
GLORIA CASALS

REALISME I RETORICA EN JOSEP PLA

La primavera del 1986 vaig signar un article en companyia d'Amadeu

Viana on proposavem la necessitat d'una lectura de Pla tenint en compte

els mecanismes linguistics i els recursos emprats, per a poder entendre a116

que el seu public busca i que molt sovint troba entre els seus Ilibres.' Alla

invocavem la retorica mes Jura, la definicio original de retorica, per contra-

posar-la als topics torrents sobre l'escriptura de Pla i veure, de passada, si

feia Hum sobre el problema principal: com arriba Pla a fer convincents els

seus escrits. Aquells mecanismes i recursos no eren evidents, no eren a la

superficie del text, o sigui que sembla que podia tenir on cert interes

buscar-los i comentar-los. Aquestes notes volen, d'alguna manera, conti-

nuer aquella idea, tot descabdellant alguns dels artificis retorics a que

Josep Pla sotmet els seus textos.'

L'any 1921 Roman Jakobson alertava des de Praga, amb un article,

sobre el caracter polisemic de la paraula realisme. Aquella reflexio partia

1. Gloria CASALS i Amadeu VIANA, De retorica (0 com fer combregar amb rodes de
mo/i), «Faigo, 26 (1986), ps. 55-60.

2. Per als exemples que iflustren aquests artificis retorics es parteix de l'edicio de
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del desconcert que It creava l'abundancia d'estudis sobre formes i sfmbols,

i la manca , en canvi , d'estudis sobre el realisme en fart . En aquell article

insistia en la multiplicirat de significats que es podien atribuir al mot

realisme : o l'us desordenat d'aquesta paraula, de contingut extremament

vague , ha comportat consequencies fatalso , deia.' Els mots de Jakobson,

incloent-hi el toc d ' atenc16 sobre la manca d'interes pel realisme artistic,

encara ens diuen alguna cosa avui , rot i que el seu context original fos rot
un altre . ,.Fins a quin punt , doncs, realisme i retorica son termes contrapo-

sats? Intentar de veure ni que sigui per aproximacid com lliguen , si es que

lliguen , tots dos conceptes dins l'obra de Josep Pla es una altra pretensio

d'aquestes pagines.

Com molts altres autors en la historia de la literatura , Pla vol escriure,

tan senzill com aixo; pero, a diferencia d'altres autors , Pla declara el

proposit constantment . El seu lector ideal es troba amb aquesta declaraci6

per tot arreu com a justificacio d'aquella agrupacid de generes tan diferents

que constitueixen I'Obra completa . Pero nomes quan I'autor es proposa fer

allo que avui anomenem , traduint de l'angles, ficcio , recorre a una altra

justificacio , el principi de versemblan4a , en la seva versio del mirall passejat

a la vora del came. No deixa de set curios que invoqui el realisme com a
doctrina especialmenr quan es tracta d'un genere que no descriu cap peri-

pecia real . Que hem de pensar, doncs , quan ens enfrontern al conjunt de
llibres de viatges, de comentaris sobre cuina, de vida i obres de personat-

ges? Com hem de relacionar les opinions de 1'autor ( i les absencies d'opi-

nio) amb els generes en que distribueix la seva obra ? Dit d ' una altra

manera , com arribem a saber quines coses hem de creure i quines no?

En una entrevista recent , Umberto Eco, a proposit de les seves incur-

sions en la literatura estricta, reflexionava sobre les diferencies entre I'assaig

i la ficcid.' Eco recordava que I'assaig implica directament 1'autor perque

1'obliga a defensar obertament unes tesis i una interpretacid . La ficcid

permet, com diu Eco , « presentar unes contradiccions i, davant del lector,

refusar prendre - hi partit» . La tensed entre la realitat i la creacio del text es

3. Roman JAKOBSON, Du realisme artistique , dins Theorie de la litterature ( Paris,

Editions du Scuil , 1965), ps. 98-108.

4. Umberto Eco, Umberto Eco, du seneiologue au romancier, « Magazine Litteraireo,

262 (febrer de 1989), ps. 18-27.
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mes forta, per dir-ho d'alguna manera, en l'assaig que en la ficcio. AixO,

clue es valid en general, ens diu encara en el cas de Pla que les manipula-

tions textuals vindran acompanyades d'opinions de l'autor, de divers pes i

estil, clue es presentaran com a garantia del genere. No es la meva intencio

tractar les incursions dejosep Pla en la literatura estricta, sing la resta, alto

clue conforma majoritariament els seus escrits.

Tornem ara als anys vint. S'ha destacat sovint que Particle de Caries

Riba del 1927 sobre Josep Pla descobria moltes de les Claus de 1'escriptor.s

Pero el problema es fins a quin punt les notes de Riba poden ajudar encara

avui a entendre els textos de Pla. Crec que una lectura de Riba, seixanta-

cinc anys despres, pot resultar positiva en aquest sentit. He usat aquf

Particle del 1927 com a guio, triant aquelles formules o enunciats que

iliuminaven aspectes habitualment poc comentats de Pla. I el que segueix

es el resultar de la tria. 0 dit d'una altra manera: Josep Pla vist per Caries

Riba, pert) amb el que sabem avui.

