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No podria estar més d’acord 
amb les conclusions de l’as-
saig Josep Pla o la vitalitat 

(Pòrtic), de Xavier Febrés, guardo-
nat amb el premi Carles Rahola 
d’assaig. Febrés, que porta anys na-
vegant per l’oceànic univers planià, 
sintetitza així la seva visió de l’autor 
empordanès: creu que els seus dos 
grans errors van ser vendre’s a 
Cambó “per un plat de llenties” i “la 
incontinència de la grafomania” 
(30.000 pàgines en 47 volums 
d’Obra Completa). I alhora opina 
que “el gran encert va ser trobar el 
coratge necessari per renéixer de les 
cendres a la postguerra, amb una in-
tensitat renovada i una fe militant 
en la llengua catalana”. Entremig, 
diu moltes coses més en aquest lle-
gidor recorregut per la seva vida i 
obra, un text suggerent, documen-
tat i, com feia l’admirat autor d’El 
quadern gris, escrit amb vocació de 
seduir el lector. 

Cambó va marcar els anys repu-
blicans de Pla. Però fins que el 1928 
ingressa al diari conservador La 
Veu de Catalunya procedent del 
progressista La Publicitat, Pla no 
havia estat cambonià, més aviat al 
contrari. Havia escrit coses així: “El 
senyor Cambó, com el senyor Mus-
solini, té l’enorme avantatge d’és-
ser un home amb uns principis i 
unes idees elàstics. Moriran amb 
una gran fama de polítics genials, i 
s’hauran passat la vida equivocant-
se” (1924). És curiós com amb 
aquest primerenc judici la va encer-
tar de ple. Hauria d’haver confiat 

més en la seva intuïció abans de 
rendir-se als encants i els diners del 
líder de la Lliga, de qui aquell ma-
teix 1928 començava a redactar una 
biografia per encàrrec que Borja de 
Riquer, el gran expert en Cambó, ha 
qualificat de “descarada apologia”. 
Pla va estar al seu servei i al seu re-
dós els anys de la Generalitat repu-
blicana i de l’exili durant la Guerra 
Civil, treballant pel mecenes en fa-
vor del bàndol franquista i escri-
vint, per exemple, una Història de 
la Segona República espanyola que 
seria publicada en castellà el 1940 
i que l’historiador Francesc Vilano-
va diu que és plena d’exageracions, 

mentides i demagògia. Amb l’inici 
de la dictadura, a Cambó “li cauria 
la bena dels ulls i potser la cara de 
vergonya”, apunta Febrés, i a Pla 
segurament també. No havien en-
tès que Franco volia arrasar Cata-
lunya, sense matisos. 

És a partir d’aquí que comença 
l’encert de Pla. Tot i codirigir uns 
mesos La Vanguardia amb Manuel 
Aznar (avi de José María Aznar), ja 
no hi va voler escriure mai més. 
Malgrat convertir-se en un referent 
de la revista dels catalans de Burgos, 
Destino, la seva obsessió va ser tor-
nar a publicar en català i bastir un 
gran fresc sobre la Catalunya perdu-
da. El 1940 escrivia: “Yo soy un con-
servador. Yo soy un antirevoluciona-
rio. Yo quiero conservar las ilusiones 
y las esperanzas de mis semejantes, 
ya que no he podido conservar las mí-
as”. I tot i no desdir-se mai de l’ad-
hesió a Cambó, va marcar-hi silen-
ciosament distàncies. “No va voler 
escriure mai clarament sobre dos 
temes crucials de la seva vida: les 
dones amb qui va conviure i la Guer-
ra Civil”, ni tampoc va explicar en-
lloc “els motius de la dràstica deci-
sió de retirar-se a l’Empordà el 
1939”, anota Febrés. El motiu, es-
clar, era pair una victòria amb 
amarg regust a derrota. I la sortida 
va ser la de sempre, l’escriptura 
compulsiva, ara arrapada a la terra 
i la memòria, amb l’objectiu de re-
trobar el públic i el país, cosa que va 
acabar convertint-lo en l’escriptor 
més llegit de Catalunya i en el seu 
millor prosista.!

Els dos grans errors 
(i el gran encert) 
de Josep Pla 
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La cisfòbia, la transfòbia 
i els perills de la simetria

En un intent de posar-se al dia 
en llenguatge LGTBI, la Secció 
Filològica ha entrat al DIEC2 

(octubre 2020) 14 paraules. Un cop 
analitzades –us hi ajudarà l’article de 
Brigitte Vasallo “Tot pel gènere sen-
se el gènere” (ARA, 10-10-20)–, es fa 
difícil entendre que la tria i les defi-
nicions acumulin tants desencerts,  
sobretot tenint en compte el procés 
lent i exhaustiu amb què l’IEC fa 
aquests canvis. Calia esperar que al-
gú, en algun moment, es fes dues pre-
guntes: ¿per què termes com cisfòbia 
o heterofòbia –ara entrats al DIEC2– 
no són als millors diccionaris ni te-
nen entrada a la Wikipedia i, en can-
vi, sí que hi ha transfòbia i homofòbia? 
i ¿per què gairebé sempre es defineix 
transgènere com qui se sent d’un gè-
nere que no coincideix amb el seu se-
xe biològic, mentre que per al DIEC2 

és qui se sent “del sexe oposat a aquell 
al qual pertany biològicament”?  

