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/// Opinió / Plou i fa sol

Plagiadors i parricides
Enric Vila

legeixo per Internet la ressenya d'un
llibre de Harold Bloom que m'interessa.
L'angoixa de les influències, es titula. Va sortir
fa molts anys, quan Bloom encara no era
famós. Bloom és un Ortega i Gasset de la
crítica literària, un d'aquests intel·lectuals
que ha trobat en la fabricació d'expressions
suggerents una mina de prestigi i de diners.
Al llibre en qüestió explica la vida dels grans
escriptors com una lluita per alliberar-se de
la influència dels seus mestres. Segons
Bloom, la lluita que determina el valor d'un
escriptor no té a veure ni amb l'entorn ni
amb els accidents de la seva biografia; sinó
amb l'esforç que fa per superar la seva tradi-
ció.

Bloom diu que només els escriptors que
aconsegueixen alliberar-se de la influència
dels seus antecessors brillen amb llum prò-
pia; la resta passen a les golfes de la història
com a còpies prescindibles d'un original
anterior. Això el porta a explicar la tradició
com una successió de duels de titans, més
que no pas com una llarga conversa on tot-
hom parla amb tothom i s'aprofita de les
aportacions que li convenen.

Segons Bloom, la gran obsessió dels
escriptors importants o dels escriptors que
aspiren a ser-ho, esdevé, tard o d'hora, matar
el pare, alliberar-se del mestre que li ho ha
donat tot; el caràcter, l'estil, la vocació. Per
construir un imaginari propi, assegura el crí-
tic nord-americà, hi ha un moment que els
autors es veuen obligats a fer neteja i aques-
ta neteja pren el caire tràgic d'un parricidi.

Entenc què vol dir, però més que una
teoria, modestament a mi em sembla un bon
principi de novel·la. Jo crec que un escriptor
és abans que res un home en un espai i un
temps; em sembla que els vius han d'em-
prenyar més que els morts, sempre, i que per
poc que sensible que un sigui els problemes
quotidians tenen una força superior a les
preocupacions intel·lectuals, per elevades
que siguin -sobretot si hi ha un daltabaix
col·lectiu o personal gros al llarg de la vida,
cosa que sol passar, desgraciadament.

Però jo no sóc un geni. Si ho fos ja me
n'hauria adonat, suposo, de manera que pot-
ser m'equivoco. Tot el que jo vull aconseguir
escrivint és omplir els buits que m'angoixen.

No tinc cap interès a augmen-
tar el caché del meu pecat ori-
ginal, amb un assassinat,
encara que sigui líric. La sang
em mareja. Si algun dia em
posessin en un diccionari,
m'agradaria, esclar; sóc prou
candorós per tenir el senti-
ment que viure en un tros de
paper és morir una mica
menys. Però la meva principal
aspiració és viure tant temps i
tant bé com sigui possible d'a-
cord amb la meva curiositat i
el meu sentit de la justícia;
que ja és aspirar a molt.

Passar per un imitador de Pla, que és bàsicament el que sóc, no em
fa patir. Jo escric per intensificar la vida, per refinar la memòria i fer-
me una opinió del món. Potser perquè sóc una mica ximple sempre
tinc més preguntes que la majoria i escriure m'ajuda a respondre-les, a
trobar el camí de la meva naturalitat. No crec que la voluntat doni per
gaire més. La voluntat no serveix per anar enlloc que no sigui al cen-
tre de tu mateix; vull dir que no serveix per canviar el teu lloc en el
món sinó per trobar-lo i, si tens una mica de voluntat i arribes a temps,
per donar-li un sentit més profund i rellevant.

N'hi ha prou de mirar els nens petits per veure que tots venim amb
les cartes molt marcades.

Així doncs, necessitaré mai matar Pla, per ser jo mateix? Ho
dubto. Seria com si volgués fer-me anglès per evitar els handicaps de
ser català. Si no he sentit mai la necessitat de matar els pares biològics,
dubto que mai necessiti matar Pla, que sens dubte és el meu papà lite-
rari. Aquesta mena d'espectacles pseudocomunistes no fan per mi.
Podria amagar les meves influències, com feia l'escriptor empordanès.
Ferran Toutain ha estudiat bastant els plagis de Pla. N'hi ha trobat
d'escandalosos, com un de perpetrat a Robert Robert, i també de més
subtils. D'aquests últims recordo un article on explicava les coincidèn-
cies entre Notes de Capvesprol i The Unquiet Grave, de Cyril Connally.
Personalment, jo li enxampat pàgines tretes de Paul Léautaud, autor
conegudíssim també.

Pla parlava poc o mai, dels autors que plagiava. Era un geni i anava
a totes; jo no crec que em molesti mai a imitar-lo en aquest punt; ni
sóc tan murri, ni tinc el seu talent. La influència de Pla, doncs, no
m'angoixa en el sentit que diu Bloom: de vegades penso que si no
m'hagués emmerdat amb això de la literatura viuria més tranquil, però
m'ho prenc amb filosofia. Pel que fa l'originalitat, crec que si treballant
no la convoques, ja pots buscar-la sota el llit. Pensar que Pla em per-
judica seria posar-me a l'altura d'aquests escriptors que diuen que no
llegeixen per no contaminar-se, o que beuen per inspirar-se. Em sem-
bla que van una mica desorientats. Una altra cosa és que poc a poc
deixi de necessitar Pla, com he deixat de necessitar els meus pares a
mesura que m'he fet gran, i m'enamori d'altres móns i d'altres veus.
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