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JORDI GARCIA

Ramon Pla i Arxé ha publicat una selecció de les seves col·laboracions a la premsa diària

P R E M I D E C R Í T I C A L I T E R À R I A J A U M E B O F I L L I F E R R O

A banda de la temàtica literà-
ria o periodística, cal ressaltar
altres temes no literaris com la
història (Els càtars. Problema reli-
giós, pretext polític, de Jesús
Mestres i Godes) i la història de
la llengua (Història de la llengua
catalana, vol. II: El segle XV, de
Josep M. Nadal i Modest Prats),
la crítica d’art (El valor de l’art,
aplec d’articles d’Antoni Tàpi-
es), la música (La música con-
temporània a Catalunya. Conversa
amb Josep M. Mestres Quadreny, a
cura de Xavier Fàbregas), entre
d’altres.

Independentment de la
glossa a la premsa sobre un
llibre en concret, Ramon Pla
també ens presenta estudis de
la trajectòria d’un autor com
és el cas de Joan Sales, de qui
ressalta les Cartes a Màrius Torres
i Viatge d’un moribund, o apro-
fundeix, mitjançant un pròleg,
en l’anàlisi interpretativa d’un
llibre (Senyoria, de Jaume Cabré,
i L’emperador, de Jordi Coca).

LITERATURA ESTRANGERA
La tercera gran constel·lació
d’estudis, també dins l’apartat
de Crítiques, (81 en total) es re-
fereix a la literatura estrange-
ra. Es tracta, bàsicament, de
glosses aparegudes a la premsa
escrita que esdevenen petits
flaixos del panorama de la li-
teratura occidental. Hi abun-
den els comentaris sobre tra-
duccions i edicions crítiques
d’obres famoses del passat,
pertanyents als diferents gène-
res literaris. Des de Lisístrata,
d’Aristòfanes (a cura de Chris-
tian Grandell); el Manual del
cavaller cristià, d’Erasme de Rot-
terdam (a càrrec de Jaume Me-
dina); tots els Sonets de Shakes-
peare (a cura de Gerard Ver-
gés); les Faules de La Fontaine
(en versió traduïda de Josep
Carner i edició de Jaume Subi-
rana); Càndid o l’optimisme, de
Voltaire (a cura de Jordi Llovet)
i Epistola in carcere et vinculis,
d’Oscar Wilde (en traducció de
Jordi Larios), fins a obres clàs-
siques del segle XX com ara La
metamorfosi, de Frank Kafka
(també a càrrec de Jordi Llovet);
Les proeses d’un jove Don Joan, de
Guillaume Apollinaire (en ver-

sió de Jesús Montcada); Viatge
al fons de la nit, de Louis-Ferdi-
nand Céline (en traducció
d’Estanislau Vidal-Folch); El
primer home, d’Albert Camus (a
càrrec de Ramon Lladó), entre
d’altres. També floreix tot un
munt d’obres d’autores i d’au-
tors contemporanis ja consa-
grats, sobretot en novel·la: Fah-
renheit 451, de Ray Bradbury (a
cura de Jaume Subirana); La
mala filla, de Carla Cerati (a
càrrec de Jordi Jané); L’abril
trencat, d’Ismaïl Kadare (en ver-
sió de Núria Mirabet); Comme
l’eau qui coule i Obra negra, de
Marguerite Yourcenar (traduï-
da aquesta darrera per Felícia
Fuster); Els ulls de sorra, de Jo-
an-Lluís Lluís, El somni d’una co-
sa, de Pier Paolo Pasolini (a
càrrec de Carme Casals) i El vi-
atge, de David H. Rosenthal (en
traducció del mateix autor i de
Francesc Parcerisas). També en
narrativa breu: Tots els contes,
d’E.M. Forster (traduïts per
Manuel de Seabra); Desplomats,
de Woody Allen (en versió d’A-
lícia Ramon). I teatre: Follia
d’amor, de Sam Shepard (a cura
de J. Costa).

Cal, d’altra banda, ponderar
la ressenya que Ramon Pla fa
del llibre Teoria de la recepció li-
terària, recopilador de les con-
ferències de Hans Robert Jauss,
representant de l’Escola de
Constança, les quals van tenir
lloc a la Facultat de filologia de
la Universitat de Barcelona l’a-
bril del 1988, on exposa la seva
personal visió com a exemple
de relativisme crític que con-
cedeix un paper molt impor-
tant a la figura del lector.
També és interessant l’estudi
de Pla sobre Sis passejades pels
boscos de la ficció i Cinc escrits
morals, d’Umberto Eco (en tra-
ducció d’A. Vicens), recull de
sis conferències dedicades a la
novel·la.

