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escriure les desventures de Pardal, aquella 
carta llunyana des d’un fiord nòrdic, les 
tertúlies de la Penya de l’Ateneu, el retrat de 
Creixells, el contraban vora mar, la irrupció 
de Raimon, la màgia de l’Empordà, el discret 
encant de la rosa i l’olivera, el refilet del pri-
mer rossinyol, el gust de les faves novelles... 
No acabaria mai. Pla no sols fa estimar la 
literatura sinó que fa estimar el país. Uns 
amics meus, escassament planians, es casa-
ren a Cadaqués només per la força evoca- 
dora del llibre que va escriure el de Pala-
frugell, i des de Gandia hi ha els seus bons 
cinc-cents quilòmetres, feliçment recorre-
guts pels novençans i la colla de convidats. 
Els llibres de Josep Pla ens han oferit estones 
memorables de felicitat, ens han ajudat a 
projectar sobre les coses vistes que formen 
part del nostre redol una mirada carregada 
d’afecte, ens han inoculat unes gotes d’es-
cepticisme enfront de l’espectacle tumultuós 
i teatral del comerç humà i ens han sub- 
ministrat un desinfectant contra l’autoodi.

El quefer literari de Pla no ens deixarà 
mai, com no ens pot deixar el de Martorell, 
Verdaguer o Rodoreda, per posar només tres 
noms que, vull suposar, no mereixen discus-
sió. Tots tres han tingut la grandesa d’escriure 
una obra sense data de caducitat. El diàleg 
amb ells mai no s’esgota sinó que es renova a 
frec de noves lectures, i cada generació hi veu 
aspectes que l’anterior ha passat per alt o ha 
exacerbat en excés. La biografia pot explicar 
l’obra? Segurament no, però segurament  
també ens dóna un colp de mà per a enten-
dre-la millor i ajustar-la a les coordenades 
d’un temps i d’un espai que singularitza  
l’obra de qualsevol escriptor. La guerra civil 
en Pla marca un abans i un després traumà-
tic en la manera de contemplar la vida, i la 
seua literatura quedarà tocada per aquesta 
experiència amarga, individual i col·lectiva.

Enlluernat
per Pla

Ferran Garcia-Oliver
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Enric Vila necessitava saber si posseïa tots 
els atributs que corresponen a un escriptor, 
sense cap més quefer que el d’escriure. Un 
ofici que li assegure la felicitat, l’alegria de 
viure, i que siga exercit amb plena i absoluta 
llibertat, fidel a un sistema de valors i de 
pensament genuïnament català, desinfectat 
sobretot de qualsevol pústula d’espanyolis-
me que, segons Vila, impera pertot i parti-
cularment en la premsa escrita: Catalunya, 
diu, és un país ocupat, i els periodistes, 
llevat de Salvador Sostres i potser algú més, 
són agents del poder i de les institucions 
establides. Per això ha confegit un dietari 
que, ben mirat, és un manual d’autojuda, 
a fi d’entendre’s millor, i ha trobat el seu 
divan particular en els llibres de Josep Pla. 
En la mesura que ha comprès la immensa 
obra planiana, s’ha comprès ell mateix, en el 
sentit de determinar quin lloc exerceix o pot 
exercir dins la galàxia literària, i de passada 
ha mirat de comprendre millor també el 
país, o més aviat la societat política, cultural 
i intel·lectual al timó del país.

