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L’‘eriçó’ és
un esperançat
innat i per
tant un cas
perdut (o bé a
recuperar amb
paciència)

La institució de la festa dels
premis de Santa Llúcia ve d’a-
quí. Però fixem-nos que Cruzet
es posà d’acord amb els Aymà,
que són eriçons, així com anys
més tard estableix bona relació
amb gent del Correo de tendèn-
cia i procediments guineuencs.
La història dels eriçons en la vida
quotidiana del temps de la Nova
Renaixença, des del 1946 fins al
1962, ha de ser rica de conei-
xences i d’aventura. Però s’es-
pera, com ells saberen fer-ho,
amb esperança. L’eriçó és un es-
perançat innat i per tant un cas
perdut (o bé a recuperar amb
paciència) vist des de les guineus,
les quals ja tenen la història en
bona part feta (malgrat que mai
no n’hi ha prou) perquè va ar-
ribar que la feien ells. Tal com
anaren les coses –la caiguda
dels feixismes fou decisiva–,
uns i altres s’havien de retrobar
i això era el que calia. Des de la
primera generació de post-
guerra, jo em vaig trobar eriçó,
sense poder treure el cap a
l’escenari dels titelles. Però va
ser Josep M. Cruzet, guineu tot
terreny, qui escoltant Garcés,
em va deixar fer d’eriçó en pú-
blic. S’estimava més, per a la
literatura catalana i per al seu
comerç –com diu Pla, Cruzet
afegia qualitat al sentit comer-
cial– la mala maror que el
marasme. Mai no va interferir
per res ni em va fer la més pe-

tita indicació sobre el contingut
de totes dues antologies. La se-
lecció va passar per la revisió de
Josep Miracle, que es va estar
estoicament de dir-me que no
hi estava d’acord, tot i que pre-
veia, això sí, que la censura fa-
ria algun estrall, tal com va ser.
A les cartes Cruzet-Pla n’hi ha
referències.

El terme Nova Renaixença
l’empràvem amb Batista i Roca,
a Londres, no del tot conven-
çuts. De lluny els eriçons es po-
saven les punxes més dretes.
Anàvem a la biblioteca del Mu-
seu Britànic (com s’anomenava
llavors) i ell em veia treballant
en les antologies de Cruzet i de
Gili. Ja era partidari aleshores
d’aprofitar-ho tot i tothom i de
passar per alt tot allò que ens
havia separat horriblement.
Allò que ens unia era cada ve-
gada més ampli, creia, i de més
futur, encara que fos un fet el
“miratge trencat”, com deia
Adolf Bertran de l’eriçó (amb
traces de guineu) Joan Sales. Sota
el retrat de Cruzet –de catalans
il·lustres– d’aquestes seves car-
tes hi aniria bé el vers de Peru-
cho: “La vida serà dura amb la
victòria”.

ARXIU

L’autor empordanès Josep Pla va col·laborar molts anys amb l’editor Josep M. Cruzet

Una lliçó moral
M E L C I O N M A T E U

A
ixí, d’entrada, molts
podríem pensar que
aquest és un llibre
destinat no ja als lec-
tors de Pla –que

afortunadament som abun-
dants– sinó als seus estudio-
sos: filòlegs, historiadors i pe-
riodistes. Fals. Aquest llibre pot
interessar a tothom (bé: a tot-
hom susceptible de mostrar
interès per un llibre): als lec-
tors de Pla, evidentment, però
també a totes aquelles perso-
nes sensibles al fet que d’epis-
tolaris com aquest –ara, en
l’era dels SMS i els e-mails– ja
no se n’escriurà cap ni un. I
ben mirat, sense tenir cap in-
tenció artística, aquestes cartes
de Josep Pla i el seu primer
editor català després de la
Guerra Civil conformen un
volum interessant, entretingut
i fins i tot apassionant. Un lli-
bre que haurien de llegir totes
les persones que professional-
ment tinguin o hagin tingut
res a veure amb el món del
llibre o l’articulisme –des de
negres editorials fins a salva-
dors de la cultura, editors, au-
tors, personatges (mediàtics) i,
naturalment, ressenyistes de
tota mena–: perquè aquestes
pàgines conformen tota una
lliçó moral sobre el fet d’es-
criure i d’intentar viure d’allò
que s’escriu i es publica, i de
fer-ho en uns temps que les
coses vénen mal dades, tot just
quan el règim franquista deixa
de prohibir per sistema tota
publicació en català.

LA TASCA EDITORIAL
L’homenot Josep M. Cruzet
(Barcelona, 1903-1962) fou
membre fundador i director
de l’encara existent Llibreria
Catalònia, que durant la seva
època esdevingué també edi-
torial i distribuïdora. Després
de la Guerra Civil i d’un breu
exili francès, rebatejà la lli-
breria com a Casa del Libro, i

reprengué la seva tasca edito-
rial sota el segell Selecta. Va
ser seva la iniciativa de res-
suscitar l’edició en català du-
rant els temps més foscos del
franquisme, i per fer-ho va
haver de moure’s amb tanta
voluntat i fermesa com caute-
la i discreció.

En les 463 cartes que com-
ponen l’epistolari Pla-Cruzet
–més de 700 pàgines en total–
veiem la fe i el coratge que
empenyeren tots dos interlo-
cutors a portar a terme inicia-
tives que traspassaven el seus
interessos individuals: la in-
gent obra de Pla per una ban-
da, l’heroica tasca editorial de
Cruzet per l’altra. Pla i Cruzet
s’esforcen a conjugar els seus
ideals amb les seves limitaci-
ons personals i econòmiques,
sempre dins el limitadíssim
espai que la situació política
els oferia.