Comencare esmentant la formula initial, uel complex Josep Pla»,

perque no em sembla gratufta. Riba obre aixf el seu text, i es simptomatic

que algun sector de la critica hagi parat esment, ben al contrari, en una

suposada simplicitat de 1'escriptor. Aquf s'ha confos la facilitat en la recep-

cio amb la complexitat dels recursos. Que arribi a tothom no sembla

garantia de l'abstinencia d'artificis. Josep Pla, en express16 de Joan Fuster,

es un dels «grafomans» de la literatura catalana: va escriure moltfssim, i

d'aquesta diversitat no es pot deduir simplicitat, ni que sigui per la quanti-

tat de temes tocats.

Riba apunta tambe aquesta atraccio per la paraula, en una frase afor-

tunada: <Per un mot bell, malicios o sensible, Josep Pla es vendria 1'anima

o l'esperit al diable.>> (p. 335) La frase de Riba suggereix en sfntesi al-

menys tres aspectes de l'escriptor que no es corresponen amb la descripcio

5. Cartes RIBA, Josep Pla, dins Els marges ( Barcelona , Publications de «La Revista>>,

1927). Citem per l'edicid d'Obres completes / 2 Critica, 1 (Barcelona, Editions 62, 1985),

ps. 335-352. Per no carregar el text amb massa notes purament referencials , s'indica la

pagina d' on procedeix la ciracid a continuacid d'aquesta i entrc parentesis.
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acurada de la realitat: el criteri estetic en primer floc, una certa doble

intencio en les opinions, i possiblement la prioritat dels sentits. Crec que

aquest es un panorama confortable per a parlar de Pla, i que d'aqui es

deriven moltes mes coses.

La seguent afirmacio de Riba que tindre en compte es la que es refereix

al contrast del mon personal de 1'escriptor amb el man dels altres. Diu

Riba: «A la nostra logica, als nostres principis, ell oposara la realitat viva

del seu temperament, de la seva qualitat especial, del seu mon personal.>>

(p. 336) Aquest es un dels artificis deliberadament mes explotats per Pla,

en formules com tint la sensacio, pel meu gust, o la meva experiencia em

Aorta a creure; artifici que arriba, per exemple, a un dels seus punts culmi-

nants quan, despres de molts dubtes, es decideix a descriure les impres-

sions que li provoca el Parteno. Pla interrompra la descripcio per matisar

que allo nomes es el seu mon personal. El text es el seguent:

<Es un floc on se sent, encara avui , malgrat la destruccio i el desgavell, un

esfor4 d ' inteliigencia humana [ ...1. Quan s'ha vist el Parteno , la seva imat-

ge queda tan incisament marcada en el cos i en 1'esperir que es impossible

separar-se'n mai , per mes coses que us passin i per mes temps que transcor-

ri. Es el fenomen de la persistencia en la memoria mes fort que he conegut.

No pretenc parlar pels altres; parlo per mi . En aquestes coses , els units

criteris valids son els subjectius ... 1...) La imatge d'aquest temple es manse

{...}..6

Si ens pensavem que Pla havia encetat una descripcio d'impressions

pretesament general, la interrupcio ens ho aclareix: com tantes vegades,

aquf nomes hi ha en joc el seu mon personal, que s'ha de mantenir (per

aixb Finds) separat de les opinions i les sensations dels altres.

La citacio de Riba esmentada ara mateix continua aixi: cell oposara la

realitat viva del seu temperament, de la seva qualitat especial, del seu man

personal, que es el nostre mateix, perb desfet, i recompost amb tot el

sistema de valors canviat, alto que era gran esdevingut petit, a116 que era

6. Les escales de Llevant, p. 319.
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petit tornat aclaparadorament gran .» (p. 336) Aquest capgirament de

valors es, al meu entendre , un dels flls conductors de les opinions de Pla.

Dos exemples poden servir per a aclarir - ho. El primer , un cas convencional

de sinecdoque , a prop6sit d'una visita a Romania:

<<En la toponimia d'aquest pals, hi ha molts noms Ilatins. I la llengua mare

flora en aquest aire opac. Es una mica barrejada d'elements eslaus, pero es

vivissim i ha tingut una resistencia admirable a dos mil anys de pressions

estranyes i fortissimes. [...] Pero, el fons roma d'aquest pals, on el veieu

clarament es en la cuina. De vegades he formulas la intuIcio que els verta-

ders limits de l'Imperi Roma coincideixen amb les fronteres de la tarn d'o-

Ila.»

A116 que pertany al quotidia (la cuina) esdeve per a Pla el que compta

per a la classificacio. El que es gran, correlativament, perd importancia i

esdeve una anecdota al costat del nou principi d'ordenament. Un altre

exemple, potser mes divertit, ens tornara a mostrar 1'escriptor capgirant la

visio conventional. Es tracta d'una digressio sobre el mar. Pla s'ajuda de

Goethe, per6 1'exemple mateix emprat fa dubtar de la seva exemplari-

tat:

<<La gent no re rendencia a mirar el mar si el mar no come alguna cosa a

dins. En ell matrix, to pot aliicient de mirada. Pero aixo no es cert: el mar es

molt entretingut. Quan Goethe arriba a la baixa Italia veie un ase. Escrivf:

un ase: quin animal mes original! Del mar, se n'ha pogut escriure hen poca

cosa. Ara: el que no to dubte es que el mar es una cosa absolutament origi-

nal.."

El judici de Goethe es presenta per corroborar l'argument sobre el

mar, que to interes, malgrat que convencionalment no n'hi donem. Pero el

judici de Goethe sobre 1'ase, anticonvencional ell mateix, resulta sorpre-

nent posat al costar de la contemplacio del mar. De manera que la citacio

culta que ha d'ajudar a despertar 1'interes sobre el mar possiblement acon-

segueix el seu efecte per put contrast.

