilitat i de
la prudéncia hauria estat una so'
fisticació." (p. 9).
La naturalesa dels escrits no varia
substancialment d'unes versions a

f I editor Josep Vergés ens diu al
I próleg de Caps-i-puntes que
Ll Pla uera, sense voler-ho reco-
néixer, un perfeccionista i li agra-
dava remenar indefinidament la
seva obra,. (Volum a3, p.8). Potser
és excessiu tractar de nperfeccio-
nista, un home que, en molts
aspectes, no li venia d'un pam, pe-
ró en general hi ha hagut molta
tendéncia a creure que escrivia les
obres tal com li rajaven, i no sem-
bla que aixó pugui tenir cap me-
na de consisténcia. Segurament la
idea prové en gran part d'una lec-
tura molt superficial de les seves
mateixes declaracions en aquest
sentit. Ara, també va dir que I'estil
natural era el que costava els més
grans esforgos i a No/es del capves-
prol es va definir com «un escriptor
molt lent, i .extremament medi-
¡¿¡" (V.35, p. 307).I és que, en lite-
ratura, la naturalitat és una im-
postura tan considerable com qual-
sevol altre artifici. Sigui com sigui,
no hi ha dubte que PIa era un autor
que tornava amb insisténcia sobre
la seva obra. Corregia textos, n'a-
profitava els trossos més suggeren-
ts per elaborar-ne de nous; retalla-
va, afegia i apedaqava. Aixd és

especialment constatable en els
primers volums de l'Obra Comple-
ta, que són els que apleguen els
seus escrits de joventut. Lluís Bo-
nada ja s'ha ocupat d'aquesta
qüestió en el cas concret de El qua-
dern gris.r Sabem que aquest llibre,
que es fa passar per un dietari es-
crit entre el 1918 i el 1919, de fet va
ser redactat a la maduresa, a Partir
de fonts molt diverses i probable-
ment també d'un dietari que l'au-
tor devia portar els anys de refe-
réncia.
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les altres, peró Pla els va sotmetre
a una manipulació molt més ám-
plia del que podrien fer pensar
aquestes paraules. Alguns textos es
van mantenir prácticament intac-
tes; n'hi ha altres, en canvi, que
van ser reformats a consciéncia i
les modificacions introduides po-
den fer ballar bastant el cap a l'ho-
ra d'establir correspondéncies. Hi
ha canvis d'estil forga considera-
bles. S'hi afegeixen descripcions
que donen més relleu al text, se
n'eliminen algunes vaguetats i s'hi
corregeixen certs excessos de ver-
bositat adolescent. "Vaig assaben-
tar-me d'una cosa que em submer-
gí en les orgies de la meditació",
per exemple, es converteix, amb
molt bon criteri, en "vaig assaben-
tar-me d'una cosa que em portá a
meditar llargament." Peró, a més,
també hi ha grans replantejaments
de I'estructura i, fins i tot, de l'ar-
gument, com en el cas de oUna
aventura al Canal", en qué es passa
d'una histdria vaga i poc coherent
a un conte d'espionatge. Final-
ment, hi ha un aspecte que de se-
guida crida I'atenció i que no es
pot deixar de banda. A les noves

versions, l'autor va esbandir siste-
máticament tota referéncia crítica
a la religió i al poder, diferents
passatges i frases que al'ludien di-
rectament al sexe i alguna escena
descaradament escatológica. A La
vida amarga hi falten, per exemple,
uns quants atacs arravatats contra
l'Església, l'exércit i el patrio-
tisme, que determinaven en part
el to de les primeres versions.
Aquests fragments en són una
mostra:

"El comandant Regardel és un mi-
litar d'ulls blaus, excepcionalment
ben educat, extremadament dolg,
piadós en grau extraodinari, que
ha comés a les coldnies un tal nom-
bre de brutalitats que es pot dir,
sense perill d'equivocar-se, que té
la immortalitat assegurada. És un
home cordialíssim, d'un tracte im-
millorable i d'un carácter ple de
conveniéncies i de qualitats (...) A
les coldnies, segons confessió pró-
pia, ha dirigir empreses sangui-
náries, d'una cr-ueltat inútil, que
ell ha qualificat, amb una rialla
triomfal, de necessáries. La seva
sensibilitat religiosa és exacerbada
(...) Per les terres que ha passat ha

:¡.&*,.".