No és estrany que Pla fascine, fins i tot 
entre els seus detractors, que no en són pocs. 
La seua literatura és una invitació a voler 
saber més de l’home que la va concebre. 
Voldríem tenir clarícies i certeses del qui va 
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Enric Vila ha agafat l’obra de Josep Pla, 

fragmentàriament, com no podia ser d’una 
altra manera, i l’ha incrustada amb precisió 
de rellotger dins la seua biografia. O, si es 
vol, també ha fet l’operació a la inversa, la 
de situar la biografia de Pla i el context que 
la condiciona en la seqüència intermitent i 
incansable de l’ofici d’escriure. Més enllà de 
limitar-se a un exercici més o menys erudit, 
Vila ha revisat radicalment el Josep Pla fixat 
en motles acadèmics i sobretot consagrat 
en estereotips ideològics. La tesi central del 
llibre és la de presentar-nos-el no com un 
escriptor bilingüe i com un pocavergonya 
que claudicà el 1939 i que, doncs, «traí» el 
seu propi país, sinó com l’home que, mal-
grat la catàstrofe, de la qual era plenament 
conscient, i la censura, que patirà en pròpia 
pell, aposta per la continuïtat i el salvament 
de les restes del naufragi per tal de tornar a 
començar. Quan tot sembla perdut, anor-
reat per la repressió brutal, l’obra planiana 
actua «com un dic, com una muralla contra 
l’allau castellanitzadora desencade nada 
pel franquisme». El preu que ha de pagar 
Josep Pla és molt alt, ja que rebrà per tots 
dos costats. Per als uns, els vencedors, mai 
no deixarà de ser un català suspecte, i per 
als altres, els perdedors, un feixista que ha 
fet d’espia per a Franco i, en qualsevol cas, 
una anguila que s’ha mogut en les aigües 
calculades de l’ambigüitat, sense la qual no 
s’hauria produït l’apropiació per part dels 
esbirros del règim i els seus hereus. 

A Pla li exigim pureses i compromisos 
que a d’altres i a nosaltres mateixos no ens 
exigiríem. I Pla no era cap àngel. Ara bé, 
quan passem de l’anàlisi literària i ens en-
dinsem en les turbulències de la biografia, 
resulta difícil l’objectivació, en Pla i en qual-
sevol altre escriptor. El que passa per dins el 
cervell d’una persona és massa obscur per 

a arriscar-ne una biòpsia exacta. La guerra 
contra la República i la tria dramàtica que 
ha de fer no és únicament l’episodi que el 
migparteix. La coincidència, puntualitza 
Enric Vila, de la contesa civil i el fracàs ma-
trimonial amb Adi Enberg, degué exacerbar 
el conflicte intern de l’encara jove escriptor 
de Palafrugell. A causa de la impossible con-
vivència amb ella –començant per simples 
raons d’higiene: el sabó i Pla no feien bona 
lliga–, a Pla se li enfugen de les mans les 
il·lusions de viure aferrat a un sistema de 
convencions socials que l’haurien proveït 
d’un centre d’estabilitat permanent. Un 
recer familiar, la pau domèstica, s’ensorren 
i Pla queda a la intempèrie. Després de la 
guerra fins els arbres semblaven grapejats, 
em sembla recordar que diu en un dels seus 
papers. Físicament, si més no per l’aparença 
externa, Pla es fa vell molt de pressa.

Les insolubles complicacions de l’amor, 
més que no el sexe, el llancen contra la 
solitud, domesticada en la seua lluita 
implacable per fer avançar l’obra. Vila 
adverteix que Pla «segurament demanava 
a l’amor més del que pot donar». L’amor 
ho pot donar tot, si no m’equivoque. Pla 
mira per ell i prou, com miren la majoria 
dels homes, dels mascles. No paga la pena 
intentar justificar, ni molt menys sublimar, 
la nefasta relació de Pla amb les dones. Per 
no caure en la vulgaritat de l’insult fàcil, 
convé dir-ho amb les pròpies paraules de 
l’interessat, quan en una carta de joventut li 
diu a la seua germana que mai es vincularà 
per matrimoni a cap dona per ser «massa 
egoista i gandul». 