7. Les escales, p. 407.

8. Les escales , p. 445.
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Els recursos canvien, pero la idea de Riba torna a sortir aqui i alla: la
visio convencional es buida, cal oferir una alternativa significativa, tal
vegada personal, capgirant la percepcio quotidiana. Per exemple, quan
enmig d'una descripcio de Ravenna, Pla deixa en suspens la qualitat del
seu treball:

«[...] Al fons de l'hort de San Vitale, la tomba de Gala Placidia es una pcca
de primer ordre, inoblidable.

> Aquest Ilibre no es una guia. Exactament es una antiguia. Pero jo voldria
donar ara una llista dels hoes que a Ravenna [...] presenten interiors amb
aquest revestiment [...].»"

El resultat , per diversos mitjans, ve a set el mateix : Pla distancia les
seves opinions , a vegades en declaracio oberta , i a vegades donant valors
diferents a les expectatives del lector.

Riba troba un mestre : upensi ' s en Sterne » (p. 339), diu. Tambe
Gabriel Ferrater , en una conferencia dictada a la Universitat de Barcelona,
va comenrar la influencia de 1'escriptor britanic sobre Josep Pla . "' Potser el
mes caracterfstic d'una obra com The Life and Opinions of Tristram Shan-
dy Gentleman es la constant barreja de nivells , concretada en la interposicio
d'opinions i d'histories en qualsevol moment de la trama. Una pagina
curiosa de Pla en aquest sentit es la darrera que dedica a Andreu Nin, que
consisteix en una enumeracio prolixa de traduccions i traductors coetanis;
aquest es un dels fragments:

«[...] Joan Coromines ha traduit Terenci. Pindar, a traves de Triadu, esta

en curs de publicacid. Miquel Dol4 ha traduit Marcial i to acabada la

traduccid de Virgili. El difunt canonge Cardo -gran escriptor- tradui

Seneca. Escric aquest paper fora del meu pais, de memoria i sense tenir cap

document que m'ajudi en el record incert. Per aixo seria impossible que no

hi hagucs oblits. Josep Maria de Sagarra ha traduit Dant i Shakespeare.

[...] Maria Antonia Salva [...].»"

9. Les escales, p. 166.

10. Gabriel FERRATER,.Josep Pla (apunts de Joan Alegret de la conferencia dictada a
la Universitat de Barcelona el 8-v-1967, ps. 295 i ss.).

11. Homenots. Segona serie, p. 558.
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A Pla no l ' ajuden els documents , pero 1 ' ajuda en canvi l'habilitat per a

intercalar l'opinio. El procediment es repetira mes avail ; Pla haura trans-

format 1 ' enumeraci6 en alguna cosa mes personal que una tirallonga de

noms propis: nEscric aquest paper fora del meu pals», ha dit, i despres

continuara amb la Vista . El lector ja sap alguna cosa mes sobre la creacio

del text , o aixo es pensa.

A vegades la digressio esdeve un pretext per a intercalar una altra

historia . Es el cas de la narracio del seu mareig despres de navegar pel

Bbsfor. La descripcio del vaixell <<desert>> i ndels vidres del salo, regali-

mants de ruixats d ' aigua>> , transforma el relat en una altra cosa, on la

peripecia personal ha pres el lloc al paisatge i a la gent:

«A la cabina , vaig topar amb el cap amb un cantell , i hauria caigut a terra

fatalment si no m'hagues agafat amb totes dues mans al petit lavabo arcaic

i una mica fetid. [... 1 Aixi anarem rodant tota la nit , les hores de 1'alba i

una bona part del mati.N''

Un estudi detallat de les disgressions en Pla ens podria set d ' una certa

utilitat . No totes inclouen una aventura concreta , corn en aquest cas. Aqui

el que hi ha realment es un canvi en el paper del narrador, una d'aquelles

coses tran frequents en Lawrence Sterne.

Voldria afegir un tercer exemple, perque manifesta on procediment

completament diferent, i es una digressio especialment breu. Te Hoc quan

l'escriptor navega per les Illes Joniques, a proposit de la seva sorpresa per la

pobresa del paisatge i la poca ndensitat de vida humana>>, corn ell diu. Pla

comenta que no hi ha ni tan sols camins a les muntanyes:

«Es enmig d'aquesta desolacio calcinada clue passen davant dels vostres

ulls: Leucade, Itaca, illa salvatge, Cefalonia, illa immensa amb quatre

pobres barraques blanques... Fou en aquests pararges que Nausica.. Be,

be... No compliquem les coses. Tanquem els ulls , conservem la imatge de

Nausica a la imaginacio i passem avail. El que ha estat ha estat. Aquesta

desolacio Jura cent quaranta milles. {...1 El Mediterrani [...1 es un mar

tinic, d'una bellesa incomparable [...1.»"

12. Let es ales. p. 406.

11. Les escales, p. 292.
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Aquesta digressio pren la forma d ' una ellipsi , marcada per uns ele-
mentals punts suspensius . Elliptic i sense sintaxi , aquest fragment obliga a
suposar un lector intelligent que conegui la historia de Nausica. Que la
conegui prou be com per a saber que inserir-la complicaria les coses. A
mes, Pla no dona peu a saber si es tracta o no d'una historia real. Un lector
ingenu podria encara prendre l'episodi aliudit com algun fet en relacio fins
i tot a 1'estat actual de les Illes Joniques . Quin es aqui el referent literati de
Pla? La transmissio cultural ha fet que la historia de Nausica toqui potser
mes directament la literatura catalana, pero sobre aixo no ens diuen res els
dos adverbis de mode repents entre els punts suspensius . El lector hi ha de
posar molt mes.