Josep Pla amb Baltasar Porcel al mas
(Ed. Destino)
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Les obres de joventut de Josep Pla
constitueixen, potser, la part més subs-
tancial de la seva producció. En obres
posteriors, l'escriptor recorrerá sovint
a aquestes.

donat proves d'una gran fredor, i
en la informació oberta per conce-
dir-li la creu de Sant Jordi -quenomés la tenen els reis, els herois i
els sants- s'hi fa constar que ha
exterminat, seguint les regles de
l'estratégia més ortodoxa, a qua-
tre-centes famílies, que ha calat foc
a dos pobles i devastat comarques
dilatades (...) A l'Atrica -diu el ra-
port de qué us parlava- ha ense-
nyat a dir el rosari i a pregar als
seus soldats, n'ha fet batejar una
pila i tornant de les seves ferotges
expedicions ha organitzat lluits 7e
Deums d'acció de grácies (...) Els
seus superiors l'estimen, l'Església
el considerava pel que val i la na-
ció el mira com una mostra de Ia
vitalitat i de la gldria de la raqa
(...),, gxdq¿f¿li^
No cal, peró, espefar massa
la importáncia d'aquesta mena
de manipulacions. Consideracions
ideoldgiques i morals a part, tam-
bé s'ha de reconéixer que una bona
quantitat del que es va suprimir o
modificar traia una fogositat juve-
nil que hauria[. desvirtuat l'espe-
rit general de l'obra. Des d'aquest
punt de vista, alguns dels canvis
al'ludits es poden atribuir perfec-
tament a un treball d'ordenació es-
tructural i estilística. No crec, per
exemple, que la substitució de

"m'han agradat les anques estretes
i dures de les dones joves, per
«m'han agradat les senyoretes una
mica vagues», o de "cansada de les
pecaminoses delícies de l'amor"
per "fatigada de les passions hu-
manes», obeeixi només a un atac
de puritanisme senil de l'autor.
Amb tot, perqué el lector s'acabi
de fer una idea de I'abast d'aques-
tes alteracions, val la pena de fer
un comentari a part d'una de les
reelaboracions més sonades de Ia
vida amarga. Es tracta de la narra-
ció "Família a l'estranger», que
prové d'un relat erótic i anticleri-
cal publicat origináriament al lli-
bre Relacions. Al text primitiu el
narrador, que s'identifica amb Jo-
sep Pla, coneix uns catalans, la fa-
mília Pallús, a l'hotel d'Ostende on
fa estada. La senyora Pallús de
seguida es mostra entusiasmada
d'haver trobat un compatriota en
aquelles latituds i es permet la
confianqa de transmetre al senyor
Pla la seva preocupació per un gra-
net que a la onena, (de disset anys)
li ha sortit a l'anca. Al llarg de la
narració, la dona li comenta les
evolucions del granet amb obstina-
da perseveranqa i, al final, aprofita
que el marit i el fill han anat a
Brussel'les a veure el canvi de Ia
guárdia per pregar-li que hi doni

