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Cartes, dietaris i llibres memorialístics que surten al nostre país

Ai, Reparada!

N
M a r t a P e s s a r r o d o n a

o m’he llevat espe-
cialment planiana,
de Josep Pla
(1897-1981), o pot-
ser sí. En qualsevol
cas, he de confessar

que vaig rebre i rebo amb sorpresa i ad-
miració la publicació, fora d’any, del vo-
lum Amb les pedres disperses, de Josep Pla
i Josep M. Cruzet, de subtítol eloqüent i
aclaridor: Cartes 1946-1962 (Destino). La
sorpresa em ve d’un antic convenciment
que nosaltres, a diferència dels anglosa-
xons, tenim més aviat tendència a es-
quinçar o a cremar tot allò que faci tuf
de memorialisme: diaris, memòries,
cartes... La meva explicació és que, en
definitiva, som un país catòlic, religió
que inclou la confessió i, per tant, per
què confessar-se en unes memòries, per
què fer confessar algú a través d’unes
cartes, etc., si sempre tindrem un con-
fessor a punt, fins i tot els agnòstics i els
ateus. Fins i tot, aquell gran exemple de
memorialisme català que són les Memò-
ries de Josep M. de Sagarra ens diu a la
introducció: “Així és que, l’autèntica vi-
da privada, me la guardo per a altres
ocasions i no desitjo que, ni en broma,
ensenyi l’orella dins d’aquest llibre”. Des
de la primera vegada que ho vaig llegir,
fa anys, fins ara mateix, que he devorat
l’esplèndida edició crítica de la primera
part, a càrrec de Narcís Garolera, natu-
ralment publicada a València (Editorial
3i4), la meva resposta, amb tot respecte,
és un “no s’hi val!”. Empeltada, potser,
d’un excés d’anglosaxonisme del qual
no m’avergonyeixo ni gens ni mica. Per
arrodonir aquest excurs sagarrià, recor-
daré que el volum esmentat és el 12è de
l’Obra Completa d’aquest autor, que va
apareixent al vaixell insígnia editorial
d’Eliseu Climent, on hi han aparegut
també els 34 volums de l’Obra Completa
del pare Miquel Batllori. Chapeau! per un
costat, i una pregunta per l’altre: en què
pensen els actuals editors del Principat?
A part de portar a premis obres que ja

tenen gairebé publicades, és clar.
Tornant, però, a l’Empordà, a Josep

Pla i la correspondència amb un dels
seus editors, Josep M. Cruzet (1903-1962),
en una edició a cura de Maria Josepa
Gallofré Virgili, he de confessar un pro-
fundíssim desencís. Posada a la pell de
lectora corrent, que és on visc sempre,
dubto molt que un altre/a lector/a cor-
rent, nascut, posem per cas, després de
la mort del defuntiño, en agafar el volum
situï els dos personatges i el temps de la
seva correspondència, perquè no hi ha
ni dues línies que ens els expliquin,
mentre una llarga (excessivament llarga)
introducció ens comenta allò que tro-
barem quan anem avançant en la lectu-
ra de les cartes que segueixen. Suposo
que se suposa –redundància intencio-
nada– que tots els catalans de trenta o
seixanta anys sabem tot i més de Josep
Pla (tant de bo!) i de Josep M. Cruzet (cosa
que dubto). Amb aquest tarannà, ens
apareix, per exemple, un Antoni López
Llausàs sense cap explicació,
sense cap situació en l’espai i
en el temps, i va ser un editor
que, entre d’altres títols, va
publicar el 1932, el Diccionari
de Pompeu Fabra! Després,
com el polític Francesc
Cambó, va ser un exiliat a
l’Argentina, on va fer forat
en el món de l’edició, etc.
Quina relació hi havia entre
l’antiga Editorial Catalònia
de López Llausàs i l’Editorial
Selecta de Cruzet? Franca-
ment, no em molestaria sa-
ber-ho, com no m’hauria
molestat saber a cada citació
d’obres publicades per Cru-
zet l’any d’edició, que podem
deduir per la carta que lle-
gim, però que em sembla
elemental afegir en qualse-
vol mena de nota. Per tot
plegat, em sembla una mag-
nífica ocasió perduda d’es-

criure una part important de la història
de l’edició a Catalunya, país que es vanta
–ens vantem– de ser capital espanyola
de l’edició. Per cert, tampoc estaria ma-
lament que des del consistori barceloní,
on es fabriquen comissions assessores
àdhuc editorials, repassessin l’[Oda] A
Barcelona de Verdaguer, on és explícit:
“Per ço fou sempre l’astre d’orient per
les Espanyes:/ amb una mà hi posava de
Gutenberg lo flam...”, composició dins
del llibre Pàtria que, oh rara avis!, avui
tenim en edició separada i fabricada al
Principat (Edicions de 1984, 2002).

Seguint amb Pla/Cruzet, però, sens
dubte que hi ha informacions valuoses,
que ens fan felicitar els dos nebots res-
pectius, Frank Keerl Pla i Sebastià Borràs,
que no han seguit la fúria anihiladora
epistolar que sol escometre la majoria
d’hereus, per no parlar d’aquells que
desfan biblioteques d’autors nostrats
que tant ajudarien a estudiosos presents
i futurs. Molt per damunt ja és signifi-
catiu el període que cobreix la corres-
pondència: 1946, quan s’obria una es-
cletxa, convenientment guardada per

Madame Censura, per a la represa de les
edicions en llengua catalana, i 1962, any
de la mort prematura, sens dubte, de
Cruzet i any de creació d’una editorial
totalment catalana, Edicions 62, que
amb el temps li han sortit afeccions
castellanes. També, any de publicació de
La plaça del Diamant de Rodoreda després
de ser bandejada del Premi Sant Jordi
del 1960, foragitament on van jugar un
paper important, per dissort, tant Pla
com Cruzet (no us perdeu la carta, “es-
tricatment confidencial” 437, pàgina
673). No creguéssim pas que contra
Franco vivíem millor! Ni tan sols els no
obertament antifranquistes vivien mi-
llor. Ni literàriament!