Aquestes interruptions de la narracio representen diverses estrategies
retoriques . En aquest ultim exemple no es nomes la insercio de la historia
literaria en el marc del paisatge el que cal valorar , sing la crida al lector
intelligent i les reserves ( exagerades ) a abandonar el fil de la narracio.
Aquests models de relacio autor-lector son evidentment originals.

Ara la digressio sera meva . La saviesa popular s ' ha servit del pages com
a model de realisme i de persona que toca de peus a terra . Tambe la crftica
ha assumit sovint que els judicis de Pla sobre la seva condicio de pages
podien servir de clau per a interpretar la seva obra . Una opcio diferent seria
valorar aixo Lambe com una interpolacio personal i veure que vol dir. Hem
cregu't massa cegament que un judici aixi havia de set pres al peu de la
Iletra , i Them repent mecanicament . De fet , hem assumit que les opinions
de Pla , especialment les seves opinions sobre art i literatura , ens servien de
pista, com si fossin indicacions al marge del text . Tanmateix formen part
del text, i tal vegada fora bo suspendre la confian4a ferma que ens me-
reixen . Riba , recordem-ho, ja advertia que la « definicio de pages>> no
encaixava completament . Ferrater, en la seva conferencia , era de la mateixa
opinio que Riba . Riba parlava de la osolucio d'artista » (p. 345) de Pla,
enfront de o malgrat les declarations de I'ascendencia rural de I'escriptor.
El recurs de Pla resulta mes sorprenent (i els mots de Riba cobren mes
importancia ) si tenim en compte que el mon traditional de la pagesia ha
estat sistematicament allunyat de la lletra escrita en qualsevol modalitat, i
aixo fins els nostres dies . « Solucio d ' artista» , doncs.

Un apartat a banda mereixen , per la seva formulacio , el que en po-
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driem dir axiomes , en mots de Riba : « Ell s'esta segur , a 1'altra banda dels

seus absurds postulats , que ha presentat com axiomes , mentre nosaltres,

part d' enca, combatriem , segons totes les regles, contra ombres absents.>>

(p. 336) Crec que podrfem dividir els axiomes en tres tipus , els que parlen

de Pla mateix (com el de l ' ascendencia rural , que acabo d'esmentar),

els que parlen del mon exterior , sobretot centrats en la natura i els homes, i els

que parlen de la creacio artfstica . La critica s'ha ocupat mes del primer bloc

i del tercer, pero , com dic , potser els ha pres massa literalment o no els ha

considerat prou com a estrictes estrategies textuals.

El segon bloc es interessant perque es poc definit : Pla presenta sota la

forma sentenciosa judicis personals i els intercala en la descripcio o la

narrac16 . El recurs es tan frequent que arribern a prendre ' l com a natural.

Despullar un capitol de Pla d'aquestes sentencies inventades donaria una

idea del que vull dir. El fons tematic gairebe sempre son, com en deien a

finals del segle passat, ales forces socials , i la seva relacio amb les Ileis de la

natura>> . Un bon exemple podria ser el de la caracteritzacio dels ale-

manys:

Els alemanys, per a ewerfelicos, ban d'esser socialistes, han d'esser molecu-

les d'un organisme mes vast, si es possible han de cantar en on orfeo,

sotmes naturalment a una disciplina. De vegades l'orfeo canta malament,

la sonoritat que exhala es confusa i incoherent, pero aixo es degut rates

vegades al fet que els seus components no facin tot el possible {...]. El seu

ideal, la seva felicitat, consisteix a obeir 1...1.»14

Atenci6 sobretot a la primera frase i a l'ultima, que he destacat, de

referents generals i atemporals, i al modal d'obligacio que obre el paragraf.

Podriem treure aquestes dues frases del context i continuarien informant

d'una situacio general. Si es comparen amb qualsevol altra frase del para-

graf es veura que aquestes dues tenen sentit independent.

Un ingredient per a obtenir frases axiomatiques sol ser la classificacio.

«Les coses son aixf», <la circumferencia es massa perfecta>>, ola patria es el

paisatgen. Potser mes que de classificacio es tracta d'una re-classificacio,

14. Per passar 1'estona , p. 330. La cursiva es meva.
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perque Pla, com hem dit, classifica per oposicio a alguna cosa, per contrast
amb altres principis. Pero el resultat es una mena de frase axiomatica, de
valor general i susceptible d'entrar en un llibre d'aforismes. S'arriba a aixo
en casos com el seguent:

<Certament les pornes tenen gust de pomes, pero nomes a Alemanya, que
jo sapiga, aquest gust s'arriba a personalitzar d'una manera total, a estilit-
zar-se, gairebe. La poma tendeix sempre a la pastositat, a un magma una

mica fatu i d'una decencia bastant avorrida. Goethe descrivi en la cara

d'una noia ingenua i rosada del seu temps l'aparicio espurnejant d'un

somriure malici6s i afinat. Aquest somriure es la poma alemanya. No ho

podria pas descriure de cap altra manera mes clara.>>'s

Goethe es aquf el segon terme de la classificaci6, el primer es el gust de
les pomes. Gairebe al final, la sentenc ia, una simple frase copulativa, es
dedica a resumir l'argument anterior. Pero el caracter sintetic, de opostulat

absurd>>, que en diria Riba, es el que ens interessa ara, com a mecanisme li-

terari.