una mirada. L'examen de la zona
afectada constitueix tota una ex-
ploració erótica per l'anatomia de
l'adolescent. A part de la trama cen-
tral, el fill de la família, un nen
molt ben educat als jesuites, ser-
veix a I'autor per entrar en matéria
escatológica iánticlerical. És el cas
que, quan la criatura es disgusta,
agafa, allá on es trobi, uns estranys
atacs d'incontinéncia dels gasos
intestinals. Pla proposa com a re-
mei que es miri de despertar en el
cor del nen la vocació sacerdotal,
«perqué d'aquesta manera -diu-el desfermament quedaria santifi-
cat i les irreveréncies dels homes
aturades., A la versió de La vida
amarga, el gra ha passat de l'anca
al clatell, amb qué la narració
perd de fet el seu sentit erótic, i
han desaparegut les burles de la re-
ligió i la naturalesa vulgar de la
malaltia del nen, que queda re-
duida a uns atacs exagerats de re-
bequeria.
A conseqüéncia d'aquestes altera-
cions, un aspecte del relat que ja
contenia la primera versió queda
notablement reforqat i adquireix
un paper preponderant. És l'obsti-
nació de la senyora Pallús (Fabre-
gat a la nova versió) perqué el nar-
rador examini el granet i vulgui
donar-hi el seu parer, convenquda
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que hi podrá fer alguna cosa. La fe
que la pobra dona posa en el narra-
dor no té altra justificació que la
seva condició de catalá. Trobant-se
a l'estranger com es troben, les
opinions d'un home del país tenen
més pes que toda la ciéncia mé-
dica.

DÉU NO CASTIGA ELS
PARDALS

Un dels temes més recurrents en
l'obra de Josep Pla és precisament
aquest que ens acaba de sortir, el
de les idees adquirides i les supers-
tigions. En aquest aspecte, mostra
una coheréncia máxima. Des dels
primers escrits de joventut fins als
últims papers de la seva vida, Pla
refusa activament tota concepció
de la realitat que no depengui de
l'experiéncia. nEs molt més cdmo-
dsi fácil de cieure que d'áprendre

-diu a Notes del capvesprol-, que
de conéixer. La constatació d'a-
quest fet ens podria portar a creure
que les concepcions religioses són
permanents, a qualsevol nivell."
(p.11). I jo diria que gran part de la
seva obra es pot interpretar com
un intent de plasmar nles concep-
cions religioses» a partir de l'ob-
servació dels absurds que ofereix
la vida quotidiana. Crec que
aquest és l'aspecte que dóna unitatl I
a La vida amarga. A excepció de le§* 0

parts dedicades a la Costa Blava i a
Itália, que discorren amb un estil
molt més descriptiu i remeten al
génere de viatges, sembla que el
llibre s'hagi concebut per reflectir
d'una manera directa l'estupidesa
general de les persones, la "bétisehumaine". I penso que la referén-
cia a Flaubert no és pas gratuita.
Hi fa pensar el mateix propósit
d'utilitzar la ximpleria com a ma-
téria literária, peró també hi fan
pensar els fruits d'aquest propósit,
la descripció física dels grisos per-
sonatges de les pensions, que duen
la pobresa d'esperit estampada al
nas, les celles, les galtes o el bigoti i
semblen parents próxims de Bou-
vard i Pécuchet. Si l'escriptor fran-
cés va veure en els oficinistss ul'a-
nimal le plus intéressant de nótre
époque,,, Pla trobava que les cases
de dispeses són "un métode de
treball".
La vida amarga va plena de perso-
natges grotescos que alimenten les
seves vides a base de llocs comuns,
i resulta inevitable que la descrip-
ció constant d'existéncies buides
vagi a parar a un humorisme fet
d'obvietats i miséries, que és un

dels elements que fa més atractiva
la lectura de l'obra:
«Es casaren. Hermann ascendÍ de
categoria. El feren caixer. Troba-
ren un piset a Wilmersdorf i se l'ar-
reglaren al seu gust, o sia al gust
imperant. Un piset una mica bohe-
mi 

