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El dilema d’explicar aspectes personals d’un personatge biografiat

Biografies amb o
sense vida privada

L’
J o s e p M . H u e r t a s C l a v e r i a

octubre del 1979
Xavier Febrés i jo
vam publicar al
desaparegut set-
manari L’Hora un
reportatge titu-

lat La veritat sobre Josep Pla, en què ex-
plicàvem algunes qüestions delicades
de la seva vida privada, com el fet que
fos “agent subaltern d’informació i
enllaç” en el servei d’espionatge que
dirigia Josep Bertran i Musitu al servei
de Franco durant la Guerra Civil. Pocs
dies després em vaig assabentar que el
professor Joaquim Molas hi havia ma-
nifestat la seva disconformitat, dient
que ves quina cosa de ficar-se en la vida
privada d’un escriptor tan immens
com Josep Pla.

M’he recordat d’aquesta vella anèc-
dota llegint la crítica que signa Rafael
Conte a El País sobre el llibre d’Arcadi
Espada Josep Pla. Notas para una biografía,
en què, a més de desitjar que Espada
acabi un dia fent la biografia de Pla,
aprofita per dir que la que existeix,
escrita per Cristina Badosa, “no es buena,
pues se basa más en el testimonio de quien
fue su mujer, la noruega Adi Emberg, pero
de la que vivió separado más de la mitad de
su larga vida”. El llibre de Badosa, Josep
Pla, biografia del solitari, va ser acollit
amb divisió d’opinions ja quan va ser
publicat el 1996. Dues persones tan
solvents i diferents com Joan Margarit
i Valentí Puig va expressar dos criteris
contraposats: el primer afirmava que
era un gran llibre i el segon el criticava
obertament.

Val a dir que no va ser l’única vegada
que Cristina Badosa es va acostar a la
figura de Pla. Ja el 1994 havia publicat

Josep Pla: el difícil equilibri entre literatura
i política. 1927-1939, resultat d’una bri-
llant tesi doctoral. Tanmateix, quan va
voler anar més lluny i fer-ne la bio-
grafia sencera, els planians (devots de
Josep Pla) la van estigmatitzar, i així és

com Arcadi Espada parla de “la biogra-
fía, aún inexistente, de Josep Pla”. Afegim
que n’hi ha una altra, la del periodista
Xavier Febrés, el mateix coautor del
reportatge de L’Hora, Josep Pla: biografia
de l’homenot (Plaza & Janés, 1990).

Hi ha un nombrós estol d’intel·lec-
tuals defensors de les biografies neu-
tres, en què es parla de l’obra del per-
sonatge, però s’obvia o es tracta amb
discreció la seva vida privada. L’apari-
ció recent de la del poeta Jaime Gil de
Biedma (Circe, 2004), de Miguel Dal-
mau, ha provocat una reacció sem-
blant. Alguns consideren que la des-
cripció de la particular baixada de Gil
de Biedma als inferns pesa més que
l’atenció per la seva obra poètica, i que
potser no calia entrar en detalls tan
sòrdids.

Aquesta postura entre moralista i
poruga contrasta amb moltes excel-

lents biografies anglosaxones,
que no deixen de banda cap
detall, per escabrós que sigui.
Podríem esmentar la de James
Joyce, obra de Richard Ell-
mann, que ho és tot menys
complaent amb el famós autor
d’Ulisses, o, en un altre registre
ben diferent, la de Patricia Bos-
worth sobre l’actor Montgo-
mery Clift, amb descripcions
tan crues com les de Dalmau en
la biografia de Gil de Biedma.

Estem parlant de personat-
ges importants la vida dels
quals interessa a molts lectors.
Costa entendre per què cal dei-
xar de banda detalls de com van
ser les seves vides, si no és per-
què hi ha qui creu més en les
hagiografies que en les biogra-
fies. Les vides de sants semblen
d’un altre temps, però encara
influeixen en la manera d’a-
frontar com s’han d’explicar les
vides dels que, simplement, van
ser humans, amb qualitats i
defectes.

Així és com hi ha un ten-
dència maniquea, sovint no
admesa com a tal per aquells
que la practiquen, per intentar
que els escriptors i artistes va-
lorats no siguin sotmesos a l’ull
investigador més enllà del que
van dur a terme com a creadors
artístics. Una biografia hauria

de ser sempre completa i mostrar, per
descomptat, la gènesi i els detalls de
les obres que el creador va realitzar,
però també els trets bàsics de la seva
personalitat. Això, que al món anglo-
saxò es fa constantment, aquí està sota
la sospita d’interessos inconfessats per
part de l’investigador que gosa em-
prendre un treball tan dur com una
bona biografia.

