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Josep Pla versus Truman Capote
BEUREPERCREURE

D
e comparar les
literatures in-
comparables
de Truman Ca-
pote (1924-
1984) ideJosep
Pla (1897-1981)
se n’obté la de-

mostració inequívocaqueelsextrems
oposats es toquen. Perquè, a la seva
manera, totsdoseren:grafòmans,au-
todidactes, alcohòlics, viatgers, des-
cobridorsdelperiodisme literari,uns
personatges, uns inadaptats socials i
unsenamoratsdelaCostaBrava.Això
senseoblidarquecapdelsdosnoera
un sant, no senyor.

Una de les coincidències més sig-
nificades, però, és que, tant Truman
Capote com Josep Pla, tractaven els
textos igual que sant Joan de la Creu
tractava les ànimes: com qui neteja
cargols. Primer engreixaven llibretes
senceres amb extensos detalls sobre
qualsevol cosa que se’ls posés al da-
vant, per després deixar-los dejunar
una temporada llarga a l’ombra d’un
calaix. Finalment, si eren recupera-
bles, els recuperaven i els purgaven
a consciència. Els rellegien i els rees-
crivien fins a quedar exhaustos. Pas-
saven infinites vegades el rasclet pel
text fins que no hi quedava ni un bri
de mala lletra, net com una patena,
amb aquest afany de perfeccionisme
que marca les bones obres, amb me-
tòdica obsessió.

Quina utilitat té la literatura?
Això els durà pocs anys perquè, tan
bon punt tingueren la tècnica de l’es-
criptura assolida i domesticada, es
començaren a preocupar per la utili-
tat de la mateixa literatura. Truman
Capote li confessaria al seu amic
Glenway Wescott, un ancià novel·lis-
ta nord-americà: “Estic massa inqui-
et per concentrar-me en la novel·la
de ficció. Passar-me la vida inventant
situacions novel·lesques m’avorreix
solemnement. La realitat és infinita-
ment més excitant”. De manera que
es va inventar la non fiction novel,
que ja estava inventada, però se la va
apropiar amb el modest propòsit de
“revolucionar els fonaments de la li-
teratura nord-americana, que no ha
donat cap símptoma de vitalitat des
de ladècadadel 1920”.TrumanCapo-
te va intuir que el periodisme artístic
erael futur i, segonsell, un terreny in-
explorat. Es va proposar fer una no-
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vel·la periodística que tingués la cre-
dibilitat dels fets, la immediatesa del
cinema, la llibertatde laprosa i lapre-
cisió de la poesia. No s’hi posava per
poc. Però no se’n va sortir. Va escriu-
re la primera non fiction novel a par-
tir de la barreja d’un viatge a Rússia i
delmusicalPorgyandBess.Unaobra
menor, The muses are heard (1956),
sense més pena ni glòria que la de
convertir-seen laprimerapedra.L’in-
tent li vaservirper trobar, als32anys,
el camí que tant de temps havia bus-
cat iquedesprésexplotariademane-
ramagistralamblasevagrannovel·la
viscuda A sang freda (1966), que va
començaraescriureaPalamós l’abril
del 1960, l’acabaria a Verbier (Suïssa)
el febrer del 1965 i, finalment, es pu-
blicaria per capítols a la famosa re-
vista The New Yorker.

Però és clar que tot això ja ho ha-
via dit i fet el nostre Josep Pla molt
abans que Capote, a El quadern gris,
per exemple. No ho havia formulat
amb tanta grandiloqüència com
l’americà, però era el mateix. Pla era
conscient, als anys 20, que si quan
escrivia una crònica per al diari s’es-
forçava a “buscar l’adjectiu”, aquell
article, a més de valor informatiu,
prenia valor literari. Al final, Josep
Pla, va aconseguir revolucionar els
fonaments del periodisme català,

juntament amb Gaziel, Xammar i Sa-
garra, de tal manera que la majoria
dels actuals escriptors de diaris són
hereus del seu estil. Com ho és, per
exemple, l’escriptor i periodista Mà-
rius Carol (Barcelona, 1953), flamant
guanyador del 42è premi de novel·la
Prudenci Bertrana amb la novel·la
L’home dels pijames de seda. Tres
estius de Truman Capote a Palamós.

Hereus d’un estil, d’altra banda, no
gens difícil d’imitar. Mireu, per tal
d’escriure, per exemple, com Tru-
man Capote, primer cal llegir tot el
que va escriure. Després procura-

rem, en la mesura de les nostres pos-
sibilitats, d’identificar-ne i reprodu-
ir-ne la mecànica per tal d’arribar a
dir les coses que ell diu de la mane-
ra com ell les diu. Superada aquesta
primera etapa, ens caldrà dedicar els
propers deu anys a escriure (i només
escriure) vuit o deu hores al dia.
D’aquesta manera estarem a punt
per al pas següent, que serà (sense
deixar d’escriure) ingerir diàriament
una quantitat de Martini no inferior
a un litre i mai superior al que la nos-
tra consciència pugui suportar. Sem-
bla fàcil, però no ho és. Així, una ve-
gada alcoholitzats, passarem a la
fase definitiva, la més delicada: la
fama. M’he deixat de dir que l’homo-
sexualitat, en cas de no ser-ho, con-
tribuiria definitivament a assolir l’es-
mentada fama, per bé que dolenta,
que és la millor de totes, perquè res
no sedueix tant el públic intel·ligent
com la turmentada i secreta vida dels
seus autors preferits. En fi.

Al final d’aquest procés mecànic
poden passar dues coses, que us ha-
gueu convertit en Truman Capote o
que no. Jo fa anys que ho intento,
però que a mi no m’hagi funcionat
no vol dir res. Del meu poc èxit com
a escriptor, us ho podeu ben creure,
en té la culpa que no aguanto dret
més de tres Martinis.❋