El component personal, en efecte, les 
reaccions més íntimes, ho complica tot. 
Els sentiments, el terreny relliscós de l’eros, 
les giragonses d’una psicologia certament 
complexa, la distància entre les ambicions 
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i les frustracions, tot plegat desequilibra el 
punt de mira, tant com els prejudicis, el 
parti pris i els excessos ideològics de l’obser-
vador. En aquest sentit, l’aversió declarada 
a La Vanguardia –que és l’aversió d’Enric 
Vila al diari–, ¿cal interpretar-la només 
perquè Pla hi veia un cavall de Troia de la 
cultura castellana a Catalunya? Pla volia 
una altra Vanguardia, més compromesa 
amb el país. Però no s’hauria de descartar 
tampoc l’animadversió pel fet d’haver 
sigut foragitat del diari. Pla era un animal 
orgullós. La maledicència sol ser la marca 
distintiva del corral de la cultura catalana, 
on tots es coneixen i saben de quin peu 
coixeja cadascú i de quin mal ha de morir. 
Els vaivens de la cultura catalana, com els 
vaivens del nacionalisme arreu, han oscil·lat  
sovint més en funció de les dèries, els odis 
i els desafectes personals, que no de les 
lleialtats i les complicitats polítiques. En 
qualsevol cas, un Josep Pla independentista 
és, ras i curt, erroni, un miratge benèvol 
producte de la sublimació.

Més sobre la complexa dualitat entre 
vida i literatura. Els llibres de Pla permeten 
la continuïtat enmig del desastre. Però, Pla 
salva el país? La literatura salva un país? Em 
faria feliç pensar-ho així, perquè llavors 
no hauria de passar cap ànsia pel futur de 
cada un dels Països Catalans. Els escriptors, 
afirma Vila, són la primera línia d’atac d’un 
país i la seua última trinxera de defensa. 
Com a imatge, gairebé poètica, no deixa 
de tenir la seua força. Jo crec, tanmateix, 
que només ens pot salvar la capacitat per 
disposar d’un teginat social propi que hege-
monitze el territori i elabore un sistema de 
pensament no dependent d’un altre aliè. En 
definitiva, posseir tots els ressorts possibles 
del poder. Just el somni que s’esvaeix entre 
1936 i 1939. Pla fa una opció que nosaltres 

no podrem mai entendre perquè ens falta 
la seua pròpia confessió. Mon pare també 
s’hi quedà, i mai se m’ocorreria titllar-lo de 
feixista. Però mon pare era un llaurador i 
Pla l’escriptor més important d’aquell mo-
ment, i si com a escriptor integrava l’última 
trinxera de defensa, callà –com Vila tira en 
cara a Riquer– els judicis sumaríssims, els 
afusellaments, les pallisses, les vexacions, 
la persecució de la llengua. Els seus com-
panys de generació no li ho perdonen. Li 
ho podien perdonar? Eugeni Xammar li 
escup a la cara. Pla, es mire com es mire, 
s’acomoda entre els vencedors. Fa les justes 
reverències als nous amos per sobreviure, 
cap ni una més del compte, recorda Vila: 
però les fa. Abatut i amargat es reclou a 
l’Empordà. Ateses les circumstàncies i el 
seu pedigrí catalanista, poc més es podia 
demanar. Mentre ell mirava les postes des 
del far de Sant Sebastià, tots els qui feren 
costat a la Generalitat es marfonien en 
l’exili, enyorats i desfets. En l’última peça de 
la correspondència de Joan Sales a Màrius 
Torres, que li envia des de Santo Domingo 
el novembre de 1941, li diu: «La carta del 
teu pare m’ha fet pensar en tantes persones 
de la seva edat –el que ell m’esmenta i tantes 
altres– que s’han hagut d’exiliar havent-ho 
perdut tot; a nosaltres ens queda tota una 
vida per endavant, què els queda a ells? 
Pensant-ho, m’avergonyeixo dels meus 
mal humors i de les meves desesperacions; 
a nosaltres ens queda, no sols tota una 
vida, sinó energies per combatre, i jo les 
malgasto lamentant-me com un covard. 
A ells ja no els pot quedar sinó l’esperança 
d’una victòria, que, al pas que van les coses, 
potser no arribaran a veure». Amb tot, no 
ens correspon a nosaltres condemnar Pla ni 
encara menys sentenciar-lo, que ja ho van 
fer els seus coneguts i saludats, sinó tractar 
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d’entendre aquesta decisió, amb el benentès 
que se’ns escaparà la certesa absoluta perquè 
entropessa al final de tot amb la dimensió 
més íntima, profundament sentimental, del 
Josep Pla de 1939. La màscara, la impos-
tura, la comèdia, tot s’ho enduu el vent i 
«només queda la veritat de la literatura dura 
com una pedra».