L’editor Josep Maria Castellet deia
l’altre dia, en la presentació de l’assaig
de combat sobre Montserrat Roig que
acaba de treure Isabel-Clara Simó, que
en alguns països hi ha possibilitats de
beques o substanciosos contractes edi-
torials, en funció de llargues tirades,
perquè una persona solvent realitzi
una biografia a fons sobre tal o qual
personalitat. Scott Berg, que ha publi-
cat una formidable biografia de l’ac-
triu Katharine Hepburn, explica que va
disposar de vuit anys per investigar la
vida de l’aviador Charles Lindbergh,
que li va valer el premi Pulitzer.

Temps i cap restricció mental sobre si
cal posar o no tal detall privat de natu-
ralesa delicada: aquestes són dues con-
dicions essencials per escriure la histò-
ria de qualsevol personatge. Podem
criticar una biografia perquè estigui
mal feta, però no perquè el biografiat
quedi bé o no. La vida privada d’un
personatge públic és menys privada,
sobretot quan ja no està entre nosaltres.

■ Josep Maria Huertas. Periodista i escriptor

➤ ➤ ➤
I és al compromís on s’havia d’haver ar-
ribat en el debat de referència. No es
tractava de destruir l’adversari polític. Es
tractava, sobretot, de trobar solució a les
inquietuds, a les angoixes, dels afectats
del Carmel. Es pot considerar que l’o-
posició era dura, però actuava dins els
paràmetres, per dura que resultés, de la
correcció parlamentària, els quals, ino-
pinadament, abruptament, va abando-
nar el titular de l’executiu. En aquella
seu tothom té consciència que en
aquesta legislatura el compromís entre
majoria i oposició té una transcendència
que ultrapassa els enfrontaments pun-
tuals, i que el respecte mutu és més ne-
cessari que mai. Especialment per al
president de la Generalitat, per a qui és,
fins i tot, un acte degut. En el meu parer,
la immediata reacció del titular de l’o-
posició va ser l’adequada i en el lloc
apropiat, ja que la residenciava on calia,
en seu parlamentaria. On ho havia de
fer, si no? I en quin moment?

En el nostre ordenament hi ha la res-
ponsabilitat política en la moció de
censura. No crec que permetés resoldre
el problema, entre altres coses, perquè la
correlació de forces parlamentàries és la

mateixa que va propiciar la investidura
de l’actual president. Una dissolució i
unes noves eleccions tampoc el resol-
drien. Precisament en aquest punt ara es
posa de manifest la magnitud del gran
error que va cometre Esquerra Republi-
cana de Catalunya en el moment poste-
lectoral. Pensava que tenia la clau de la
política catalana i probablement la te-
nia, però en facilitar la investidura, la va
donar al president investit, que és l’únic
que té la facultat de dissolució. Tal com
s’ha produït el problema, és difícil que
qui en té la responsabilitat, l’única i ex-
clusiva responsabilitat, l’accepti i surti
de l’escena política. I, no obstant, ha de
tornar la clau.

Catalunya es troba davant un gran
repte. El nucli d’aquest repte no és la
manca de sentit de responsabilitat del
president Maragall. És dotar-se, i ben
aviat, d’un nou marc estatutari, que re-
solgui més clarament la seva identitat,
l’encaix d’aquesta identitat a l’Estat es-
panyol i a la Unió Europea, una atribu-
ció competencial que permeti desenvo-
lupar-la a tots dos àmbits i en el propi,
i recursos suficients per fer-ho possible,
és a dir, un sistema de finançament
adequat. En això la ciutadania de Cata-

lunya ha d’exigir que tothom assumeixi
la seva responsabilitat. Govern i oposi-
ció. Partits de govern i partits d’oposició.
Líders dels uns i líders dels altres. Se’ls
ha de demanar que tinguin la imagina-
ció necessària. S’ha de fer tornar la clau
a qui no mereix tenir-la. No cal dissoldre.
Si el president actual decidís apartar-se,
s’hauria de procedir a una nova investi-
dura. Llavors s’hauria de pactar entre
tots a qui s’atorga. Si no acceptés apar-
tar-se, s’hauria d’utilitzar el mecanisme
de la votació de censura. També s’hauria
de pactar. En un supòsit i en l’altre, fins
i tot no comptant amb el PSC, que seria
bo poder-hi comptar, hi hauria una
correlació de forces suficient per investir
un nou president. Si es comptés amb el
PSC, seria possible mantenir el tripartit
en el govern.

Esgotada la legislatura, en el moment
de les eleccions, que es farien en el marc
del nou Estatut, els ciutadans i les ciu-
tadanes de Catalunya manifestarien la
valoració que en fan. No s’hauria d’arri-
bar a aquestes eleccions sense un nou
Estatut.

■ Narcís Oliveres i Terrades. Doctor en Dret. Exconseller

de la Generalitat


