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Ramon Pla o la raó de
la crítica

Publicacions

de l’Abadia de

Montserrat

ha editat

‘Textos

crítics’, un

recull dels

articles de

Ramon Pla a la

premsa diària

M . I S A B E L P I J O A N

M
estre de críti-
ques i de crítics
des de les aules
de la Facultat de
Filologia de la

Universitat de Barcelona, en-
tre els quals tinc el goig de
comptar-m’hi, Ramon Pla i
Arxé ha publicat, a inicis
d’aquest any, una selecció de
les seves col·laboracions a la
premsa diària, entre el 1981 i
el 1999, en un llibre que ha
titulat Textos crítics, pel qual li
van concedir el prestigiós
premi de crítica literària
Jaume Bofill i Ferro en la
convocatòria de l’any 2000.

En una visió polièdrica i
proteica del fet literari, Ra-
mon Pla hi aplega un reguit-
zell d’articles disseminats, al
llarg dels anys, en diferents
espais com el Diari de la Cul-
tura del Diario de Barcelona
(1979), on va aparèixer el seu
primer comentari crític, per
invitació de Josep Faulí, el 10
de maig del 1979, i el Full de
Cultura de la Hoja del Lunes
(1981-1982); els suplements
Lletres, Avui Diumenge i Avui
dels llibres de l’AVUI
(1983-1987); el suplement
Quadern del diari El País
(1988-1995) i, des del 1996, el
suplement Cultura de l’AVUI,
dirigit per David Castillo.

Quan ens endinsem en
Textos crítics, el primer que
ens sobta del llibre és la co-
herència i adequació entre la
seva teoria de crítica literà-
ria, exposada de manera cla-
ra i senzilla a la introducció,
i la praxi, que exemplifica al
llarg dels seus estudis, amb
una maduresa i serenor in-
terpretativa, la qual ens re-
flecteix el seu alt ofici de
crític militant durant tants
anys.

CRÍTICA OBJECTIVA
Pla parteix de dues premisses
fonamentals en què basa el
seu model crític: d’una ban-
da, defensa la necessitat que
la crítica sigui objectiva, o
almenys objectivable, perquè
l’obra té una identitat pròpia
independentment de la lec-
tura que se’n faci. D’altra
banda, considera que la
principal funció de la crítica
ha de ser la d’identificar el
sentit preferent –el tema, si
es vol dir així– de l’obra, el
qual ha orientat la seva

construcció. Aquests fona-
ments teòrics poden o no ser
discutits, ja que al llarg de la
història de la crítica han es-
tat controvertits (molt sovint
s’ha reivindicat, contrària-
ment, des de diferents posi-
cions, el relativisme subjec-
tiu de la crítica de l’obra o
s’han proposat altres models
de crítica no temàtica, que
han tingut molta difusió en
un determinat context his-
tòric –l’estructuralisme for-
mal o l’estructuralisme figu-
ratiu, sense anar gaire
lluny–). Ara bé, el que li hem
de reconèixer, al llibre de
Ramon Pla, és la fidelitat ab-
soluta a uns principis crítics,
des d’una honradesa inqües-
tionable.

Tanmateix, Ramon Pla no
pot deixar de cultivar la sub-
jectivitat, com és lògic, evi-
dentment, en oferir-nos un
ventall de textos escollits per
ell mateix, entre la munió
dels que va escriure, segons
el criteri, al meu entendre,
que li permet triar aquells
amb els quals pot dibuixar
un mosaic, encertat i com-
plet, de les preocupacions
artístiques en general, i lite-
ràries en concret, del seu
temps.

El llibre Textos crítics s’es-
tructura al voltant de quatre
grans nuclis temàtics que el
vertebren unitàriament.

El primer porta el títol de
Reflexions i comprèn set estu-
dis, ordenats cronològica-
ment en el llibre, que tracten
temes teòrics sobre l’art (El joc de
la interacció, en què analitza
el procés d’estímul, reacció i
modificació mutus subjacent
en la recepció de l’obra ar-
tística, i Paraules i música en
l’art de l’òpera, magnífic estu-
di realitzat en homenatge a
Víctor Ciurana, on es debat
entre la primacia de la mú-
sica o la del text en les com-

posicions operístiques); la li-
teratura (en la seva relació
amb la ideologia –La influèn-
cia del marxisme a la literatu-
ra– i amb la sociologia –Qües-
tions de mercat, on medita so-
bre el fenomen de la lectura
en la doble perspectiva au-
tor/a-lector/a–) i les seves dis-
ciplines d’estudi com ara la
crítica literària (La funció tu-
telar, una constant de la crítica,

