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Som en els anys inhòspits de la postguer-
ra:unhomeésllençatdaltabaixdeltram-
via perquè ha parlat en català. El tram-
via, diu qui refereix l’anècdota, estava en

marxa. El relator és l’Enric Vila, aquest noi irat
de la columna del costat, i l’home del tramvia era
el seu avi. Avi i nét representen la continuïtat
d’una Catalunya que s’ha anat construint entre
les escletxes que deixa una Espanya sovint impo-
tent però sempre presidida per la voluntat unifi-
cadora. Amb aquest rerefons, Enric Vila, histori-
ador i periodista, ha escrit El nostre heroi, Josep
Pla, editat pel nouvingut (a l’ofici) Quim Torra,
que està obsedit a reconstruir la Catalunya que
es manifesta en la cultíssima, intel·ligent i euro-
pea premsa de començaments del segle XX, la
que Pla mama en els inicis professionals.

VILA HA FET UN LLIBRE MAGNÍFIC I ALHORA excessiu.
Un llibre a estones emocionant. L’aposta és ar-
riscada, perquè Pla ha estat abduït per l’espa-
nyolisme català com a emblema d’una manera
d’encaixar una certa catalanitat declinant amb
l’Espanya més obtusa, i ja se sap que qui pega
primer pega dos cops. És difícil oposar-li, tants
anys després, un Pla catalanista, censurat, em-
mudit i decebut, un Pla català: ho va intentar,
ara fa dècades, la colla de Quaderns Crema,
quan era quadern i no editorial, i no se’n van
sortir. Pla és una queixalada massa forta per dei-
xar-la anar: ja se sap que els gossos de presa
quan claven la dent no afluixen. Pla va perdurar
com el cronista reaccionari de l’Empordà murri
i sensual que aquests cosmopolites visiten els
caps de setmana. Vila va molt més enllà.

ENRICVILAS’ATORGAELPROTAGONISME del llibre: pren
Placomainstrumentperconstruir-sedavantdel
lector, no pas per orgull banal, sinó amb una sub-
til transcendència. Vila és el dipositari d’una he-
rència que el drama del seu avi escenifica i per
tant el seu protagonisme no és altra cosa que un
testimoni. És el representant d’una Catalunya
encara resistent: el país per al qual Josep Pla es-
criu l’elegia que és la seva obra: un món estimat
que estava a punt de ser anorreat per la barbàrie
més infecta –i més infecciosa: només cal veure
quanta gent de renom s’hi va deixar contagiar–.
Pla, conscient que la derrota no és tan sols una
catàstrofe política, sinó sobretot moral i nacio-
nal,s’asseuaescriure lamemòriad’unaterraque
està a punt de caducar. És la Catalunya que ha
vist sucumbir, escruixida entre Espanya (el fran-
quisme) i aquell anarquisme brut de la FAI,
l’anarquisme murciano. Tots dos odiaven alhora
el que Catalunya representa: catalanitat i civilit-
zació, el món de Josep Pla.

LA DEMOCRÀCIA ENS PORTARIA (I AIXÒ NO ÉS al llibre de
Vila) una operació subtil: ens van substituir
l’èpica de la resistència nacional de la classe mit-
jana catalana per l’èpica més grollera de la immi-
gració espanyola, l’èpica que, per dir-ho curt, va
de la barraca al PSUC. Catalunya passava un
altre cop al costat lleig del tauler: no era la vícti-
ma, sinó l’explotadora, llengua inclosa (recordeu
allò de catalán, idioma de la burguesía?). Li ho
vaig sentir dir a Manuela de Madre (“catalana de
l’any”) en un míting a Santa Coloma de Grame-
net, tard, devien ser les eleccions del 2003. En

aquest país, va dir davant d’un auditori ad hoc,
“s’ha parat més atenció a les muralles medievals
quenopasa lasuorobrera”.Encastellà,hovadir.
Es tracta de substituir els protagonistes de la dig-
nitat, no pas, com hauria estat just, de compar-
tir la dignitat d’una doble opressió.

