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T
ot i el títol que apa-
reix en la sobreco-
berta, la coberta i la
portada del llibre
–imperatius editori-

als manen–, l’autor titula el
seu treball Notas para una bio-
grafía de Josep Pla. Resulta un fet
habitual en aquesta col·lecció,
en què “los más prestigiosos auto-
res contemporáneos escriben la bi-
ografía de los clásicos de las letras
hispanas”. El títol de debò apa-
reix en la portadella de la pà-
gina onze. Es tracta –ara ja
deixant a banda aquesta collo-
nada editorial amb la qual no
acabo de saber ben bé per què
he començat l’article– d’un
llibre suggestiu i provocador,
com tots els del periodista i
teòric del gènere Arcadi Espa-
da. Escrit amb una gran cons-
ciència estilística –un tret co-
mú, també, a la resta de llibres
del barceloní–. Aquí, per
exemple, Espada hi fa servir la
tècnica del pastitx per imitar
les anotacions dietarístiques
del biografiat (o de l’anotat).
L’obra ja va per la segona edi-
ció, i la Fundació Pla l’ha de-
clarat non grata.

L’HOME ‘FRIGORIFICAT’
Espada redacta les seves Notes a
partir dels diaris que Josep Pla
va escriure entre els anys 1965
i 1968. Ens dóna notícia, per
tant, del darrer tram de la vida
de l’escriptor empordanès, tot
i que els ponts –els links– cap
a la vida passada són, per des-
comptat, freqüents i constants.
Però el període abastat són els
últims quinze anys de la vida
de Pla, quan aquest passa llar-
gues temporades al seu mas,
escrivint, força desenganyat de
tot. Tot i això, l’home de l’abric
no es priva de voltar, viatger
impenitent com és –els seus
viatges a l’Argentina, posem
per cas.

L’èxit de públic i de crítica
que acaba de tenir El quadern
gris –primer volum de la seva
Obra completa, publicada per
Destino– marquen un mo-
ment decisiu en l’existència de
l’escriptor gairebé septuagena-
ri. El relat d’Espada fa ressaltar
el contrast notable entre el
desori vital del personatge i el
moment dolç que està vivint la
seva obra. En una nota dels di-
aris d’aquells anys, Pla afirma
que els malalts el deixen frigo-
rificat. Doncs bé, aquest mag-
nífic neologisme es podria
aplicar, amb força precisió, a
aquests anys que aborda el bi-
ògraf. Àpats irregulars, un

erotisme atrabiliari i patètic,
l’obsessió per Aurora. I, alhora,
el revulsiu joiós de l’obra, que
travessa un període pletòric.

AURORA PEREA MENÉ
La dona dels diaris en què Es-
pada recolza el seu relat –A.–
és Aurora Perea Mené, l’última
dona, pel que sembla, que va
estimar Josep Pla, amant seva a
Barcelona anys enrere. O l’úl-
tima dona de la qual l’escrip-
tor es va sentir a prop, en la
mesura que sigui. En el perío-
de analitzat, Aurora ja viu fora,
a l’Argentina, en una casa de

fusta més aviat poc còmoda,
plena d’ocells i d’altres bestio-
les. Pla encara té ocells al cap,
i cada mes li envia diners a
l’ex-amant. Ella, a canvi, li tra-
met cartes.

Al meu entendre, hi ha, com
a mínim, quatre idees particu-
larment suggestives en el llibre
d’Espada. Vull dir, a part del
paper preponderant que en la
cosa amorosa –o amatòria– hi
té Aurora. Coses no vistes fins
ara, o no prou vistes. Periodista
com és, l’autor destaca la filia-
ció i el perfil professionals del
biografiat. Espada fa servir
l’expressió “enquadernar el
periodisme”. Gairebé trenta
mil pàgines. Tradueixo de l’o-
riginal: “Hi ha periodisme en
el mètode planià d’elaboració
de l’obra. I en la mateixa deci-
sió de fabricar una obra com-
pleta hi ha una voluntat de
lluitar contra els estralls de la

memòria que suposa la sepul-
tura hemerogràfica del perio-
disme”. Aquesta primera idea
no està gens malament.

Una altra qüestió calenta.
Espada retreu a l’escriptor el
seu mutisme respecte a la
guerra. La qualifica d’“estratè-
gia de l’oblit”. D’això ja se n’ha
parlat més, no cal dir-ho, i des
de punts de vista i posiciona-
ments ideològics també vari-
ats, la majoria dels quals per-
versos. (Segona gran idea.)

Més. Pel que fa, ara, a aspec-
tes formals, estètics. Tenia poc
menys de vint anys, que Pla ja

sabia què volia ser de gran.
Havia madurat un programa
estètic, en tres punts. Primer:
aspirava a elaborar una escrip-
tura clara, precisa i sòbria. Se-
gon: proclamava la superiori-
tat de la prosa respecte a la
poesia. I, tercer: desdenyava, si
no detestava de dret, les for-
mes literàries ficcionals.

UN “ORIGEN PATRIÒTIC”
De resultes del primer punt,
Espada insinua que en l’adop-
ció del seu estil tan caracterís-
tic (“el to menor, el grau zero,
el quadern de color gris, en
definitiva”) hi ha un “origen
patriòtic”. Que l’estil de Pla re-
presenta, per dir-ho ras i curt,
“un factor de construcció na-
cional”. Idea-força del llibre (la
tercera, en el meu resum). Idea
força opinable, també.

