
El sentit últim 

 

Diu Max Scheler al seu assaig sobre el ressentiment —i Albert Camus li dóna 

bona part de raó a L’home rebel—, que els humanitaristes estimen la humanitat en 

general per no haver d’estimar les persones en particular. Pla es troba exactament en el 

cas contrari: pot sentir afecte i comprensió per les persones concretes, però no té bona 

opinió de la humanitat o, per ser més precisos, dels que parlen en nom de la humanitat, 

perquè les paraules que pretenen designar-ho tot i no designen res sempre acaben 

deixant morts per terra. 

Una variant, encara més mortífera, de “la humanitat” és “el poble”, aquest gran 

invent de Rousseau que des de fa més de dos-cents anys ocupa el lloc de Déu a l’hora de 

concedir legitimitat moral a les accions més iniqües. Com els estoics i com els 

moralistes de la tradició francesa, Pla desconfia del gregarisme i de les opinions vulgars. 

L’experiència li diu que la gent normal i corrent tendeix a pensar poc: això la fa molt 

sensible a les utopies, la disposa al mimetisme, a l’adhesió incondicional. El fenomen, 

manipulat per individus “d’una habilitat sentimental notòria”, pot tenir efectes 

devastadors. Pla ha estat testimoni d’aquests efectes i no té inconvenient a desafiar el 

dogma més important del seu temps. “El poble és el ramat pur”, sentencia, “el 

cretinisme total”.  

No sembla pas fàcil encaixar un escriptor que s’expressa d’aquesta manera en 

els valors d’una societat com la contemporània, ja plenament dominada per les identitats 

col·lectives, la cultura de la queixa i  la correcció política. Ara bé, que el pensament de 

Pla s’allunyi tant de la tendència actual al populisme és una de les coses que li donen 

més vigència. Si una societat necessita literats, filòsofs i artistes, és sobretot per veure’s 

violentada. Com tots els escriptors importants, Pla entén que l’escriptura implica una 

renúncia a l’autosatisfacció i als llocs comuns. Aquesta actitud el converteix en un dels 

pocs autors catalans que han comprès la naturalesa de l’ofici, però també el converteix 

—i una cosa va amb l’altra— en un autor que només pot ser admès amb normalitat si no 

se sap ben bé el que diu o si es passa per alt el sentit últim de la seva obra. Perquè 

difícilment pot entusiasmar el lector d’avui —em refereixo a aquest lector majoritari 

que busca en els llibres els tòpics del moment— el menyspreu constant amb què Pla 

tracta les manies i les conviccions de l’home contemporani. Aquelles que assenyala com 

a pròpies del seu temps no han fet en les últimes dècades més que augmentar la seva 



força de captació: l’esnobisme, la passió pel risc, l’obsessió pels viatges turístics, 

l’igualitarisme educatiu, el localisme i el victimisme dels catalans, l’èxit de vendes com 

a criteri de qualitat literària i, per damunt de tot, la disposició dels polítics populistes a 

vendre il·lusions. “Tingueren la indescriptible barra d’intercalar la paraula «felicitat» en 

el lèxic polític”, diu dels ideòlegs totalitaris del segle vint. Decididament, on Pla fa de 

més mal llegir és en aquesta Catalunya que ha estat a un pas de veure reconegut a 

l’Estatut el dret a la felicitat. 

L’escriptor de Palafrugell escriu la seva frase contra el poble i totes les opinions 

sobre el món contemporani que l’acompanyen quan redacta Notes del capvesprol (editat 

el 1979), a punt de passar la ratlla dels vuitanta. El llibre, potser el menys 

condescendent que s’hagi publicat mai en català, és un dietari que forma una unitat amb 

el Quadern gris (1966), Notes disperses (1969) i Notes per a Sílvia (1974). Durant 

aquests anys, Pla ha anat destil·lant l’essència del seu pensament i, encara que en l’estil 

potser s’ha tornat menys exigent, transmet al lector la sensació d’haver tocat fons: el to 

s’ha fet més directe, més aspre, més definitiu. Des del primer paràgraf vol deixar clar 

quin és el resultat d’una vida dedicada a l’observació del món: “És més fàcil de creure 

que d’aprendre, que de conèixer. La constatació d’aquest fet ens podria portar a creure 

que les concepcions religioses són permanents a qualsevol nivell.” L’obra de Pla es pot 