Enric Vila fa de Pla el seu heroi, enllu-
ernat per la literatura i l’home. Diu sense 
ambages que Pla és el Shakespeare de Cata-
lunya perquè és l’únic autor català al voltant 
del qual es pot construir una manera de ser 
i mirar. S’ha ficat l’adn del país tan endins 
que no sols se’l cita pertot arreu sinó que 
és fàcil imitar-lo perquè ens hi assemblem. 
Ningú, és veritat, s’ha endinsat tant com 
Pla en aquest territori relliscós, ambigu i 
inaferrable d’allò que diuen l’ànima d’un 
poble. Pla seria un autor fundacional com 
Shakespeare, Goethe, Dante o Rabelais, en 
convertir la literatura que ha manufacturat 
en un «cap de pont mitològic a través del 
qual els pobles passen de l’estadi antropo-
lògic a l’estadi polític». Si volem trobar un 
ideal del ciutadà català cal anar a poar-lo 
en l’obra de Pla. Més enllà dels estereotips, 
confesse la meua ignorància del que pot 
ser l’ideal d’un ciutadà català, anglès o 
ucraïnès, o l’adn d’un país. Aquestes recre-
acions del nacionalisme romàntic, barreja 
de folklore, etnografia i idealisme, i del 
qual tant de partit tragueren els alemanys, 
sempre m’ha produït reticències, i en això 
reconec segurament les meues limitacions. 
Sens dubte el patró d’un ciutadà anglès no 
té res a veure amb el patró d’un ciutadà 
grec. Però, i el del pagès, el drapaire, el 
mitrat, la dida, el mecànic, el mariner o la 
carnissera, s’adiuen al patró del ciutadà, a 
un sol i únic patró? La diversitat desfà el 
miratge de l’ideal. 

En aquesta declaració d’amor, elevada 
a la categoria d’heroi, Vila estableix una 
jerarquia, i, no és estrany que situe Pla al 
capdamunt de tot. Com a tria personal no 
li podem fer cap retret. Cadascú té els seus 
gustos i en un dietari com el que ens serveix 
Vila està perfectament legitimat perquè aju-
da a perfilar millor el personatge que escriu. 
Sempre que parlem de preferències, sense 
més transcendència que la simple opinió, i 
no de cap tesi. I sempre, hi afegiria encara, 
que evitem el toc de floret contra els altres 
que regnen al panteó. Vila no és un bon lec-
tor d’Ausias Marc. Altrament no s’entén la 
seua afirmació que si Ausias haguera viscut 
en l’època de Pla «hauria fet poesia flora-
lesca», perquè els poemes marquians són 
l’antítesi brutal i violenta de les deliqües-
cències floralesques, com ja al seu temps 
ho foren de les trobadoresques. De Marc, 
més que la llengua, ens separa un sistema 
de valors, però això es venç amb la cultura, 
amb els coneixements. Pla és domèstic; val, 
en efecte, sobretot i per damunt de tot per 
als catalans. És el que es va proposar, a fi 
de comptes. Resulta més difícil exportar-lo, 
perquè al ciutadà anglès o ucraïnès li falta 
un seguit de complicitats «identitàries», far-
cides amb l’embolcall de la llengua. Ausias 
Marc no és domèstic, serveix igualment per 
a un català, un anglès o un ucraïnès. Marc 
és el més universal dels nostres escriptors, 
com ho és Dante, Shakespeare o Cervantes. 
La manca de recepció, la difícil identifica-
ció d’un de Begur, d’Inca o de la Llosa de 
Ranes, allò de tan sols poder-lo veure però 
no sentir-lo, és deguda en última instància 
a la mateixa raó, apuntada per Vila, que ha 
tergiversat perversament el sentit de l’obra 
de Pla: les presons mentals del bàndol que 
sempre ha guanyat ací des d’Olivares i els 
seus sequaços.
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Pla és una malaltia com una altra. Jo 

