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Era una bona idea, però fa la
impressió que s’ha quedat
a mig camí o que no ha
acabat de trobar la fórmu-

la. El combatiu i polèmic periodista
Enric Vila ens proposa una altra ma-
nera de llegir i entendre Josep Pla.
Fugint de la imatge més tradicional,
i de les lectures més conegudes, Vila
ens vol presentar un Josep Pla cata-
lanista, excel·lent escriptor i observa-
dor del seu temps, conservador però
no franquista, molt més intel·ligent
del que es podia endevinar darrere
la seva imatge de pagès sorrut i es-
cèptic, etcètera. Certament, no és
una novetat, ni un plantejament re-
volucionari, però era interessant
veure com un noi de la nova fornada
d’escriptors, columnistes, etcètera,
del país, s’enfrontava a una patum de
la categoria i la complexitat de Pla.

Per fer digerible la immensitat de
lectures planianes que s’han de fer si
ens volem aproximar a l’escriptor i el
personatge amb una certa solvència,
i per fugir d’aquesta cosa terrible que
anomenen academicisme (i que s’as-
socia amb el món resclosit i polsegós
de l’acadèmia, és a dir, la universitat),
Enric Vila s’ha organitzat un dietari
“que havia de ser un llibre sobre mi i
ha acabat sent un llibre sobre Pla”
(p. 385). Em sembla que és en aquest
punt on comencen els problemes. La
primera cosa que et ve al cap és el
que podríem dir una qüestió de fer
encaixar peces no només disperses,
sinó bastant diferents. Agafar les re-
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Fa anys que Maria Antònia Pere-
lló Femenia treballa la figura i

l’obra de Joan Alcover. El 2000 va
publicar una antologia poètica, Jardí
desolat. Després, va triar Alcover
com a tema de la tesi doctoral. El
2006 va tenir cura de la nova edició
de la Poesia completa. El 2007 es va
encarregar d’una nova edició de
Cap al tard. I ara dóna el cop de grà-
cia publicant una síntesi biogràfica
de l’autor, Joan Alcover. El poeta
humà colpit per la dissort, que ha
estat publicada per celebrar la inau-
guració del centre cultural Can Al-
cover de Palma de Mallorca.

En una entrevista recent van de-
manar a l’autora que definís el seu
llibre i va respondre: “Blanc, polit i

Biografia❚ D. Sam Abrams

El cop de gràcia
fi. Com la mateixa figura de Joan Al-
cover Maspons”. La resposta de l’au-
tora defineix prou bé el llibre en
qüestió. És un llibre de bon gust i
ben editat que ressegueix la vida i
l’obra d’Alcover, de manera que el
lector general es fa càrrec fàcilment
del sentit global de l’existència de
l’autor de Relíquia.

Tres fils argumentals
Perelló estableix tres fils argumen-
tals que giren a l’entorn de la vida
personal i familiar, la vida literària i
cultural, i la vida professional i públi-
ca, que s’entrellacen per formar un
relat biogràfic únic. Encara que el text
de la síntesi biogràfica sigui relativa-
ment breu, ens deixa ben informats

perquè se centra en qüestions im-
portants i també ofereix molts mati-
sos i molts detalls que aporten dades
necessàries. Cal destacar que el relat
biogràfic únic es veu, i molt, enriquit
per la profusa documentació gràfica
que il·lustra el volum. De fet, el llibre
gairebé constitueix una pictobiogra-
fia o vida il·lustrada. I, finalment, cal
felicitar l’editorial Moll per la seva edi-
ció tan elegant i senzilla.

No hi ha mal que per bé no vin-
gui, diu el refrany. Perelló ha inten-
tat donar un valor artístic a la prosa
de la seva monografia, però a vega-
des la prosa resulta massa preciosa.
El seu intent ha estat correcte i llo-
able, tot i que el resultat sovint no
acabi de funcionar.❋
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El periodista Enric
Vila ens ofereix una
sèrie de reflexions i
informacions sobre
la figura i l’obra de
Josep Pla barrejades
amb opinions
personals sobre tota
mena de temes més
aviat transcendents
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flexions personals d’Enric Vila sobre
el món, la felicitat, l’ànima humana,
les relacions entre Catalunya i Espa-
nya, els defectes del país –és cosa sa-
buda que dóna més rendiment mal-
parlar del país que trobar-li cap vir-
tut–, totes amb voluntat de ser
transcendents i solemnes, i barrejar-
ho amb Josep Pla, la seva vida, la
seva obra, les lectures del i sobre el
personatge, les reflexions sobre el
món planià, etcètera, em fa la im-
pressió que no funciona.

La fórmula no funciona
El que acaba sortint de tot plegat és
un model híbrid –ni carn ni peix–, en
el qual no acabes d’entendre l’interès
que pot tenir barrejar els elogis que
Vila fa dels seus amics columnistes i
escriptors, amb les informacions –al-
gunes de ben interessants– sobre
Josep Pla. La fórmula no funciona. A
mig llegir el llibre, ja no saps si estàs
tip de les arrencades pseudomísti-
ques d’Enric Vila (“He quedat callat,
en un silenci espès. Mai no sé què dir
davant d’aquestes grans preguntes:
sóc feliç?”, p. 39), o és que et falta pa-
ciència per anar a trobar les reflexi-
ons sobre Pla, que t’arriben amb
comptagotes, disperses, segons el dia
i l’humor de l’autor del llibre. A canvi,
algunes reflexions sobre el periodis-
me català dels anys de preguerra són
prou interessants (p. 255 i ss.), però es
perden enmig de comentaris perso-
nals que, almenys per a mi, tenen un
interès més aviat pobre.

I és una llàstima, perquè el punt
d’arrencada era bo i Enric Vila ofe-
reix algunes pàgines i informacions
prou interessants i suggerents. Però
la impressió final d’un lector no ex-
pert en Pla és que l’escriptor empor-
danès era com el bon whisky, que no
s’ha d’aigualir amb gel. Amb menys
pàgines i més Pla, tots hi hauríem
sortit guanyant.

PD: Potser hauria estat interessant
que l’editor del llibre hagués repen-
sat una mica els textos de la contra-
coberta. El primer, dedicat a Pla, té
sentit en relació al conjunt del llibre
(o al que pretén ser el llibre); el segon,
unenfilallde tòpicsmésomenysago-
sarats sobre Espanya, el poder, etcè-
tera, desllueix el conjunt. Però això
només és un opinió personal.❋
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