Joaquim Molas va dir que Pla oconvertia la descripcio en definici6>>,'

i aixo es el que fa en 1'exemple anterior. La frase que tanca el paragraf, una

intrusio personal com les que ja hem comentat, ens ho situa: « No ho podria

pas descriure de cap altra manera mes clara>>, afegeix. Hi ha moltes descrip-

tions axiomatiques en Pla. El mecanisme sol set produir una generalitzacio

a partir d'un detail concret, i expressar-ho de manera resurnida, meraforica

o metonfmica, be com a final d'un paragraf, com en el cas anterior, he per

introduir un terra, com ara la descripcio de Belgrad:

uBelgrad, corn totes les ciutats eslaves que conec 1...] fa una olor de ramat

de xais.>>'`

El lector es queda sense saber des de la primera lfnia quin aspecte

15. Per,passar, p. 338.

16. Joaquim MOLAS , Josep Pla i la realitat , uDestino >, 1.545 (1967), ps. 54-57.

Citat per 1'original catala publicat a Lectures critiques ( Barcelona, Editions 62 , 1975), p.

121.

17. Les escales, p. 417.
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ofereix la ciutat, perque tot el clue obte es una impressio olfactiva. Pero

aixo s'ha de considerar suficient si contribueix a la qualitat literaria del

text: aclui Pla tambe ens esta client que els sentits son previs a qualsevol

altra coca.

Limes com aquesta reforcen la idea clue les descriptions de Pla poden

deixar buits des del punt de vista de la informacio, perque principalment

no es aquest el proposit que les anima. Saltar del concret a l'abstracte, o a

la inversa, de 1'abstracte al concret, sembla mes important. Pla redacta

maxitnes, o frases en forma de maxima, que li permeten parlar en general i

afegir-hi el seu contrapes particular. Les comparacions, per tant, son una

estructura especialment ductil per a aquesta empresa:

Al mon frances assenyala una tendencia a la convergencia, a la sintesi [...1.

El mon alemany assenyala, al contrari, una tendencia al paralielisme [...1.

El mon alemany es format, com el seu sistema hidrografic, per rius paral=

lcls. El sistema hidrografic frances tendeix a 1'irradiant: to un boto central

del qual brollen, com del capoll d'una rosa, els diferents elements.>>`

Aqui, com abans, podem afllar del context les dues o tres frases clau:

tenen un sentit relativament independent. I la descripcio del «mon ale-

many>> a partir de la geografia constitueix la descripcio-definicio propia-

ment dita. Un dels efectes resultants d'aquesta redaccio es el ritme. Aquest

paragraf conte unes repetitions aparentment irregulars pero estructurades:

primer el «mon frances>>, despres «el mon alemanyo; en la segona part,

primer « el mon alemany» i el «sistema hidrografic» i despres el «sistema

hidrografic frances>>. Com en una fuga, els elements es van repetint i

alhora van deixant pas a temes nous. Un altre exemple on aixo tambe es

clay:

aEl paesi -les regions d'Italia- es coneixen per la botanica. Coneixereu que

sou a la Toscana pels xifrers, per les vorades de xifrers [...1. Coneixereu que

sou a la Lombardia pels arbres airs i, tremuls [...1 -els arbres que josep

Carner canta. Coneixereu que sou a Ies Marques pels orns [...1. Es on

paisatge que no acaba d'esser gras com la vall del Po, on paisatge de

quadres petits [...].»'°

18. Per,passar, p. 331.

19. Les escales. p. 155.
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En aquest cas rota la redaccio del paragraf es condicionada per repeti-
tions esglaonades. El conjunt de les repetitions to una funcio cohesiva i
alhora fa la impressio que es tracta d'un text poc meditat, redactat d'una
tirada, espontani. Pero, en canvi, son repetitions estructurades que a vega-
des consisteixen en la simple reaparicio de la paraula, i a vegades en
combinations sintactiques. Es important segurament 1'alt percentatge de
casos en que l'estructura sintactica es repeteix tres vegades: tres adjectius,
tres complements preposicionals, tres frases relatives, tres verbs semblants.
Ferrater va comentar les series de tres elements i el fet que permetien que
un d'ells prengues relleu entre la resta.'"

D'aquesta manera s'arriba a parlar d'estil, que era el que Riba busca-
va. Una imitatio, en el sentit classic, dels textos de Pla trauria a la llum
altres trets, com ara l'habil manipulacio dels temps verbals que embasta
tots els Hornenots, per exemple, on es combinen passats perfets i imperfets
amb afirmacions atemporals.

Despres hi ha l'humor, que segons diuen els psicolegs tambe es pro-
du't per la barreja de nivells i pels contrasts. Voldria recordar abans la
prevencio de Joan Fuster al proleg d'EI quadern grin, sobre el fet que les
preteses sortides de to de Pla resultarien serioses per a un lector ono drogat
de falsos conceptes. Si les analitzavem sense prejudicis -diu Fuster- hi
trobariem nomes unes constatacions obvies, que no han de fer-nos somriu-
re per res».'' L'humor sembla una manifestacio mes de la inversio de
valors de que parlavem al comencamenr, seguint Riba. Fuster tambe ho
enten aixi quan considera que aquelles situations, mirades fredament al
reves, ens mostrarien l'altra cara de les nostres creences.

