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Mentre redactava aquests apunts, he anat sentint 
les veus de sempre al bar de sota. «Pla era un cínic. 
Un cínic modern, descregut, indiferent davant la 
qüestió de la veritat, sempre fixat de manera obses-
siva a l’agulla que senyala el nord de l’interès propi» 
(Xavier Bru de Sala, «Cínics i moralistes», El Periódico, 
21 de març del 2013). 
 Sembla mentida com perviuen els tòpics. Pla, 
un cínic. Vols dir? Jo més aviat diria que el cinisme 
és la ganduleria de la intel·ligència, i que jo sàpiga 
Pla treballava com una mula. Després ens sabrà 
greu que l’espanyolisme conservador, de l’origen 
que sigui, ho aprofiti per apropiar-se de Pla. Si els el 
servim en safata. 
 També és veritat que és a mans dels plapana-
tes —paraula que es va inventar Sergi Pàmies— que 
Pla ha pres més mal, en una escala que va des de 
Sostres fins a Porcel. Més que la manera descreguda 
d’anar pel món, més que el seu personatge —que 
també—, més que les citacions, ha quedat una fra-
seologia permanent, una puntuació, una adjectiva-
ció de quincalla i una brometa maliciosa, cretina i 
fàcil incrustada en el periodisme català, incapaç de 
passar de l’humor servil. Se l’ha saquejat sense con-
templacions, se l’ha plagiat amb despreocupació 
com si fos la cosa més senzilla del món. Només fal-
tava la facilitat d’internet perquè la cita caçada al 
vol, el copiar i enganxar de textos propis i aliens, la 
xerrameca i la necessitat d’enlluernar a cada frase 
perquè el lector no canviï de pantalla es fessin més 
que útils.
 Els escriptors són immòbils, són ells ma-
teixos. Marquen la direcció de l’aigua perquè no es 
deixen arrossegar. Pla va morir-se a l’entrada del 
quart de segle convergent, que prou es va cuidar de 
promocionar-lo. Els que vam formar-nos en aquells 
anys vam tenir en Pla una icona i un model —i ja no 
diguem els empordanesos com jo— i doncs, com a 
joves, algú de qui anar a la contra. Però anaven sor-
tint els volums vermells, i va venir el centenari, i un 

monòleg preciós de Flotats, i les biografies de Pla... 
Aquella campanya institucional, «la feina ben feta 
no té fronteres», refeia una frase dels homenots: «hi 
hagué un moment que en aquest país existí la vo-
luntat de fer les coses bé» (OC 11, 89). D’analogies 
en trobaríem a cabassos. 
 L’autoritat d’un escriptor és la que decideix 
ell. Per poder comprendre, s’ha d’elevar. Quan re-
dactava els Homenots, Pla ja estava prou amunt 
perquè la mirada li agafés un paisatge més gran i 
complicat que no el que veien els seus contempo-
ranis. Simplement, havia elevat el punt de vista; per 
això podia interpretar sense por d’equivocar-se. De 
vegades s’equivocava, segur, però era igual, perquè 
això no el retreia. El que comptava era aixecar el 
nivell de la seva cultura. Estirar una tradició bona. 
 Pertot sempre els artistes estiren el carro. 
L’escriptor va a davant arrossegant la tradició, i per 
tant treu el cap, amb el perill que l’hi tallin —i més 
un escriptor que vol tenir una incidència immediata, 
més enllà del camp estrictament literari, com Pla, 
habituat a l’exposició pública i a la polèmica per-
manent.
 Amb tantes temptacions i traumes, la nostra 
tradició encara és tendra per haver-se deslliurat dels 
caçadors de cabelleres. El mèrit de Pla va ser man-
tenir el nivell. Això el fa tan important. Sortides com 
la de Bru de Sala —contraposar un Pla cínic a un 
Espriu moralista— fan patir per un trabucament de 
la tradició. Si no és que ja ha passat, i estem tan ma-
lament que ni som capaços de veure-ho. 
 Agafem la situació d’ara. Agafem el bestselle-
risme que exportem. Agafem la badoqueria inde-
pendentista. Agafem el futbol. L’abocador internàu-
tic. La literatura que es promou i es practica. «Tot el 
sistema sembla incidir a crear un to general d’empo-
ruguiment servil basat en l’escanyoliment general 
progressiu». Josep Pla, 1960.

*  Fragment del pròleg del llibre Dotze homenots. Els retrats d'es-
criptors. Editorial Labutxaca.

Els homenots de Josep Pla. 
Un to general
Toni Sala