-deien ells- amb unes quan-
tes estampes falsificades, unes co-
loraines (barreja de groc i de viola-
ci), uns mobles vells acabats de
fabricar i un quadre cubista verita-
ble. Una vegada acabada la feina
de la lluna de mel, ella aná a la
Berlitz School a aprendre el fran-
cés. D'aquesta manera, quan trobá
a les novel'les alemanyes algtrn au
revoir o algun d tout d I'heure no
tingué necessitat de recórrer al
diccionari., (p.577).
Les al'lusions al paper social que
representen les idees preconcebu-
des i les aparences són abundants.
A les ciutats alemanyes, on els gos-
sos tenen una gran importáncia, el
que posseix un gos de raga té molt
de guanyat, perqué «si un dia aneu
a comprar una lliura o dues de
mantega i no porteu prou diners,
us fien a ulls clucs. Perqué, ¿com
seria possible no fiar a aquell
senyor que té aquell gos, etc...?" (p.
570) Casar-se és una cosa que convé
fer, sobretot perqué «un home es ca-
sa i l'escolten", (p.625) etc.I el tema
eslr del tot explícit al conte titulat
ol-a conversació de Saint James
Park, (pp. 359-374). El narrador
passeja pel parc amb un seu amic
anomenat Vinyals quan, de sobte,
assisteixen al singular espectacle
d'un pingüí que engoleix un par-
dal. El narrador deixa anar alesho-
res un discurs sobre la fatalitat del
pardal i en conclou: "Els pardals es
mengen els cucs; els pingüins es
mengen els pardals. ¿Per qué s'es-
devé tot aixó? Qui sap! Potser Déu
ha castigat el pobre pardal mera-
vellat..." Davant l'astorament de
l'amic Vinyals, el narrador respon:

"Peró el fet és que el que jo he dit
d'aquests animals se sent dir cada
dia de les persones, i els homes i les
dones s'ho creuen bocabadats."
Tot seguit refereix uns casos vis-
cuts per mostrar que en les cir-
cumstáncies més insospitades la
gent atribueix les desgrácies al
cástig diví. "La tradició mágica
i sobrenatural, en aquest món

-diu-, té un pes tan gran que cos-
ta Déu i ajuda no perdre eI gust de
la realitat." Al final del passeig, en
tornar a passar per davant del pin-
güí, troben que acaba d'engolir un
segon pardal. Pla torna al punt de
partida i diu que ha arribat el mo-

ment de dir el que la gent diu en
circumstáncies semblants: "Déu
l'ha ben castigat.» L'amic Vinyals
protesta per la insisténcia i el con-
te s'acaba amb aquestes paraules
del narrador: "Ja ho veieu. Insistei-
xo. Hi ha tan poques persones in-
tel'ligents que saben que Déu no
castiga els pardals."

eünsrró D'EsrrL

Acabo d'assenyalar que l'obra de
Josep Pla es pot interpretar, en bo-
na mesura, com un intent de plas-
mar les "concepcions religioses,
per mostrar-ne la banalitat i el ri-
dícul. Joan Fuster, al prdleg de l'O-
bra Completd, oNotes per a una in-
troducció a l'estudi de Josep Pla",
ja diu que "Pla no sol parlar de la
veritat, i aquest mot és poc fre-
qüent en el seu léxic. ¿Qué és la
veritat? Ell s'espanta davant dels
qui creuen posseir-la. L'espanta

"la puerilitat sanguinária dels
idedlegs i dels experts»; l'espanta
qualsevol fanátic o aprenent de fa-
nátic, ni que sigui racionalista."
(V.1, p. 58). Tota la concepció lite-
rária de Pla és conseqüent amb
aquesta oposició a l'absolut. Sent
un fástic profund del transcenden-
talisme i aixó el porta a concedir el
mateix grau d'importáncia a totes
les coses i a construir, en conse-
qüéncia, una literatura sobre la
banalitat.a El seu estil no és res
més que l'expressió natural d'a-
questa posició. "Jo no crec -diu al
prefaci de La vida amarga- que
l'escriptor porti cap missatge per-
sonal exclusiu. Aquesta és l'última
forma del romanticisme literari