El darrer gran bloc de textos,
l’integren quatre comentaris
crítics que estudien l’obra de
Figures importants de les lletres
catalanes contemporànies com
ara el poeta rossellonès Jo-
sep-Sebastià Pons, Joan Triadú,
crític i pedagog, Marià Manent,
poeta i crític, i Gerard Vergés,
poeta i traductor. Malgrat que

Ramon Pla és conscient que
“ser breu, exacte i clar quan un
té la ploma a la mà és difícil,
dificilíssim”, tots els seus estu-
dis, sintetitzats per un títol al-
tament suggeridor, tenen el do
de la brevetat i la concisió en
l’exposició, que comença resu-
mint el contingut de l’obra o
de les obres analitzades, conti-
nua valorant-ne les aportaci-
ons originals, des d’una intuï-
ció crítica, no exempta d’una
certa dosi de fina i subtil iro-
nia, la qual pot arribar a qua-
lificar en negatiu, això sí, amb
refinada elegància, certs as-
pectes del llibre, el comentari
del qual acaba, molt sovint,
amb dues notes, expressades
amb la precisió significativa de
dos encertats adjectius, que el
qualifiquen a la perfecció.

A través del seu llibre, Ra-
mon Pla ens presenta una vi-
sió de la crítica –militant–
com una manera, no sols
d’estudiar l’art i la literatura,
sinó de ser en el món, un món
en el qual manifesta sempre
una predilecció no dissimula-
da per l’artifici elegant, com
ell mateix confessa quan afir-
ma que, entre una vaca i un
quadre de Tiziano, escull
aquest últim.

PALPITACIONS LITERÀRIES
Ja per acabar, de Ramon Pla
podríem dir que té perspicàcia
en l’observació i agudesa en
l’expressió en una obra que,
en definitiva, malgrat el seu
fragmentarisme palès, reme-
mora les palpitacions literàri-
es d’un temps, d’un país amb
un cert alè orsià, el qual ha
reeixit a fer-nos diferir la data
de caducitat d’aquests textos,
evocadors de llibres, en alguns
casos reculats en el temps,
però vius encara gràcies a la
seva suggestiva anàlisi, elabo-
rada amb lucidesa i amenitat.

Ramon Pla i Arxé, Textos
crítics. Premi de crítica

literària Jaume Bofill i Ferro
2000. Col·lecció Biblioteca

Serra d’Or. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2001.

L ’ A P A R A D O R

Jaume Bartrolí, De Sibèria al
tròpic. La Magrana.

Barcelona, 2001.

E l periodista i historiador
Jaume Bartrolí va voltar
durant quatre anys per

tot el món. Aquest llibre ve a
ser un diari de ruta dels dos
primers viatges: Rússia i Sibè-
ria (1994) i la Polinèsia Fran-
cesa (1995). Molts d’aquests
textos van ser publicats prèvi-
ament a l’Avui Diumenge.

Jesús Mestre i Godes, La fi de
la cristiandat. Edicions 62.

Barcelona, 2001.

M estre, que ha escrit di-
versos llibres sobre els
càtars i els templers, ha

dedicat aquest volum a l’època
de la cristiandat que va de la
Reforma protestant a la Refor-
ma catòlica (1517-1572). Re-
centment també ha publicat
Un nen de Sarrià. Memòries d’in-
fància (1931-1936) (Edicions 62).

F. Xavier Boret, Lleugera la
meva cendra. (Història secreta

d’un soldat republicà).
El Viatge de la Literatura.

Igualada, 2001.

E l cirurgià F.X. Boret apar-
ca la ciència pura per
oferir-nos una barreja de

novel·la, poesia i assaig en què,
partint de la Guerra Civil, ens
parla de temes tan diversos
com ara l’ecologia, l’amor, l’es-
port, la justícia i la medicina.

Josep Pastells, Rere el mirall.
Proa. Barcelona, 2001.

E l periodista Josep Pas-
tells va guanyar amb
aquesta novel·la el premi

Bar cafè 1929 de Banyoles del
2000. L’obra presenta un tri-
angle sòrdid i destructiu en
què les tendències malaltisses
de dos dels personatges es
manifesten amb tota la crue-
sa, abocant el tercer a un es-
piral de terror...

Anna Cazurra, Introducció a la
música: de l’antiguitat als
nostres dies. Quaderns

Crema. Barcelona, 2001.

A quest assaig està pensat
per a tots aquells que
vulguin prendre un pri-

mer contacte amb l’art musi-
cal i la seva llarga història.
Anna Cazurra és doctora en
musicologia i professora su-
perior de composició i instru-
mentació.

Patrícia Gabancho, Sobre la
immigració. Columna.

Barcelona, 2001.

L a periodista Patrícia Ga-
bancho interpel·la amb
aquesta carta a la societat

catalana sobre un fenomen
que al principi del segle XXI
ha adquirit una acceleració i
unes dimensions notables: la
immigració provinent de paï-
sos amb problemes econòmics
i de llibertat política.