vaig passar la pallola. El poderós imant de 
la seua prosa encega i pot dur a contemplar 
d’altres estils i estratègies literàries des del 
microscopi de la seua manera de fer. D’ací 
deriva el menyspreu per les avantguardes, 
o la displicència davant aquell procediment 
que no siga més que el d’anar posant da-
vant la vida l’espill i limitar-se a certificar 
la imatge que projecta. Amadeu Cuito, 
en la conversa que manté amb Vila, ho 
adverteix a les clares: Josep Pla no passa 
de la novel·la del xix. Però hi ha crítics, 
fervents militants planians, que encara no 
han caigut del cavall.

Amb tot, la grandesa literària de Pla 
no es ressent ni un bri. El temps l’anirà 
fent encara més gran, perquè destil·larà 
l’obra i separarà el gra de la palla, una 
palla comprensible en un home que s’ha-
via de guanyar la vida dolorosament amb 
quartilles jornaleres. Pla va fer del dolor, 
remarca Enric Vila, combustible per a la 
intel·ligència. Potser no salvà el país, però 
el país resistí en la magnitud colossal del seu 
treball, en preservar una memòria que els 
voltors s’havien proposat destruir. Creu en 
l’Empordà, en Catalunya i, probablement 
també una mica, en els Països Catalans, 
altrament no s’entendria l’admiració per 
Fuster. Pla ni és un Sentís, un ketman, 
aquell intel·lectual acomodatici pintat pel 
Czesław Miłosz, ni, sobretot, un Riquer, 
un franquista convençut. Per això creu en 
el futur i confia en joves ambiciosos, com 
Nèstor Lujan, que no el seguirà, o Baltasar 
Porcel. Estic convençut que a Vila li hauria 
encantat recollir el testimoni de les mans de 
Pla, en tant que optimista lúcid i conscient 
que no hi ha futur sense treball, imaginació 
i voluntat, ni tampoc sense lligar el present 
al passat. En la mesura que sabrem què 

van fer els avantpassats per nosaltres i com 
podem honorar-los, estarem en condicions 
d’oferir pistes sobre què podem fer, per tal 
que el dia que ja no serem en aquest món 
puguem ser igualment honorats.

Enric Vila ha fet un llibre sobre Josep 
Pla que mereix ser llegit. No és un text per 
a l’assentiment sinó per a les escaramusses 
dialèctiques. Prescindeix de l’ordit dels 
axiomes, d’un pensament travat i orgànic, 
i aposta més per la intuïció. Per això no és 
important la veritat –la veritat de l’Enric 
Vila–, una imbecil·litat com una altra, sinó 
que es tracta, com deia el mateix Pla, de 
«disparar» sobre un objecte concret, cap-
tar-ne els significats per comptes de fona- 
mentar un discurs inapel·lable i irrefuta- 
ble. Així que es pose una mica més d’anys 
a sobre potser controlarà la facúndia verbal 
que me’l fa a voltes desmanegat i s’estarà de 
determinats adjectius, determinades parau-
les fortes i despentinades. No hi ha dones 
calfabraguetes, encara que siguen italianes 
com la Roseta, sinó mascles obsessos i pos-
sessius. Es tracta de voler dir alguna cosa, 
però sempre amb un estil, que és el que 
atorga perennitat al que escrivim. 