EL LLIBRE DE VILA DENUNCIA L’OPERACIÓ paral·lela:
l’apropiació de Josep Pla. En fan, entre altres
coses, el campió del bilingüisme, quan Pla diu
que “el bilingüisme és una tragèdia”. Hi ha ma-
neres i maneres de llegir Pla. Enric Vila capgira
el Pla distorsionat amb unes poques cites, car-
tes, frases, indicis; que alhora serveixen per si-
tuar, com a contrapunt, contemporanis que sí

que s’agenollen davant el nou amo quan convé
(ni que convingui poc), i tant és si es tracta de
Carles Sentís o de Néstor Luján. O de La Van-
guardia: poques vegades s’ha perfilat amb
tanta mala llet el paper del diari comtal.
D’acord, Pla és una anguila davant la censu-
ra, i va reculant cada cop més, perquè es fa
vell i va perdent convicció, vist com és el país
que sobreviu al franquisme. Pla és un drama.
Pla és la memòria d’un projecte més alt: amb
la democràcia, torna a trobar-se davant les
ruïnes del que havia estat el seu somni no for-
mulat: aquella Catalunya que era simplement
natural. La que hauria tocat si no fos que. La
que famílies com la d’Enric Vila construïen.
A vegades, com en el cas del tramvia, el terro-
risme nacional espanyol ho fa difícil.

EL PLA DE VILA SAP QUE EL FRANQUISME desmuntarà
aquest món i decideix fer-ne les exèquies, llibre
a llibre, fins al volum 45. Igual que Salvador Es-
priu farà La primera història d’Esther per dei-
xar constància del batec i l’excel·lència d’una
llengua que no sobreviuria sencera al franquis-
me. Pla rescabala memòria, paisatge, histò-
ria, persones, valors, vida quotidiana; Espriu,
afegeixo jo, el mirall. Tenien, però, raó: el país
ens ha arribat desarborat. Per això llibres
com el d’Enric Vila –escrit, per cert, en un ca-
talà de molt gruix– ens criden a refer-lo, pot-
ser en un marc més plausible.
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“El llibre de Vila denuncia
l’apropiació de Josep Pla.
En fan, entre altres coses,
el campió del bilingüisme,
quan Pla diu que «el bilingüisme
és una tragèdia»”

AL PEU DEL CANÓ

Aigua
i llengua

Isabel
Olesti

A les pedres els ha sortit una
capa de molsa i de lluny sem-
blen folrades per una moque-
ta d’un verd llampant. Hi ha
aigua per tot arreu i si
pugeu una mica amunt i
teniu vista panoràmica po-
dreu veure, al fons, una
mena de fils blancs que
pengen o que serpentegen i
que en realitat són salts
d’aigua o rius improvisats
entre boscos de pins i rou-
redes. Els camins s’han
convertit en rieres i baixen
a l’ample; en alguns, el pas
de l’aigua és tan fort que ha
obert un solc al mig i s’hi
veuen les entranyes. Tot
llisca, tot és ple de fang i els
cucs han sortit esparverats
de sota terra, borratxos de
tanta aigua, i es mouen des-
orientats per camins i car-
reteres, a mercè de qualse-
vol au que els caci, o de
qualsevol cotxe que els es-
clafi. Hi ha algunes flors
que ja despunten, però
s’han quedat mig ofegades.
Hi ha, també, els arbres
abatuts per la ventada de fa
dos mesos –amb les arrels a
l’aire i encara un tou de
terra que els manté vius–.
Barren camins o estan
abandonats al mig del bosc,
i possiblement allí es que-
daran fins que es podrei-
xin, si no ho calcina tot un
incendi qualsevol estiu sec i
calorós. Realment, cami-
nar per aquests boscos de
les muntanyes de Prades
resulta tot un espectacle,
aquests dies. Llàstima que
quan arribem al poble
quedem amb mal d’ulls a
la vista d’un cartell que
firmen Generalitat, Dipu-
tació i algú més, amb una
falta d’ortografia com un
campanar. Si els funcio-
naris no tenen el nivell
més bàsic de català, hi ha
persones que es guanyen
la vida fent de correctors.
Un suggeriment.
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