-la més pretenciosa i pueril que el
romanticisme literari ha produit.
El que jo crec, per contra, és que
l'escriptor té una responsabilitat
total davant l'época que li ha tocat
viure. La primera obligació d'un
escriptor és observar, relatar, ma-
nifestar l'época en qué es troba. Ai-
xó és infinitament més important
que les inútils i estérils temptati-
ves per arribar a una originalitat
salvatge i primigénia." (p.8). I con-
sidera que aquest projecte literari
només es pot bastir sobre un estil
despullat d'entortolligaments sin-
táctics i malabarismes semántics.
Naturalment, en contra del que se
sol opinar, aixd no dóna per resul-
tat una prosa descolorida ni impli-
ca cap renúncia de la retórica. Ben
al contrari. El que hi ha és que Pla
entén la retórica en un sentit clás-
sic i pensa que del que es tracta
és de fer-se entendre sense entre-
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bancs, amb precisió i amenitat. És
una opció que demana una elabo-
ració lingüística llarga i meditada
i que no es pot Posar en Práctica si
nó es dominen bé els recursos de

l'ofici. uEn realitat -escriu- els
partidaris de la normalitat som els
ünics que hem meditat amb Profit
el problema de la tradició literária
greco-llatina, la qual ens ensenya,
ii és qre aquesta tradició té algun
sentit, a escriure una determinada
impressió, sentiment o idea amb la
préocupació de la totalitat de l'ob-
jecte i alhora amb la menor quan-
titat possible de paraula, amb la
més gran claredat, PrecisiÓ i so-

brietat." (V.a3, p.372). Si el que es

pretén, doncs, és arribar al fons de
la realitat per mirar de reflectir-la
amb el máxim d'exactitud i el mí-
nim de paraules possible, no té res
d'estrany que Pla utilitzi amb Pro-
fusió una bona quantitat de figures
retdriques i que cultivi contínua-
ment la transposició metafÓrica'
La identificació de sensacions pro-
cedents de diferents sentits, la si-
nestésia, que és un mecanisme de
relació subjectiva íntimament lli-
gat a la percePció humana més
primária, es revela en Pla com un

sistema de penetració de la reali-
tat poderosament suggerent. Per
aquest procediment, que ha carac-
teritzat de sempre el seu estil, Pla
aconsegueix imposar el seu subjec-
tivisme en el lector i dóna, Per
tant, una idea precisa de la seva
concepció de les coses. Algunes de

les imatges que en resulten sembla
que busquin un humorisme gro-
tesc próxim a Pujols i a Dalí: nDes-

prés menjárem un formatge que
ém féu el mateix efecte que si
m'haguessin posat contraforts a les
cames. El formatge, el de Roque-
fort, si és possible, il'lustrat amb
vi negre, constitueix l'element es-

sencial de la introducció a la curio-
sitat més complet que existeix (...),
(p.291). D'altres són d'una gran
elegáncia: uHavia fet un dia d'abril
tibant com una seda,. (p.236). O

fan una impressió lírica: uDesPrés

de Dunkerque, Ia remor sorda del
tren semblá accentuar la bonior de

Marta (...) se sentia la seva profun-
da respiració tranquil'la. El tren
mar*ava per les terres de Flandes,
i la preséncia d'aquell cos una mi-
ca fátigat tan a ProP meu em feia
l'efecte d'acostar l'orella i la galta
sobre Ia terra pál'lida, de sentir-ne

el panteix vivent, profund, Pau-
sat.» (p. 303). Pla no coneix límit
a l'hora d'establir comparacions i
connexions entre les coses: "Es
pintava els llavis, era d'unes mane-
res desimboltes i amples i atabala-
va. Una conversació amb ella us
feia el mateix efecte que si us xar-
botessin i agitessin l'interior i que-
dáveu sota la seva acció, com una
ampolla de medecina sacsejada
per un apotecari.» (pp.265-266);