considerar, en bona mesura, com “la constatació d’aquest fet”;  el sentit últim dels seus 

llibres és aquest. L’horror a les idees adquirides, que d'una manera o altra sempre fa acte 

de presència en els comentaris de l'escriptor, té una cara còmica en molts passatges de la 

seva obra. Com a Flaubert, el fascinen les ridícules pretensions del gènere humà, i és molt 

hàbil a l’hora de descriure-les, però les tem més que no pas el fan riure. “M’espanta la 

puerilitat sanguinària dels ideòlegs i dels experts", escriu a El quadern gris. Són puerils, 

perquè volen obligar els altres a viure les seves il·lusions; són sanguinaris, perquè els 

altres no sempre estan disposats a jugar aquest joc. Als seixanta-vuit anys, quan reescriu 

El quadern gris,  potser encara no està tan desenganyat com als vuitanta, quan es posa a 

redactar Notes del capvesprol, però Pla tota la vida ha fugit dels ideòlegs. 

En contra del que es podria suposar, les matances del segle van deixar gairebé 

intacte el prestigi de les ideologies, però també van extremar l’escepticisme en una 

minoria important de pensadors i escriptors. Hi va haver homes d’esquerres, com 

Orwell o Camus, que davant els crims espantosos del comunisme van sentir el mateix 

fàstic que havia sentit Chateaubriand davant l’orgia de sang dels revolucionaris 

francesos. Hi va haver, encara més, liberals conservadors que van acabar perdent tota 



confiança en el gènere humà i alguns, com el mateix Pla i com l’anglès Ciryl Connolly, 

es van expressar de vegades amb aforismes d’una radicalitat molt pròxima al 

negativisme. Diu Cioran, el més absolut dels negativistes, que tots els mals de la vida 

vénen de tenir una concepció de la vida, màxima complementària d’aquella altra de Pascal 

segons la qual tots els mals de l’home li vénen de no saber estar-se quiet a la seva 

habitació. El Pla dels últims anys no està gaire lluny d’aquesta manera de veure les coses, 

com tampoc ho està Connolly, que de tots els escriptors del segle vint al·lèrgics al 

gregarisme és potser el que se li assembla més. Al seu llibre més important, The 

Unquiet Grave (“La tomba sense repòs”) escriu: “Tota la propaganda de l’Estat exalta la 

camaraderia, perquè és aquest concepte gregari del ramat i de l’olor del ramat el que fa 

que la gent no pensi, i així la reconcilia amb la destrucció de la seva vida privada.” Pla 

no es va referir mai a Connolly, i si el lector es pren la molèstia de consultar els índexs 

de l’Obra Completa editada per Destino comprovarà que no hi figura el nom d’aquest 

escriptor. Ara bé, no hi ha dubte que el va llegir.  

Les coincidències entre la visió del món dels dos autors són molt notòries i s’han 

d’atribuir principalment a dues causes concretes. La primera és que tots dos van ser 

testimonis de la destrucció d’Europa i la segona que tots dos havien llegit amb gran 

interès els pensadors de la tradició moralista francesa. És precisament en aquest interès 

compartit on Pla deixa veure que, mentre componia algunes pàgines de Notes del 

capvesprol, tenia al davant The Unquiet Grave. Connolly cita un text de Nietzsche en 

què el filòsof alemany diu que només creu en la cultura francesa. Pla transcriu aquest 

mateix text de Nietzsche i el fa servir com a introducció a un recull d’aforismes de 

Pascal, Chamfort i Sainte-Beuve. La tria, que presenta com a pròpia, és idèntica a la que 

Connolly fa d’aquests mateixos autors en altres parts del seu llibre.  

Gairebé no arriba a ser un plagi. Pla coneix de tota la vida els moralistes 

francesos i no té necessitat de recórrer a ningú per fer-ne una petita antologia, però té 

vuitanta anys i pateix uns terribles dolors d’esquena. ¿Se li pot demanar que s’aixequi a 

remenar llibres si un home de la seva mateixa escola moral ja li dóna triats els textos 

que vol oferir al lector? Si de cas, és un plagi a l’antiga, com els que feien els clàssics. 

D’aquests, ell mateix assegura que en va fer molts. Al capdavall, ni Pla ni Connolly 

creien gaire en l’originalitat. 

(El Periódico, 2006) 