Espada es mostra crític
amb els crítics. Se’n fot una

mica de la feinada de tants
orfebres de la filologia que es
cremen les celles en aspectes
que, pel seu gust, no merei-
xerien gaire atenció. Despat-
xa la biografia de Cristina
Badosa amb aquestes parau-
les: “En la biografia d’Adi En-
berg que amb el títol equívoc
de Josep Pla, biografia del solitari
escriurà Cristina Badosa”...
Provocatiu. Pur estil Espada.

A banda tot això, de la lectu-
ra del llibre en resulta un per-
sonatge controvertit, que a les
seves velleses continua fruint
amb la lectura de Montaigne,
Léautaud i Proust, i que conti-
nua mantenint “la seva vaga
disposició per escriure sobre les
coses que ha vist”. (Trobo, en un
paper de Pla titulat Als setan-
ta-cinc anys, aquesta reflexió en
forma de pregunta: “Que he
estat un home de tornada de
tot? Això potser es podria dis-
cutir”.) Un Pla que anota, al di-
ari, l’aspecte del cel, la qualitat
dels aliments, la seva obsessió
gairebé de vell xaruc per Auro-
ra. I les seves ereccions noctur-
nes, però mai els somnis que ha
tingut. El neopaganisme pla-
nià, en expressió de l’autor de
Raval.

I una altra idea que contri-
bueix a conformar un perfil
determinat de l’escriptor (la
quarta): el biògraf diu que,
malgrat el que la història co-
muna ens n’ha transmès, Pla
estava obsessionat per la seva
obra. Que l’obra pròpia era
l’única cosa per la qual sentia
una veritable obsessió, a ban-
da aquella altra fal·lera cada
vegada més pàl·lida per Auro-
ra. I poca cosa més. En aquesta
època, el de Palafrugell no té
pràcticament amics. Moments
d’amistat, sí. Però amics, no.

AMOR-ODI AL PROGRÉS
Pla, mal citador. Molt gelós de
la seva llibertat (allò que els
publicistes i periodistes d’ara
en diuen privacitat). Un Pla que
manté una relació d’amor-odi
amb el progrés. Fins i tot hi ha
un Pla poeta, que treu tími-
dament el cap en aquestes
pàgines. I, quant a la diabòlica
mania d’escriure, llegim una
cosa que ja hem llegit moltes
altres vegades. Es tracta de
clarícies respecte al mètode
curiós de retallar i enganxar de
què l’escriptor sempre es va
servir en la seva magna obra.
La “confusió inextricable i
immensa” (ell ho deia de la
Recerca proustiana, però se li
pot aplicar igualment a ell,
sense corregir-hi res). El plagi
o, més sovint, l’autoplagi.

El relat d’Espada s’obre amb
una citació mordaç de Gabriel
Ferrater, que assegura que la
reticència de Pla a la intimitat
és el que li va impedir de ser
un gran escriptor europeu. I es
tanca amb la notícia del signe
d’admiració amb què Pla va
cloure l’última de les seves
anotacions dietarístiques. Un
llibre candent, doncs, que
deurà fer arrufar el nas a més
de deu i a més de cent i tot. Un
llibre que fóra bo que generés
debats fecunds sobre l’obra i
la figura d’uns dels escriptors
més grans –colossals– que ha
donat la literatura d’aquest
país i, segons Espada, també
d’aquest Estat.

N A R R A T I V A

La veu dels
perdedors

V I C E N T U S Ó

Destaca la fina
dissecció
psicològica

Joan Baptista Campos, Contes
d’estiu. Premi Alambor de
narrativa 2002. Onada

Edicions. Benicarló, 2004.

A
quest és un doble de-
but. El del poeta Joan
Baptista Campos (el
Grau de Castelló,
1961) com a narrador

i el d’Onada com a segell edi-
torial que, des de Benicarló, vol
obrir-se un forat en el mercat
del llibre en català. Una opció
de risc, tal com estan les coses
al País Valencià.

Contes d’estiu és un recull de
contes que aplega vuit narra-
cions i un seguit de set mi-
crocontes, algun dels quals
podria figurar ben bé en el
llibre de poemes Pavelló d’Ori-
ent, d’inspiració xinesa i un
dels més reeixits de Campos.
Efectivament, tot i que el lli-
bre s’obre amb una peripècia
que recorda les digressions fi-
losòfico-narratives de Borges,
aviat s’endinsa pels territoris
que els lectors habituals li co-
neixen al Campos poeta: la
minuciositat de les descripci-
ons, la sensibilitat en la per-
cepció, l’exquisidesa formal,
la preocupació envers els
marginats, els pobres, els es-
trangers. Destaca, en el conte
La mar, la fina dissecció psico-
lògica d’un perdedor, abans
mariner i ara embalsamador,
un personatge intens i cor-
prenedor que s’imposa a la
mateixa narració dels fets que
li donen vida. És, potser, el
millor conte del recull. Cam-
pos arrisca, també, quan s’en-
dinsa en la complexitat d’un

jove musulmà que sap que,
l’endemà, haurà d’afrontar la
mort. I quan, en un relat cir-
cular, s’imposa de combinar
les veus que poblen un pis
d’acollida d’exrecluses. I quan
recrea la conversa d’uns des-
heretats que fan la darrera
aturada a la sala d’espera d’u-
na estació d’autobusos, abans
d’anar a trobar un recer on
passar la nit, ajaguts sobre
cartrons. Són, aquests, els
quatre batents d’un retaule
que burxa en les ferides de la
societat actual. Però Campos
també es permet concessions:
a la intriga detectivesca, a
l’humor. El llibre es conclou
amb set microcontes xinesos,
algun del quals a mig camí de
la prosa poètica i l’aforisme,
que ratifiquen que el Campos
narrador no ha deixat de
banda el millor del Campos
poeta.