La primera pregunta té una res-
posta clara. No s’haurien de crear mai 
simetries entre el que és socialment 
acceptat (cisgènere, heterosexual) i el 
que és socialment rebutjat i discrimi-
nat (transgènere, homosexual). No hi 
ha, per exemple, un terme simètric a 
feminisme perquè no hi ha “un mo-
viment que té com a finalitat aconse-
guir la igualtat de l’home respecte a 
la dona”. I no hi és perquè l’home no 
necessita assolir aquesta igualtat. La 

simetria potser pretén no discrimi-
nar però aconsegueix tot el contrari. 

La segona es respon entenent la di-
ferència entre la identitat de gènere 
i el sexe biològic. Són diferències que 
tenen un vessant ideològic, però és 
que aquests termes LGTBI són ideo-
lògics, com tants que hi ha al dicciona-
ri. No existeixen al marge d’una ide-
ologia i no poden ser reformulats per 
fer-los asèptics ideològicament. 

Curiosament, el Termcat va publi-
car en línia el 2013 el Diccionari 
LGBT de Marta Breu, que no recull 14 
termes sinó 400. Doncs bé, no recull 
ni cisfòbia ni heterofòbia i defineix 
transgènere com qui “no s’identifica 
amb el gènere que li va ser assignat en 
néixer segons les seves característi-
ques biològiques”. ¡Com pot ser que, 
en lloc de copiar la bona feina feta, la 
tornin a fer, però malament! !
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ELS TERMES LGTBI 
NO PODEN SER 
REFORMULATS PER 
FER-LOS ASÈPTICS 
IDEOLÒGICAMENT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Dolça introducció  
al caos 
MMARTA ORRIOLS /  Periscopi 
250 pàgines i 17,50 !             1/3 
 
[ 2 ] Les tenebres i l’alba 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 
1.128 pàgines i 21,50 !          4/5 
 
[ 3 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !          5/76 
 
[ 4 ] Si ens ensenyessin a 
perdre, guanyaríem... 
A. ESPINOSA / Rosa dels Vents 
216 pàgines i 18,90 !             7/2 
 
[ 5 ] Escac al destí 
LLUÍS LLACH 
Univers 
296 pàgines i 24,95 !         2/32

[ 1 ] La lluita a l’exili 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
384 pàgines i 21,90 !            1/6 
 
[ 2 ] No diguis res 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Periscopi 
576 pàgines i 22,90 !            2/7 
 
[ 3 ] M’explico 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
680 pàgines i 21,90 !          3/13 
 
[ 4 ] Tornarem a vèncer 
ORIOL JUNQUERAS / MARTA ROVIRA 
Ara Llibres 
70 pàgines i 10,90 !              4/7 
 
[ 5 ] Curset. Mètode  
de català per a tothom 
DIVERSOS AUTORS / Blackie Books 
244 pàgines i 19,90 !            6/8

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Línea de fuego 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
740 pàgines i 22,90 !            1/2 
 
[ 2 ] Las tinieblas y el alba 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 
928 pàgines i 24,90 !           2/5 
 
[ 3 ] Como polvo  
en el viento 
LEONARDO PADURA /  Tusquets 
670 pàgines i 22,90 !           8/8 
 
[ 4 ] Si nos enseñaran a per-
der, ganaríamos siempre 
ALBERT ESPINOSA /  Grijalbo 
216 pàgines i 18,90 !            4/2 
 
[ 5 ] Simón 
MIQUI OTERO 
Blackie Books 
448 pàgines i 23 !                  5/2

[ 1 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         1/45 
 
[ 2 ] Capitalismo (1679-
2065) 
SANTIAGO NIÑO-BECERRA / Ariel 
368 pàgines i 20,90 !           2/3 
 
[ 3 ] Yo soy el monstruo... 
PAUL B. PRECIADO 
Anagrama 
106 pàgines i 8,90 !              6/2 
 
[ 4] Dime qué comes y te 
diré qué bacterias... 
BLANCA GARCÍA OREA /  Grijalbo 
272 pàgines i 18,90 !            7/2 
 
[ 5 ] Vive como un mendi-
go, baila como un rey 
IGNATIUS FARRAY /  Temas de Hoy 
268 pàgines i 18,90 !            4/2


