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Fa unes setmanes, Jordi Puntí publicà
a El País una ressenya de La Segunda
República española, que recull la ver-
sió espanyola dels articles que Josep
Pla envià a l’òrgan de la Lliga La Veu
de Catalunya entre 1931 i 1936.
Segons el ressenyista, «cerca de mil
artículos que biografían al detalle, con
la perspicacia y el pragmatismo crítico
tan propios de su autor, los vaivenes
de los gobiernos de Azaña en ese
periodo». Ja es pot veure que no devia
haver llegit a fons el llibre que comen-
tava. En cas contrari, hauria sabut que
«durante los cinco años escasos en
que España vivió bajo [sic] la Segunda
República», no tot foren, «gobiernos
de Azaña». 

Malgrat això, Puntí no s’estava de
sentenciar: «la perspectiva del tiempo
nos permite ver el advenimiento de la
República como un terremoto invertido:
primero se asentaron las tierras y luego
vinieron los movimientos sísmicos».

Es fa difícil no veure que aquesta
visió es correspon punt per punt amb
l’admiració per Pla que s’han desco-
bert alguns dirigents del Partit Popular.
Quan, el 2002, es va presentar a
Madrid la versió espanyola dels dieta-
ris de Pla, traduïts per Xavier Pericay,
en l’acte tingué una funció rellevant
Aznar, el qual, acompanyat per Valentí
Puig, no dubtà a afirmar que l’obra
literària de Pla és la «de un antidog-
mático, la de un hombre a contraco-
rriente, que llevó al límite el respeto
por el lector, porque no pretendió
nunca enrolarlo en ninguna bandera».

—promotor de Ciutadans per Cata-
lunya— és, com Puig, col·laborador de
la Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES). 

I tot plegat, per a què? Ningú que lle-
gesca les col·laboracions de Pla en La
Veu de Catalunya dels anys republi-
cans deixarà de notar —ell devia fer-
ho, quan es negava a rescatar-les a les
obres completes—, que estaven ame-
rades d’esperit partidista. Escrivia el
que volien llegir els seguidors de
Cambó. En les cròniques parlamentà-
ries, afalagava fins a extrems ridículs
els diputats de la Lliga i feia catastro-
fisme antirepublicà des del primer dia,
perquè així convenia al diari que li
pagava el jornal. 

El Pla que els interessa destacar i tra-
duir, presentar com a exemple d’«escri-
tor bilingüe», malgrat totes les vegades
que va proclamar quina era la seua
llengua i quina es veia forçat a utilitzar
per guanyar-se la vida, és el Pla que
durant la República atacava maquinal-
ment Esquerra Republicana perquè
governava la Generalitat. Puig ho
declarà així: «A Pla hoy también debe-
rían leerle los políticos y aprender de
su prudencia y sensatez, sobre todo en
el momento que estamos viviendo.
Algunos de sus artículos sobre el
Estatut están clavados, como cuando
señala la irresponsabilidad de ERC». 

Prosa de partit, propaganda políti-
ca, aquelles cròniques tornen a ser uti-
litzades com a arma.

Francesc Pérez Moragón

I va afegir: «en este libro [...] sin que
Pla lo pretendiera, está la historia de
España con letras mayúsculas», cosa
que no deixa de ser estranya, per a
qualsevol que haja llegit amb atenció
els diaris de l’escriptor empordanès.

Aznar tenia bones raons per a estar
en aquell acte. Al capdavall, Pericay
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