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Tants anys després, les coses no les veiem de la ma-
teixa manera. Rellegir ara El quadern gris de Pla no 
és tornar a llegir El quadern gris. És llegir-lo d’una 
altra manera; és, de fet, llegir-lo de nou. Però si això 
passa amb el text català restituït a la seva integritat, 
gràcies a les esmenes de Narcís Garolera, la cosa 
encara és més complicada amb l’edició castellana. 
La traducció la va enllestir Dionisio Ridruejo sobre la 
traslació literal del català al castellà que havia fet la 
seva dona, devota planiana com ell, Gloria de Ros. 
Els editors esperaven comptar aleshores, el 1975, 
amb un pròleg del traductor que no va arribar mai 
perquè Ridruejo va morir el juny d’aquell any, men-
tre corregia les inacabables proves d’impremta de la 
traducció. 

 La decisició dels editors, aleshores, va ser 
confegir un text prologal que procedia de dos arti-
cles previs de Ridruejo sobre Pla i publicats a Desti-
no anys enrrera. La curiositat del cas, però, és la in-
tencionada i calculada manufactura d’un text nou, 
un refregit que Ridruejo no havia escrit, i que, en 
bona mesura, no respon a allò que veritablement 
pensava –i sabia- de Pla. La raó de la manipulació 

no és censura ni res d’això: és més senzill. Josep 
Vergés va decidir adaptar els dos articles de Ridrue-
jo a allò que creia més útil i profitós per presentar 
Pla al lector espanyol i va estalviar-se o va eliminar 
allò que no encaixava amb la seva figura pública (o 
que no desmentís el personatge que convenia a Pla 
mateix). 
 Ara se’ns fa estrany, però en aquells anys Pla 
no era ni de bon tros un clàssic irrefutable, sinó més 
aviat el contrari. Era algú amb pretensions de col·lo-
car-se al cànon dels clàssics contemporanis, però 
massa tacat de compromisos polítics o civils com 
per trobar-hi lloc còmodament. 
 De fet, però, allò que s’elimina dels articles 
originaris al pròleg no és poca cosa, sinó més aviat 
crucial. I tampoc no sabem si es va fer amb la com-
plicitat de Pla mateix o no, i trobo difícil d’esbrinar-
ho. Són dos o tres elements que embolicarien la 
troca encara una mica més o que empastifarien bo-
na part de l’autorretrat públic de Pla. Per començar, 
Ridruejo explicava amb detalls les condicions reals 
de la coneixença de Pla, i no amagava que l’havia 
tractat quan ell era jerarca de Falange el 1938 i Pla 
era membre actiu dels equips de premsa del fran-
quistes, en parella inseparable amb Manuel Aznar. 
En dóna detalls sucosos i explica com va anar can-
viant del to burleta –Pla li deia sistemàticament 
“Don Dionisio”- cap al respecte i fins i tot la compli-
citat. O, com diu ell, “mi trato, de tarde en tarde, con 
Pla se fue haciendo menos reticente y más confia-
do” (a banda que al llarg de deu anys Ridruejo es-
tiueja a Tamariu, a la dècada dels 50, i manté llar-
gues trobades amb Pla o Vicens Vives). Si això no 
convenia recordar-ho el 1975, tampoc convenia 
preservar dels articles originals una confidència de 
lector que llavors ningú gosava dir, i potser ni tan 
sols pensar. Ridruejo, a propòsit de Pla, havia escrit 
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que el nivell de comèdia i excès li permetien un 
marge de maniobra molt inusual llavors: “Como Pla 
es ‘homenot’, la voracidad anecdótica y la exactitud 
de un juicio no le perturban ni le obligan en exceso. 
Le he oído contar mentiras estupendas, tan repre-
sentativas del personaje o la situación de que se 
hablaba, que resultaban no ya legítimas sino ade-
más indispensables”. Però no es tractava d’exagerar 
la independència de Pla, i van decidir eliminar enca-
ra un altre fragment de Ridruejo bellíssim i respec-
tuosíssim: “Vive como quiere. Desde hace muchos 
años ha comprendido y practicado que el ascetismo 
es el precio de la independencia. Este teórico de la 
parasitología del escritor es el tipo más libre y re-
belde que queda entre nosotros.” Fos exacte o no, el 
diagnòstic portava el dring de la veritat.Però potser 
tampoc calia passar-se i Vergés (o Vergés i Pla) van 
preferir ocultar una de ben grossa. Perquè Pla havia 
dit al pròleg d’El quadern que reproduïa un “bloc 
d’escrits” de joventut, “aquesta meva ingent escrip-
tura de la primera joventut” de 1918, de la qual ha-
via publicat algun extracte als seus primers llibres. 

Ara, per fi, podia publicar la “totalitat del filó”. Ri-
druejo sabia que no era veritat, i a més ho havia dit 
per escrit, amb la delicadesa del cas, però sense 
embuts. I naturalment això tampoc va anar a parar 
al pròleg que acompanyava l’edició castellana, tot i 
que hauria ajudat, i molt, a desxifrar què era aquell 
fastuós llibre de saviesa: “es un libro inaudito, vivido, 
pensado, redactado en boceto en la época de ma-
yor receptividad –en la juventud- y cribado, enri-
quecido, reescrito en la época de mayor dominio: 
en el arranque de la senectud”. Ara sabem que l’ela-
boració literària d’aquells quaderns primigenis ha-
via començat molt abans de la senectut, com a mí-
nim als anys vint, i sabem també que va continuar-
la intensament al llarg dels quaranta i que ja no va 
abandonar mai més la redacció fins que l’octubre de 
1965 va escriure el pròleg. Però quan Ridruejo escri-
via tot això encara no era part del que sabíem de 
Pla, i potser ni tan sols l’”homenot” hagués resistit 
fer-se càrrec d’una trola tan fenomenal i seriosa com 
la del seu propi pròleg. 