autèntic repàs de les peculi-
aritats de la crítica catalana
en el segle XIX i principis del
segle XX) i la història literà-
ria (Història de la literatura,
pòrtic de presentació al ma-
nual de la Universitat Oberta
de Catalunya anomenat Lite-
ratura catalana contemporània i
publicat el 1999). Pla hi afe-
geix, com a model de crítica
d’art empàtica, una brillant
anàlisi de la trajectòria pic-
tòrica de Perico Pastor titu-

lada La mirada, partint de
l’exposició d’aquest pintor a
la Sala Parés el 1996.

El segon gran eixam de co-
mentaris, titulats Crítiques (80
en total), es vinculen a la lite-
ratura catalana. Aquests arti-
cles, publicats com a glosses a
la premsa escrita abans es-
mentada i centrats comuna-
ment en una novetat biblio-
gràfica o en la reedició d’una

obra famosa, ofereixen una
ràpida, però apassionant, des-
filada pel nostre llegat literari
i perfilen un retaule d’autores
i d’autors, el qual, des de l’E-
dat Mitjana (per exemple, els
Sermons (VI), de sant Vicent
Ferrer), es perllonga fins a la
més rigorosa actualitat, sense
deixar d’evocar personalitats
literàries de principis del segle
XX: noucentistes (Eugeni
d’Ors amb La vall de Josafat),
avantguardistes (Joan Sal-

vat-Papasseit, a través d’una
antologia de textos i manifes-
tos en edició facsímil); altres
autors com Miquel Llor (Hist-
òria grisa); Francesc Trabal (Hi
ha homes que ploren perquè el sol
es pon); Sebastià Juan Arbó
(L’espera), entre altres.

Cal observar que, entre els
estudis crítics de Ramon Pla,
predominen, sobretot, els re-
ferits a obres narratives d’au-
tores i autors rigorosament
contemporanis i consagrats.
Així, hem de destacar novel·les
(presentades en Obres Completes
com el Volum I de les de Balta-
sar Porcel i en edicions de lli-
bre únic com ara Christian de
Toni Pasqual –premi Sant
Jordi 1982–; Sóc Emma, de Ro-
bert Saladrigas; Pedra de tartera
i Càmfora, de Maria Barbal; La
veïna, d’Isabel-Clara Simó; El
cor de les coses, de Jordi Coca;
Dins el darrer blau, de Carme
Riera; Ígur Neblí, de Miquel de
Palol; Joana E, de M. Antònia
Oliver), entre les quals subrat-
llaria com a curiositat les de
poetes que en publiquen una
per primera vegada (Carrer
Marsala, de Miquel Bauçà; La
passió segons Renée Vivien, de
Maria-Mercè Marçal), i reculls
de contes (Contes de capçalera,
de Josep Palau i Fabre; El per-
què de tot plegat, de Quim
Monzó; Fanauxiliars administra-
tives, de Pep Albanell; En última
instància, d’Isidre Grau, entre
d’altres).

POESIA I ASSAIG
Encara que la poesia i l’assaig
hi són presents molt tangen-
cialment, s’ha de subratllar la
valoració que concedeix a l’o-
bra de la poeta Joana Raspall,
en la seva doble condició
d’autora per a adults i per a
infants, i a l’escriptor Joan
Fuster, testimoni de la consci-
ència sociocultural del seu
temps en una prosa sempre
enèrgica.

Capítol important són els
comentaris sobre crítics lite-
raris i els seus models propo-
sats. Aquí, Ramon Pla diferen-
cia, ben encertadament, la
paràfrasi creativa de Tomàs
Garcés (Prosa Completa II); l’estil
clarament intuïtiu de Jaume
Bofill i Ferro (Poetes catalans
moderns); l’essencialitat de la
crítica de Josep M. Llompart
(Retòrica i poètica); el mètode
estructural formal no exclo-
ent del sentit d’Arthur Terry
(Sobre poesia catalana contempo-
rània: Riba, Foix, Espriu).
També pondera llibres que es-
tudien un moviment literari
concret, com La literatura cata-
lana d’avantguarda 1916-1938, de
Joaquim Molas.

Mereixen un esment espe-
cial les ressenyes d’obres
memorialístiques (Fragments
de memòria, del mateix Joa-
quim Molas), i de periodisme
(Viatge en transmiserià, de Car-
les Sentís).