Cap a on vaig potser comentant l'humor de Pla es cap a aquella
afirmacio de Ferrater que Pla es un «escriptor de coses>>.22 L'expressio em
sembla encertada, per tot el que dire despres. Un «escriptor de coses>>, que
basa la seva amenitat (entre cometes) en imatges comiques sobre situa-
cions, sobre idees rebudes, sobre nivells de formalitat. L'humor propia-
ment linguistic es notoriament absent en 1'obra de Pla. Es l'humor obses-

20. Gabriel FERRATER, Josep Pla, op. cit., p. 294 i ss.
21. Joan FUSTER, Notes per a una introducci6 a I'estudi dejosep Pla, dins Josep PLA,

El quadern grin (Barcelona, Editions Destino, 1966), p. 70.
22. Gabriel FERRATER, Josep Pla, op. cit., p. 292 i ss.
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siu, per exemple, del frances Raymond Queneau, contemporani de Pla,

que no surt ni una sola vegada als Indexs a l'Obra completa. Jugar amb els

mots li devia semblar a Pla una mena d'exercici tan llunya com els artificis

verbals de la poesia jocfloralesca. Podia jugar be amb les situations,

convertint-les en grotesques, o amb els nostres prejudicis, fent veure la

inconsistencia d'una frase feta. Pero respectava les paraules, devia fugir

dels malentesos verbals com fugia de les complications gramaticals.

Poques vegades Pla fa concessions a 1'humor linguistic, exclusivament

verbal, i paga la pena d'esmentar-ne un cas ni que sigui per la raresa.

L'inclou en el context raonable d'un parlar deficient, i aixo fa pensar en

1'aprensi6 que molt probablement 11 produia l'artifici verbal per ell mateix.

Amb 1'exemple es veura tambe el que vull dir per humor linguistic o

verbal. El text es el seguent:

«Del meu record hi ha hagut en aquest pals un quec sensacional: el gran

canonista Anguera de Sojo. El senyor Anguera es trobava en una situacio

tal que, quan havia de dir: "Aquest es un mon de mones", la frase se li

convertia en "Aquest es un jamon de jamones". La cosa no fou pas obstacle

perque el senyor Anguera fos un dels homes mes aguts d'aquest pals en

aquesta epoca 1...1.n

Es veu de seguida la innocencia de l'humor verbal al costat de 1'acidesa

de ('humor de situacions. Aquest es un dels pocs jocs de paraules a 1'obra

de Pla, i l'autor s'afanya de seguida a tornar al flu de la narracio. L'exemple

del quec contrasta amb el que es 1'humor habitual de Pla, que inverteix les

idees preconcebudes i les suposicions del lector. Pero hi ha alguna cosa en

comu en el fet de rebutjar el joc linguistic i en el programa literati que Pla

desenvolupa en la seva obra.

La critica ha insistit amb encert en punts d'aquest programa que

manifesten una certa coherencia interna. Riba deia directament que un

temperament com el de Pla oha d'odiar, per forca, tot allo que impliqui

exactitud: per tant, en primer lloc la ciencia i en literatura el realisme

(Ilegeixi's fotografisme)». (p. 339) Les referencies als canvis tecnologics

2 3. Homenots. Segona serie, p. 491. Es tracta de 1'homenot dedicat a un altre quec

il•lustre, josep Maria de Porcioles.
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son rates a I'obra de Pla i gairebe sempre es dilueixen en els comentaris
esceptics sobre el clue anomena ola villa moderna ». El seu antifotografisme
es la consequencia d'unes estrategies textuals a diversos nivells : per exem-
ple la combinacio de temes , considerada successivament l'Ohra completa.
Ni els Homenots apareixen junts, ni el que hi ha escrit sobre 1 ' Emporda pot
formar un bloc , ni sovint els llibres tenen un sol terra . El resultat es que
aixi el lector sap que els tomes no s'acaben , perque aquest o aquell aspecte
torna a apareixer mes endavant o forma part d'una altra hiss >ria explicada
abans . Enllacant amb aixo hi ha la questio de les reproductions internes i
externes . Pla no dubta a reproduir fragments sencers d ' un altre autor si
aixo 11 estalvia a ell de donar la informacio detallada . No dubta tampoc a
reproduir textos seus a 1'inrerior d'una altra explicacio si s'estalvia aixi
haver de fer-ne un de nou. Observi's que Pla no es gaire partidari d'expres-
sions com « aixo ja queda dit en el volum tal» o ud ' aixo en vaig parlar fa
uns quants anys>>, que implicarien un cert control sobre 1 ' escriptura ; aques-
tes interpolations , no assenyalades , d'altra banda , desfiguren completa-
ment els textos . Temes i textos queden , doncs, sotmesos , dissimuladament
sotmesos , al caprici d ' unes manipulacions que tenen com a objectiu final el
lector.

Des del punt de vista d'un llibre particular , la situacio es la mateixa.
Joaquim Molas va examinar els problemes textuals que presentava El
quadern gris , que arribaven rranquiliament a posar en dubre les nostres
ben establertes nocions sobre els generes .=' Marina Gusta ha parlat de la
ufalacia documental , a proposit de la tendencia de Pla de proveir cada
text d'un context empiric . ' Aquesta estrategia porta a donar com a bo
qualsevol text , de la mena que sigui, escrit quan sigui , i des de la perspecti-
va que sigui . Al costat de titols mes precisos , la faliacia documental es
mostra tambe en titols tan obertament absurds pert tan informatius com
aquell de Calendario sin fechas, de la seccio de « Destino».