"El menjador esdevingué, doncs,
un lloc ben desagradable. S'hi sen-
tien volar les mosques en els mo-
ments que la fressa dels Plats min-
vava. Aquesta fressa semblava
aclarir les taques d'ou de les tova-
lles., (p.ó6). «Aquestes senyores fe-
ren una inclinació de cap rígida, de
castell amb fantasma.,, (p.308);
oEnraonava amb tal fluéncia i una
tal volubilitat que hauríeu dit que
Ii sortia una serpentina de la boca,
plena de coloraines., (pp.587-588).
I caracteritza ambients i situa-
cions amb imatges sorPrenents. «A
dins de les murades, sobre un la-
berint de carrerons estrets i rdnecs,
hi havia una menuda vida PoPular
que més semblava italiana o de les
nostres latituds que francesa. En
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aquests carrerons llefiscosos de ve-
gades es veu una nena amb una ca-
ra de color de puré de patata i uns
ulls dilatats i negres., (p.a65).
Aquest transvasament de sensa-
cions arriba a la máxima eficácia
quan serveix per traqar el retrat
psicoldgic dels personatges, que

nitzar, amb materials lingüístics,
la seva própia visió del món. Pla
mateix, quan defensava la seva
poética, tenia molt clar que no hi
pot haver diferéncia entre el pen-
sament i la manera d'expressar-lo
i desqualificava els que ataquen

"l'estil i, per tant, les idees.18 Una

la lectura de les seves obres está al
marge del que se solen anomenar
elements formals, no hi ha dubte
que, si s'hi entretenen, és per raons
purament estilístiques. De la ma-
teixa manera que la comoditat que
els proporciona la butaca on el lle-
geixen depén de l'encert del dis-
senyador i dels materials amb qué
ha estat feta. {

NOTES
1. LIuís Bonada, "El quadern gris", de

Josep Pla, Barcelona, 1985.
2. També s'hi aprofiten textos publi-

cats origináriament a Cartes de lluny
(1928). L'última part del llibre, oEl cer-
cle de Berlín" (constituida per Ies nar-
racions «Retaule de la inflació",
"Roby o Ia deflació" i «El moribund
intermitent"), és una amalgama elabo-
rada amb trossos de Coses vistes, Rela-
cions i Cartes de lluny . A n Retaule de la
inflació" s'hi intercala, a més, un conte
titulat uHermann i Dorotea, que prové
d,e Els contistes catalans (1924), una sé-
rie de fascicles dedicats a diferents nar-
radors.

3. Josep Pla, Relacions, Barcelona,
1927, pp. 44-45. Aquests fragments pro-
cedeixen dlun conte que s'incorpora a
La vida amarga amb el títol « Una aven-
tura al Canal", havent sofert una trans-
formació considerable. Són tantes les
diferéncies entre els dos textos que se-
ria més exacte parlar d'un conte nou
que d'una nova versió.

4. Sobre el tema de la banalitat com
a propdsit literari de Josep Pla, hi ha
un article d'Antoni Marí forEa interes-
sant. Es titula "E/ quadern grls: vida i
opinions de Josep Pla, senyor de Pa-
lafrugell", dins miscel'linia Quadems
Crema, núm. 3, maig 1980, pp. l9-25.