Correspondència que, amb defectes,
ens apropa no sols Josep Pla, sinó subsi-
diàriament personatges tan importants
com Caterina Albert (1869-1966), col·la-
boradora econòmica (sense que ni la se-
va família ho sabés) al premi del seu
nom fals, Víctor Català (un pseudònim
certament ridícul, com opinava Gabriel
Ferrater, que ja seria hora que bande-
géssim), premi que institueix l’editor
Cruzet el 1953. I tants i tants d’altres,
perquè no oblidem que, fins al 1962,
l’Editorial Selecta de Josep M. Cruzet era
pràcticament l’única editorial exclusi-
vament catalana.

Tot amb tot, penso que, entre nosal-
tres segueix sent vàlid el sentiment que

expressa Sagarra a les seves
Memòries: “He descartat, de
primer antuvi, la possibilitat
que en aquest escrit ningú
pugui trobar-hi la més lleu
reminiscència d’una confes-
sió. No penso confessar-me a
l’orella del lector. Jo només
admeto la confessió a l’orella
del capellà, i en el secret del
confessionari” (pàgina 15 de
l’edició esmentada). És clar
que una recorda aquell text
de Pla, que canta Pi de la
Serra: “Ai, Reparada, que és
trista la vida quan es co-
mencen a tenir els cabells
blancs...” (cito de memòria) i
voldria que, algun dia, au-
tors, editors i lectors ens tor-
néssim una mica més anglo-
saxons i, en especial, acurats.

■ Marta Pessarrodona. Escriptora i

traductora

Kosovo, el pèndol de la venjança
X a v i e r R i u s - S a n t

E
l pèndol de la venjança que
tantes vegades actua als Bal-
cans, convertint les víctimes
d’ahir en botxins, ha reapare-

gut a Kosovo. Fa uns dies, mentre el
món mirava cap a l’Iraq, es va desper-
tar una cacera de serbis i la crema si-
multània de nombroses esglésies. Tot
va començar quan els albanesos van
demanar venjança per la mort de tres
nens que s’havien ofegat creuant el riu
Ibar fugint de la banda ara sèrbia. Però
encara que fos cert que els nens s’ha-
guessin ofegat fugint, res no justificava
que s’aixequés la veda per cremar una
vintena de temples serbis i més d’un
centenar de cases, i que es causés 28
morts, cosa que a la vegada provocaria
una resposta a ciutats de Sèrbia com
Nis o Belgrad on es cremaren les mes-
quites de la minoria musulmana.

Tot això ha passat en complir-se cinc
anys de l’inici dels bombardejos de
l’OTAN contra les forces sèrbies a Ko-
sovo. Bombardejos que provocarien la
seva retirada de la província de majo-
ria albanesa, que es convertiria en un
protectorat de l’ONU. Kosovo, bressol
del nacionalisme serbi, que tan bé va
explotar Milosevic, va patir durant
anys una política d’apartheid contra
els albanesos, situació que va derivar el
1998 i el 1999 en l’expulsió d’albane-
sos per tal de crear zones sèrbies ètni-
cament pures.

La retirada sèrbia del 1999 va anar
acompanyada de la resolució 1244 del
Consell de Seguretat de l’ONU, que,
reconeixent la sobirania de Sèrbia so-
bre Kosovo, establia una administració
transitòria fins que serbis i kosovars
negociessin el retorn a una mena

d’autonomia com la que hi havia en
temps de Tito. Per més que l’ONU i
l’OTAN ho van intentar, ni la majoria
d’albanesos expulsats el 1999 del nord
de Kosovo van poder tornar a les seves
granges, ni la majoria de serbis de
Pristina que es retiraren amb l’exèrcit
varen recuperar les seves cases. El riu
Ibar, a la ciutat de Mitrovica, esdevin-
dria una mena de mur de separació, si
bé al voltant de Pristina es mantindri-
en alguns guetos serbis com Gracani-
ca, Kosovo Polje o Obilic, protegits per
l’OTAN.

Mentre la comunitat internacional
esperava que fructifiquessin els canvis
a Belgrad per tal que es donessin con-
dicions d’imposar una negociació en-
tre serbis i albanesos, es va establir un
autogovern transitori que els serbis
rebutjaven, donat que no s’establien
lligams entre Kosovo i Belgrad. Ibra-
him Rugova, líder de la Lliga Demo-
cràtica de Kosovo seria escollit presi-

dent, i Barjam Rexepi, antic dirigent de
la guerrilla de l’UÇK, primer ministre.
Els serbis, abans els amos de tot, estan
al Parlament en una minoria des d’on
denuncien el règim d’apartheid que
ara pateixen ells i exigeixen, sense èxit,
que es restableixin els lligams entre
Kosovo i Belgrad. El fet que el nou go-
vern de Belgrad, presidit per Vojislav
Kostunica, tingui el suport del partit
de Milosevic, no és el millor escenari
per negociar el futur polític de Kosovo.
Kostunica demana una divisió en can-
tons ètnics, mentre que els albanesos,
que són el 90%, volen la independèn-
cia. Però la indepèndencia espanta la
veïna Macedònia, on els albanesos són
un 30% de la població. Amb aquest
panorama, la comunitat internacional
ajorna la decisió, mentre l’acord polí-
tic entre les parts resulta ara per ara
impossible.

■ Xavier Rius-Sant. Periodista


