
Els  anys tenebrosos 

 

Algunes de les coses que he sentit explicar directament a testimonis raonables 

dels ambients culturals catalans de postguerra fan venir autèntiques esgarrifances. Com 

en tots els cercles socials del període franquista, en bona part d’aquests ambients 

imperava una moral assimilable a la del règim. Operava de manera menys teatral, més 

discreta, però es componia dels mateixos ingredients: sectarisme, hipocresia, adulació, 

puritanisme. Ara que es proclama amb tanta insistència la necessitat de desenterrar el 

passat, no estaria potser malament que es remogués també la terra on reposa la part més 

negra de la nostra història recent.  

El paràgraf anterior, que algun lector potser trobarà una mica impetuós, me l’ha 

inspirat indirectament la lectura de Amb les pedres disperses, el llibre que recull la 

correspondència entre Josep Pla i Josep Maria Cruzet, magníficament editat per Maria 

Josepa Gallofré i publicat per Destino. A partir de febrer del 1953, els dos homes es 

refereixen sovint a Bartomeu Bardagi, corrector de Pla fins als últims escrits, tenor de la 

Companyia del Liceu amb més de quaranta anys de dedicació i personatge dotat d’un 

sentit de l’humor en general molt amable, però que en moments oportuns recorria sense 

contemplacions a la impertinència. Bardagí, que havia estat deixeble de Pompeu Fabra i 

de Carles Riba i que entre els anys quaranta i vuitanta va treballar en tots els racons de 

l’edició catalana, va ser durant molt de temps una de les meves fonts d’informació. 

Cruzet i Pla, que sempre parlen bé de Bardagí, també al·ludeixen profusament en 

aquesta correspondència a les maniobres deslleials de determinades persones. En 

algunes ocasions, els dediquen adjectius molt durs, i Pla, com a bon liberal, manifesta 

amb tota claredat la repulsió que li produeixen els carques que fan i desfan a 

conveniència dels seus prejudicis. Les al·lusions dels dos corresponsals m’han fet 

pensar més d’una vegada en els comentaris de  Bardagí, i puc donar fe que les males 

herbes que descriuen Cruzet i Pla tenen les arrels encara més espinoses que les 

branques. 

Potser hi ha qui considerarà anecdòtiques aquestes al·lusions de les cartes. 

Gallofré, en un pròleg ben escrit i ben travat on assenyala els que sens dubte són els 

aspectes més rellevants del llibre, es refereix a l’actitud del lector interessat a localitzar 

opinions picants i anècdotes que li confirmin la idea prèvia que té de Josep Pla. No sé si 

entro en aquesta categoria de lectors, però confesso que alguns aspectes anecdòtics de la 



correspondència entre Pla i Cruzet —que, certament, confirmen la idea que m’havia fet 

de Pla— m’han interessat tant o més que els altres elements que la componen, potser 

perquè la suma d’anècdotes i opinions picants acaba tenint més sentit del que se li 

concedeix. 

L’epistolari és important perquè informa amb detall de la gestació d’una part 

fonamental de l’obra de Pla, però també perquè transcriu la lluita diària d’un escriptor 

submergit en una doble misèria moral: la que aboca a paletades el règim franquista i la 

que esquitxen més o menys dissimuladament els personatges més foscos de la 

resistència. El Pla que es dibuixa en el panorama d’aquells anys tenebrosos és un home 

angoixat per l’horrible obligació d’escriure tres articles setmanals. Som al 1946, i aquest 

home permanentment amoïnat per la necessitat de guanyar-se la vida i de donar al 

mateix temps una forma definitiva a la seva obra, es proposa publicar quaranta volums 

en deu anys. Sembla un deliri, però com testimonien les cartes que s’escriu amb Cruzet, 

es tracta d’un projecte de la màxima serietat i que anirà complint puntualment davant 

l’admiració del seu editor. Pla encara haurà de viure trenta-sis anys més, però està 

convençut que li queda molt poc temps i té pressa per complir el deure que s’ha 

imposat. Cruzet, aprofitant que la censura sembla una mica més disposada a autoritzar 

llibres en català, vol mirar de tirar endavant un projecte editorial molt ambiciós i crea la 

Biblioteca Selecta, on pensa publicar entre moltes altres coses tots els llibres que Pla 

hagi escrit o pensi escriure a partir d’aquell moment. En els setze anys que dura la 

relació, entre el 46 i el 62, Pla escriu, reescriu o tradueix molts dels seus millors textos, i 

comença a treballar en El quadern gris, obra que haurà d’esperar fins al 66 per veure la 

llum a Destino i que, potser gràcies a aquesta llarga elaboració, acaba sent el llibre més 

consistent de Pla. 

La relació amb Cruzet no es limita, però, a l’obra pròpia; Pla s’implica 

intensament en el projecte editorial de Cruzet, posa al servei de l’editor les poques 

influències de què disposa per afrontar la censura, l’aconsella sobre els autors que ha 

d’editar i envia cartes de recomanació o procura fer d’intermediari en l’adquisició de 

drets. I, entre els nous autors que Cruzet li fa conèixer, de seguida sap veure 

l’excel·lència dels que mereixen tot aquest esforç i dedica els seus millors elogis a Joan 

Fuster i Blai Bonet.  

La correspondència s’acaba el febrer del 1962 amb el suïcidi de Cruzet. Un any 

abans, en una de les seves últimes cartes, l’editor escriu unes paraules que el temps ha 

fet profètiques: “En el nostre país s’està produint un aiguabarreig de forces jesuítiques, 



demòcrata-cristianes i comunistoides que, si ens han de governar el dia de demà, ja 

estarem també ben atrapats”. Ho diu com a resposta a un comentari de Pla al·lusiu a les 

obscures maniobres de certs representants del catalanisme resclosit. Dos homes com 

aquests s’havien d’entendre forçosament.                                                                       

 

(Quadern de El País, 2004) 

 

 

 

 