5. Carles Riba, Obres completes, vol.
II: uAssaigs crítics", Barcelona, 1967, p.
349.

6. Joan Fuster, «Notes per a una in-
troducció a l'estudi de Josep Pla", dins
Josep Pla, Obra completa, vol. I p.71.

7. Josep M' Castellet, Josep Pla o la ,

raó narrativa, Barcelona, 1978, p. 146.
8. Article publicat a La Publicidad el

27 de setembre del 1921, recollit per
Cristina Badosa al núm. 26 de la revis-
ta Faig, Abril 1986, p. 38.
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sempre fa partir d'elements físics: altra cosa és l'efecte psicológic de
«De tots tres, el senyor Pastells era contingut, com a cosa separada,
el que feia més llástima. Era un ho- que pot donar la identificació amb
me petitó, voltat de sacsons, la veu uns punts de vista determinats o
enrogallada, els ulls embufegats, el l'emoció que provoquen certs pas-
bigoti moll i lineal. Sobre la seva satges.
pell morta i blanca, les taules de Hi ha un fet que ha d'haver adver-
joc hi havien posat un reflex ver- tit tota persona que hagi llegit al-
dós., (p.53). guna cosa de Pla, per poca atenció
Pla ho lliga tot amb tot. Per ell, les que goncedeixi a les qüestions d'es-i
coses depenen íntimament les unes til. És que l'autor fa parlar els per-
de les altres i, per tant, tot és sus- sonatges més diversos, siguin an-
ceptible de ser posat en relació. glesos, francesos o catalans, amb el
D'aquesta manera, no hi ha cap seu mateix to. Aixó és així fins
sensació, per refinada o obscura quan es tracta de figures histdri-
que sigui, que no es pugui comuni- ques o prou coneggdgs perqué el
car. Una experiéncia vulgar i cone-J[" lectorJi pugui i¡FP"Iilá impostura.
guda ens obre la porta per com---- Pla presta a tothom la seva veu; no
prendre'nuna altra de difícil expli- intenta caracteritzar els personat-
cació. L'arty 1926 Carles Riba ja va ges utilitzant registres variats.
saber distingir els trets essencials Arriba a permetre's el luxe de po-
d'aquest estil i va donar la clau per sar en boca de Francesc Puiols la
interpretar-lo, en una época en qué mateixa imatge que ell mateix ha-
l'obra de Josep Pla tot just s'i- via usat, com a narrador, en un
niciava: conte de La vida amarga. Diu a la
.És ut joc, repetim-ho, que tot narració .Pensió barcelonina cén-
fent-nos sentir agudament la reali- trica":
tat la banalitza,-perqué al capdf oA l'acabament dels ápats, el men-
vall ens deixa la impressió que tot jador s'animava potser una mica.
necessita de tot per a ésser dit: els Llavors, amb l'escuradents a la
homes, de les coses; i les coses, dels má, tothom feia amb la boca uns
homes. Tot és relatiu comenqant refilets d'ocell cantador. El menja-
pel llenguatge. (...) Amb tot el que dor es convertia en una gábia.,
té a la superfície de pintoresc, (p.61).
aquest estil no passa de fer un mig I, a la biografia de Francesc Pujols
riure tort, més aviat desenganyat, (del volum 10, titulat Tres biogra-
malenconiós, que potser és alló fies) dóna la paraula al personatge
que en sosté la dignitat i l'elegán- perqué relati la seva própia vida:
cia, innegables fins a través d'exa- "D'aquell pis del carrer de Proven-
brup_tes de la vulgaritat més bai- qa, en recordo sobretot els viatges_
xa.,,t a Barcelona amb el tramvia de via-
Joan Fuster va matisar i ampliar estreta que baixava Rambla de Ca-
els punts de vista de Riba,6 i Josep talunya avall. El solia agafar ha-
M'Castellet, al seu assaiglosep Pla vént dinat, i els usuaris del tram-
o la raó narrativa, després de cons- via se solien escurar les dents amb
tatar que tota la forqa de la prosa l'escuradents fent uns refilets i
de Pla descansa precisament en . unes delicadeses bucals, que aquell
l'estil, es demana si no cal revisar mitjá de transport semblava, hi
ul'habitual interpretació dels con- havia moments, una gábia de ca-
tinguts planians, despullats de la naris.»
riquesa de les connotacions estilís- ¿Es vol 

-..r.ira 
més artifici? No

tiques.,7 iembla, doncs, que Pla tingui cap
Amb independéncia del sentit que propdsit de defugir el subjectivis-
un escriptor vulgui donar a la seva me. No sembla, en definitiva, que
obra, i deixant de banda les inter- vulgui fer altra cosa que literatura.
pretacions que se'n facin, la litera- I ni tan sols es pren la moléstia de
tura interessa o deixa d'interessar mirar prim per ocultar-ne els pro-
per nla manera de dir" o, en altres cediménts a1 públic. Encara que
paraules, per la manera com un alguns lectors de Josep Pla vulguin
determinat autor és capag d'orga- creure que l'interés que els suscita
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