Em fa la impressió que la catalanor 
cultural que es cuina al bany Maria –i la 
catalanor cosmopolita, que en el fons i en 
la forma és ben espanyola– deuen mirar-se 
per damunt del muscle Enric Vila, per la 
mateixa raó, com ell mateix apunta, que els 
intel·lectuals noucentistes menyspreaven 
Maragall: era massa intuïtiu i perquè en 
la seua emotivitat hi veien un gemec poc 
científic. Si se’m permet la llicència, això 
sol passar-li a un servidor: sovint em tiren 
a la cara que la literatura em perd, quan 
és la literatura la que m’orienta, la que ens 
orienta. Per aquesta raó faig meua la idea de 
l’Enric Vila: «jo sempre trobaré que dedicar 
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Convé, d’entrada, prendre’s seriosa ment 
el títol d’aquest llibre, remarcable i sorpre-
nentment ben documentat. Perquè el que 
l’autor n’obté és precisament això: una 
història social de la filosofia catalana. Una 
història atenta, per tant, més a les interac-
cions de la filosofia amb altres camps, amb 
el conjunt de l’espai social, les institucions, 
rituals i xarxes de poder que varen fer pos-
sible el desenvolupament d’un cert tipus 
de produccions filosòfiques i n’entreban-
caren d’altres, que no pas a l’estudi clàssic 
d’autors, escoles i corrents filosòfics des del 
punt de vista immanent de la història de la 
filosofia mateixa. Més atenta a la peripècia 
de les càtedres i de la política acadèmica, 
fet i fet, que als continguts materials de la 
disciplina. L’autor, amb tot, posa fites al 
seu camp i el delimita amb gran precisió. 
Pren com a fil conductor del seu treball una 
part summament tecnificada de la filosofia 
que, al llarg del segle xx –i no tan sols com 
a efecte de la poderosa onada expansiva 
de la filosofia analítica– va guanyar un 
protagonisme creixent: la lògica. Una tria 
particularment encertada, per cert, en el 
cas català, perquè com bé remarca l’autor 
d’aquesta monografia –que esdevindrà 
aviat, sens dubte, «clàssica»– «gairebé tots 

la intel·ligència a expressar unes intuïcions 
és molt més important que esforçar-se a 
fonamentar-les». Les intuïcions no són 
categories. Ambdós compartim un sentit 
potser excessiu de la responsabilitat. Es trac-
ta d’una herència familiar, com es veu en les 
belles pàgines dedicades per Vila a la seua 
família, on ens fa saber que l’avi Llorenç va 
ser llançat daltabaix d’un tramvia per parlar 
en català en la Barcelona de la postguerra 
i l’estraperlo. Aquest incòmode atribut 
genètic ens fa males passades davant una 
injustícia, per mínima que siga, i ens agafa 
aquell desfici que només pot ser conjurat 
amb la denúncia. 

La gràcia del llibre és que se situa en 
la frontera del diari –la introspecció–, 
l’assaig –la formulació de dubtes–, la 
història –l’anàlisi d’un temps, contrastat 
als arxius– i la columna de diari –el traç 
ràpid sobre fets i qüestions d’ara mateix. 
Vila s’escruta en l’espill de Pla, però no 
s’emmiralla sinó que mira de capir la imatge 
que li projecta i, si cal, marca distàncies 
del seu heroi. En aquest llibre és tan im-
portant l’home-escriptor Josep Pla, ja fet, 
com l’home-escriptor Enric Vila, que s’està 
fent. No m’estic de dir que Vila és un home 
«moral». En temps de devastacions i d’allò 
d’«agafa els diners i corre», malda per trobar 
una ambició que ordene la seua existència, 
capaç de traure el millor que nia en ell i 
li forge el caràcter: «trobar una ambició 
que et faci constant, heus ací el repte de la 
intel·ligència, avui». Ara bé, res de pinyols 
sublims ni fantasies d’aparador: «la genia-
litat perd importància a favor del caràcter i 
la introspecció». I tot plegat servit amb un 
afany polemista, perquè Vila parteix de la 
idea planiana que la manca de polèmica no 
és un fenomen de plenitud sinó la mostra 
fefaent de la colonització del nostre país. 
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