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onta Josep Pla al
Quadern gris que no
va resoldre les difi-
cultats per fer-se

amb un estil literari fins que
Pompeu Fabra, primer, i Jo-
sep M. Junoy i Alexandre Pla-
na després, no el van convèn-
cer que escrivís com parlava.
El consell s’adequava a una de
les característiques més de-
terminants de la modernitat:
explicar el món en una llen-
gua que s’ajustés a una natu-
ralesa exacta i real. El món
havia perdut la dimensió he-
roica; la vida, com ja havien
vist Baudelaire i Mallarmé, es

formava a còpia de petits es-
deveniments al marge de
qualsevol transcendència,
perquè, com teoritzava André
Gide a les pàgines de la Nou-
velle Revue française, el més
profund era a la pell. No hi ha-
via, doncs, espai per a enig-
mes ni per a interpretacions
grandiloqüents. S’imposava
retratar el gris.
   En aquest marc em sembla

lògic que entre les manifesta-
cions més representatives de
la cultura del seu temps, ad-
quirissin un gran relleu les
tertúlies, en tant que lloc on
s’exercita aquesta llengua que
vol retratar el món del seu
temps. Josep Pla, per exem-
ple, es un escriptor entrenat,
i, en bona mesura, format a
les tertúlies.
A les tertúlies, en efecte, s’hi

produeix amb tota naturalitat
i pertinença aquesta manera
de parlar sense prosopopeies i
pedanteries, de tot el diví i
l’humà, que distancia qui par-
la de la matèria de què tracta i
impedeix els tons tràgics; que

C
implica una bona composició
argumental, impecable disposi-
ció del discurs, brevetat, agili-
tat, exactitud i rigor en el voca-
bulari i que exigeix de manera
imprescindible amenitat. Una
tertúlia no pot avorrir, per la
qual cosa un bon conversador
no cansa mai. A més, l’humor és
un component indispensable
d’una bona conversació.

No puc entretenir-m’hi ara,
però estaria disposat a sostenir
que tot el periodisme barceloní
que es fa entre els anys vint i
trenta (i probablement tot el pe-
riodisme europeu, si el que es-
criuen Márai, Roth, Zweig i Cé-

sar González Ruano a les seves
memòries és cert) és fill de la
pràctica de la tertúlia, la qual fó-
ra la responsable d’aquest aire
de família que tenen els articles
de gent, d’altra banda, força di-
versa, com Irene Polo, Jaume
Passarell, Josep Maria Planas,
Josep Maria de Sagarra, Fran-
cesc Pujols, que portà aquesta
manera de fer fins a les últimes
conseqüències, donant-li entra-
da en els seus llibres soi disant
erudits; i fins i tot columnistes
més tocats pel noucentisme, o
per Eugeni d’Ors, que no discor-
ria sinó que perorava, com Car-
les Soldevila o Josep Maria Ló-
pez Picó, o pel discurs acadè-
mic, com Miquel dels Sants Oli-
ver, o, més tard, Gaziel. Vull dir
que l’article era, almenys ideal-
ment, una peça que intentava
dir les coses com havien de ser
dites en la proximitat, gairebé
visualitzant el lector. I des
d’aquesta perspectiva s’entén
que sovint l’interpel·lessin, com
feia també en castellà un Cor-
pus Barga o de forma sistemàti-
ca un Julio Camba.

Aquesta disposició, prèvia a
l’acte mateix de redactar un es-
crit, és la que permet d’enten-
dre que aquest to de veïnatge
amb el lector es fes servir també
en textos purament informa-
tius. Només així es comprèn
que Eugeni Xammar comencés
un article des del Berlín nazi en
el diari Ahora –dirigit per cert
per un gran periodista que abo-
minava l’articulisme, com fou
Manuel Chaves Nogales–, con-
testant de ben segur a algunes
ànimes càndides, que no ente-
nien que calia anar amb peus de
plom, dient-los: “Tienen que
comprender que no es mi deber
explicarle a Hitler lo que pien-
san ustedes, sino explicarles a
ustedes lo que piensa Hitler”.
Costa poc de convèncer-se que
sense aquesta proximitat que
es reclama de l’oralitat més vi-
va, una arrancada així fóra im-
pensable.

Trets estilístics
Una de les conseqüències de
l’ensulsiada del 39 va ser la
desaparició d’aquesta dinàmi-
ca, que va comportar l’elimina-
ció d’un focus cultural i ciutadà
tan potent com el que irradia-
va, des de l’Ateneu, la Penya
Gran que presidia el doctor
Quim Borralleres. Significati-
vament, si hom observa els
trets estilístics dels col·labora-
dors estrella dels diaris de la
postguerra, comprova que
aquell to verbal que evita vio-
lències, perquè fa estar atent
sempre a la possible rèplica,
desapareix en benefici d’una
prosa eixuta, en alguns casos
d’una autocomplaent vacuïtat,
com seria l’exemple de Gonzá-

lez Ruano, que fa del llenguatge
apodíctic el seu caràcter més re-
llevant. Francisco Umbral (Las
palabras de la tribu) ha vist en
aquesta eixutesa el tret distin-
tiu dels escriptors falangistes.
Esteban Pinilla de las Heras,
després de renegar-ne, definí el
llenguatge apodíctic com aquell
que ocupa l’espai buit del cer-
vell, car elimina “la razón racio-
nal, convenientemente susti-
tuida por frases incuestiona-
bles, fabricadas para provocar
asentimiento y para omitir dis-
cusiones”. Aquest és un estil
que en els nostres dies ha renas-
cut en determinats mitjans, i
que voldria exemplificar amb
una sentència tan arbitrària
com, per sort, innòcua de Cami-
lo José Cela, que n’és un dels
més conspicus referents, car
s’hi solia abonar: “silbar ayuda
mucho a los que sufren, y a los
que languidecen de amor o de
cagalera”.

Davant d’una frase d’aquesta
mena, hom només pot dir “sí,
senyor” o arrencar a córrer. El
fet decisiu és que perduda la
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