Les opinions de Pla sobre la llengua literaria , recollides en part en els

24. Joaquim MOLAS , Notes sabre ' El quadern grzs . dejosep Pla, dins «Quaderns de
Filologiao . Miscelldnia Sanchis Guarner , I (Universirat de Valencia , 1984), ps. 225-
232.

25. Marina GusTA,.Josep Pla, dins RIQULR-COMAS-MOLAS, Historia de la literatu-
ra catalana , vol. 10 (Barcelona , Ariel 1987), ps. 129-189.
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articles creuats amb Caries Soldevila'" no desentonen del que hem comen-

tat fins ara . El punt de partida de Pla es una suposada « normalitato que es

definida per 1'acceptaci6 d'un public mitja. Amb una definicio aixi, ja es

veu que la Ilengua no podra ser mai per ella mateixa la protagonista.

L'autor tampoc no ha de buscar excessives complicacions , perque 1 ' estil ha

de procurar ser unatural ». Hem d ' interpretar aquesta uitima paraula,

natural, en el context dels escriptors de l'«escola de la vida>> , els que

declaren buscar el contacte directe amb la realitat , apartant les opinions

d'altri i jutjant per ells mateixos . Pla, com deia Ferrater , enllacant amb la

tradicio classica , es un uescriptor de coses>> , ja ho hem esmentat abans.

Hauria signat aquells versos del seu admirat Samuel Johnson, autor que si

que es ben present als Indexs a 1'Ohra completa, aquells versos de The

Vanity of Human Wishes , que vcnen a dir: «Digna ' t al mon que passa

girar els teus ulls, i reposa una mica dels papers , per esser savi .» La tradicio

dels escriptors de roses troba un ferm suport en els escrits de John Locke,

considerat el pare de 1 ' empirisme angles , que havia mantingut que totes les

experiencies derivaven dels sentits , i que es feia mes progres en el cami del

coneixement si les coses es podien veure amb els propis ulls.

Natural s ' ha d'interpretar en aquest context, que es el que permet a

Pla presenter amb una certa Ilibertat la seva obra i intervenir-hi de diverses

maneres . Defensar la naturalitat significa emmarcar-se en un torrent de

pensament que prescindeix de l'artifici linguistic , pero que no desdenya ni

I'habilitat de la narracio , ni l'opinio personal . Si volem anomenar Pla

escriptor realista , haurem d ' acceptar tambe que aquesta expressio pugui

designar autors que practiquen amb tecniques i amb objectius ben dife-

rents.

Com John Locke, Pla concedia una importancia extraordinaria a les

dades sensibles . Aix6 explica potser que un dels seus centres d'interes fos el

que anornenem , dels seixanta en4a, la vida quotidiana . Sense poder arribar

a constituir mai un volum compacte , les pagines de Pla sobre aspectes

elementals de la vida de cada dia son nombrosissimes. Aquests textos de

Pla tenen de vegades interes antropologic , i son bastits sobre canemassos

26. Cristina BADOSA (cur.), Josep Pla i Carles Soldevila, tuna polemica sobre Pestil,

Faig» , 26 (1986), ps. 35-54.
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diversos: les reflexions sobre la cuina, que no son ni estrictament alimenta-
cio, ni nomes receptes; el parell de Ilibres muntats sobre els titles naturals,
el cicle gran o title de les estacions (a Les hores), i el title huma o title de les
generacions (a Humor, candor...), que son omoduls», com ell els anomena;
o les vides internes dels personatges dels Homenots, plenes de constatacions
de la seva vida quotidiana, al costal de les pagines sobre 1'obra i les digres-
sions.

Riba, molt abans que la crftica mes moderna abordes el tema, es va
referir a l'interes de Pla per la quotidianitat, recordant que era sobretot la
capacitat de sorpresa de l'escriptor el seu to preferit. Riba en deia ola
fantasia del quotidian i aquest es el fragment:

<(Tot plegat, aquella atmosfera a que alludfem, aquesta presencia dell
mateix, percebent, triant i ordenant, alhora que arbitrant i assaborint, dona
als seus millors relats un aire de singular fantasia, tenua i seta, es cert, pero
fascinadorament viva i humana; una fantasia del quotidia, de l'anonim,
que no to preu en la nostra literatura.» (p. 340).

Molts anys despres d'aquest text Pla encara sorprenia el lector amb
sortides com la de la conversio del vi en gasolina, del paragraf seguent, que
Riba potser qualificaria de ofantasia del quotidia» .

Segons les meves noticies, les coses fan preveure -com en tots els paisos
productors- una gran collita de vi. A Franca, Italia, Alemanya, Suissa, en
el nostre pals i fins i tot a Grecia, les vinyes passaren sense danys 1'epoca de
les glacades i si l'estiu tendeix a la secada [...] es podria produir una collita
monumental [...].