Des del principi, Cruzet
s’interessa per adquirir els
drets de publicació de l’obra
catalana completa de Pla. Pla
se sent afalagat per una banda,
però per l’altra la responsabi-
litat l’aclapara: és massa vell
–49 anys– per guanyar-se la
vida amb l’articulisme (“Ja sap
que jo em defenso a la setmana
i que de vegades tinc necessitat
de cèntims”, escriu) i massa
jove per pensar en el que ha de
ser el seu llegat literari. Cruzet
li demana consell sobre els
autors que convé publicar, Pla
li facilita noms i contactes. Pla
es mostra com un excel·lent
administrador de si mateix:
calcula el preu de les seves
edicions, deixa ben clar el seu
interès a publicar sense con-
tracte. Cruzet demana permi-
sos a Madrid, es veu obligat a
destruir llibres. Pla li compra
els exemplars que es pot per-
metre (normalment a compte
dels seus drets). Cruzet li ofe-
reix totes les garanties possi-
bles. Pla demostra fe en el

projecte de Cruzet (“L’esforç de
vostè és considerable però no
crec pas que li falli. El més en-
certat de tot és haver suprimit,
per elevació, la competència
entre els editors de literatura
catalana”). Cruzet li demana a
Pla que comenti a la revista
Destino els llibres que edita. Pla
li suggereix de fer una revista
per promoure la literatura ca-
talana.

Cruzet comença publicant
–per conveniència política–
les Obres completes de Verda-
guer; no es descuida, però, de
completar el seu catàleg poc
després amb les de Costa i Llo-
bera i Joan Alcover: al capda-
vall poetes tan sols uns anys
més joves que Verdaguer, però
d’una modernitat indubtable-
ment superior (algunes insti-
tucions dedicades a celebrar
centenaris en podrien prendre
nota: enguany, senyores i se-
nyors, és el 150è aniversari de
Costa i Llobera i d’Alcover, i
s’hauria de celebrar amb tots
els honors que es mereixen).

VOLER SER LECTOR
Pla reescriu els seus llibres de
dalt a baix, en revisa les proves.
Suggereix títols i autors cons-
tantment a Cruzet (“Si vis-
quéssim en temps normals
–escriu– i jo pogués viure a
Barcelona com s’hi vivia abans,
li hauria demanat d’ésser lec-
tor, per gust, de la seva orga-
nització editorial”). Cruzet
lluita per aconseguir, i l’acon-
segueix, una “magnífica carte-
ra d’autors”.

És clar que en 15 anys de
tracte i intercanvi epistolar hi
ha lloc per als silencis i els
malentesos, però arreu es ve-
uen superats pel respecte –es
tracten de vostè– i per la cor-
dialitat –hi ha innumerables
mostres de vertadera confian-
ça i amistat–. La tasca que
Cruzet proposa a Pla li arriba a
semblar irrealitzable (“Li po-
dria donar 30 volums –de 350
planes– la majoria dels quals
inèdits o quasi. Fa rodar el cap.
Però no somniem i deixem les
coses per més endavant”): la
mort de Cruzet va fer que el
projecte quedés truncat. Però
Pla no va deixar la seva obra a
mitges, i l’acabaria publicant
gràcies a un altre editor que, en
un altre format, creia en el
projecte de Cruzet. El bé comú
supera els afanys de protago-
nisme: en aquests temps en què
el mercantilisme sembla impo-
sar-se davant de tot projecte
cultural, aquestes cartes esde-
venen tota una lliçó moral.

Pla escriu: “Estic d’acord
amb tot el que em diu, i és ve-
ritablement de lamentar que
la poca gent que en aquests
temps han defensat virtuts tan
civilitzades com la tolerància i
la transigència resultin tan o
més intolerants i intransigents
que els altres”. En podríem
aprendre, d’aquestes cartes: tot
i que lliçons com aquesta no
ens la donen els llibres, sinó la
vida.

Josep Pla i Josep M. Cruzet,
Amb les pedres disperses.

Destino. Barcelona, 2003.

L E S F R A S E S

CRUZET

‘‘
Ami em sembla molt
bé que aquests nois

milionaris, que fan els diners
que volen amb les sedes i els
teixits, protegeixin a
escriptors i inclús emprenguin
edicions que un professional
no pugui enfocar en un
aspecte comercial, però que
es fiquin en el terreny en què
un està bregant fa més de vint
anys, i amb les obres que he
treballat tota la vida, i teníem
al nostre catàleg, francament
és una cosa que, com se pot
suposar, ens té que molestar
en gran manera”.

PLA

‘‘
No cregui pas que
l’edició d’aquests

papers sigui una cosa
senzilla. S’ha d’escriure altra
vegada tot. S’ha de recollir
moltes coses que no tinc. En
principi, la cosa em fa molta
il·lusió, però hi haurà mesos
de feina d’elaboració difícil
donades les circumstàncies
presents. Vostè no sap avui
el que és anar amb tren,
autobús o haver de viure en
fondes i restaurants. No tinc
pas tanta força com abans”.

CRUZET

‘‘
Amb l’[Eugeni d’]
Ors, que és un

pesat, fa molt temps que
estem en ‘pourparlers’”.

PLA

‘‘
I ara anem a la seva
carta, que no vaig

contestar perquè hi ha coses
que val més deixar-les
tranquil·les. Li he dit reiterades
vegades que, ni per edat ni per
la meva insignificant categoria
literària, no puc entrar en una
negociació sobre obres
completes”.