))Ens trobem, doncs, davant la possibilitat que es reprenguin els estudis per
a convertir I'esperit de vi en gasolina o en una altra forma d'energia. Perque
ja se sap: quan hi ha molt de vi, ve la contraccio [...].»27

Logic i absurd alhora, com deia Riba, per a Pla la vida quotidiana es
un mart on construir les seves propostes enginyoses, dissimulades en la
intranscendencia del terra. Repassant volums dedicats a notes d'aquesta

27. Per passar l'estona , p. 297.
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mena, el lector pot descobrir una regularitat prou sistematica: una mena

d'inversio forcada dels continguts. Quan Pla parla de coses de la vida

quotidiana, porta a col4aci6 una amplia gamma de personatges amb

majuscules i d'anecdotes cultes. Parlant del vi surten Plato, Horaci, Cato, i

Montaigne. Parlant de les mans surten Anatole France, Romeu i Julieta, i

Samuel Butler. Aquests son casos extrems, pero ens fan pensar que el

procediment invers tambe existira: la simplificacio de les coses solemnes.

Parlant d'un dels monuments de I'Acropolis escriu la frase segilent:

<<El temple d'Atena Nike es el que les senyores d'abans anomenaven una
11
monada", per la seva petitesa.»'"

Als escrits de Pla les coses solemnes son tractades sense cerimonia i les

roses elementals reben tota mena de suport cultural. Aquesta inversio

obligatoria sembla un cas d'allo que els classics anomenaven histeron prote-

ron. la figura retorica que consisteix a invertir l'ordre d'una sequencia

logica. En Pla les inversions son de tractament, perque ocupen el primer

floc les notes culturals en temes de la vida quotidiana i a la inversa, passen

davant els comentaris colioquials en temes ben definits culturalment.

Aquest es un recurs poderos per a organitzar el material escrit, i es

purser el recurs a que es referia Riba a proposit de les opinions i les

digressions. Aquest recurs to com a consequencia donar la impressio apa-

rent de desordre i malgrat aixo oferir uns textos amb una forta logica

interna. El lector va passant d'una cosa a l'altra sense adonar-se'n, pero Pla

ha pensat que era el que volia dir de cada terra. La naturalitat, per tant, es

producte d'aquest esforc.

Hem parlat de la importancia que concedia a les lades sensibles, i aixo

ens porta a esmentar, en darter floc, la questio de la sensibilitat, que

proporciona passatges admirables en Pla. Riba en va parlar en termes de

olirisme>> (p. 348), i veia coherent que un escriptor que intervenia d'aque-

Ila manera en la seva obra pogues incloure-hi tambe fragments gairebe

poetics sobre aspectes de la realitat que l'impressionessin particularment.

Es hen conegut el que esmentem ara, que pot set vist alhora com un cas

28. Les escales de Llevant , p. 320.
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d'histeron proteron, pel tactarnent del terra, i com una represa d'un altre

text : la inclusio de citacions cultes a proposit dels dofins, i la descrIpcI6 clue
en fa Pla, sobre la descripcio d'Aristotil:

aAristbtil veie en el doff les formes rues belles i perfectes de la geometria i
parla dc la manera com corben el cos estirant la seva cua com la corda d'un
arc molt tens i deixant-la anar de seguida contra les capes de l'aigua inferior
amb la celeritat d'un Ilampec, cosa clue els fa saltar, disparats, coin la
sageta de l'arc. I aixi fa uns hots meravcllosos, omplint els nostres ulls de
formes agils i acabades.»29

Aquestes lfnies ens mostren un Pla sobretot atent als sentits i a l'esteti-
ca, i son alhora un exemple d'elaboracio literaria. Citar Aristotil a proposit

dels dofins es un exercici acrobatico-cultural mes gran que els salts dels
dofins mateixos. Un univers de referencies corn cl de Pla no es estrictament

necessari per a una escriptura adrecada a un public mitja, pero, per meca-
nismes corn els que he comentat, les allusions cultes i els paragrafs de mes
concentracio lfrica com el que acabern de citar passen gairebe desaperce-
buts.

Darrere d'aquestes notes, esquematiques i potser fins i tot dcsordena-

des, hi ha una proposta de lecrura de Josep Pla. Crec que Particle de Riba
encara ens diu moltes coses avui, perque tracta aspectes possiblement

ocults en els textos de Pla que no tenim presents en una primera aproxima-
cio. Naturalment, hi haura moltes lectures de l'obra dejosep Pla, i aques-

ta en pot set una. Tal vegada els nous mitjans de recerca ens donaran la
possibilitat de fer estudis parcials de l'obra, tematics, per excrnple, o de

frequencies d'un determinat procediment. Els Indexs... enllestits recent-

ment, tot i la polemica, deixen oberta la possibilitat d'un estudi de fonts

que pot resultar interessant.

A tall de conclusio, voldria assenyalar la necessitat d'una mena de guia
sobre el que s'ha de creure de Pla i el que no. En part aixo nornes es pot

29. Per,passar, p. 12.
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obtenir amb una analisi dels seus textos, per distingir-hi els diversos nivells

de realitat. Si al comencament apuntava que l'assaig implica un com-

promis mes air amb la realitat que la literatura, la lectura que he fet dels

textos de Pla matisa la goest16, en incidir tries en 1'aspecte personal. Espero

haver mostrat que hi ha una retorica, adaptada al genere, uns mecanismes

de manipulaci6, amb fins estetics. Aquesta es la funci6 que tenen les

digressions, el capgirament de valors, les descriptions axiomatiques, o el

joc de les dates a que Pla sotmet els textos. Fins i tot les interpolations

sobre la feina d'escriure, que desemboquen en una idea de la llengua

literaria, assimilada a la naturalitat, que 1'acosta a rota una tradici6 on les

primeres sensations son importants.
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