
Només l'escriptura fragmentaria 

La publicació de Ilibres, literaris, polí- 
tics o filosofics, s'estronca ben aviat, pero 
no la dels articles, continuada fins i tot 
durant la Guerra Civil, tot treballant arnb 
una nova llibertat, pero sota la preocupa- 
ció dels problemes resents i recents i de 
les incidencies atides o temudes, d'acord 
arnb el que expecava en una carta al dipu- 
tat rabassaire i amic martorellenc Fran- 
cesc Riera: c... tens de continuar expli- 
cant-me les nostres penes de la vida, que 
de tant punyents ja comencen a fer bonic 
[...l. Jo, aquí, treballo més del que puc, 
perque moltes vegades els ulls em diuen 
prou, pero jo, aprofitant la ganga de poder 
dir el que abans no em deixaven dir, pro- 
curo fer callar els ulls i anar exposant 
idees...)) l9 

El recull ja esmentat d'Enric Cassany és 
forca representatiu del seu venta11 tema- 
tic, i dels vehicles periodístics que utilitza, 
especialment dels dels anys trenta. S'hi 
pot remarcar I'interes per qüestions cívi- 
ques i olítiques, a pro osit de temes i 
persona?itats contraposa i es (del comunir- 
me al nazisme, de Cambó a Lerroux); el 
paper concedit a temes musicals, a 1'0 e 
ra. a interprets i a compositors. presi8it; 
per Wagner, que no minimitza l'atenció a 
Monteverdi o a Bach, a Beethoven o a 
Weber, o a coetanis catalans com Pedrell, 
Morera o Casals. Destacaria, com per a la 
música, el recurs sovintejat a l'esfera lite- 
raria per a reforcar o justificar els plante- 
jaments de la teoria religiosa: així Dante, 

19. Carta de Francesc Pujols a Francesc Riera, del 23 
d'agost de 1938 arxiu particular). Sobre a uest diri- 
gent rabassaire i LipAat per Esquerra ~e~ubqicana.  cf. 
PUJOLS, Articles. ps. 51-53, i I'obra citada a la nota 7. 

Cervantes, Shakespeare, Goethe i Nietz- 
sche li ermeten, arnb les seves actituds 
davant :el fet religiós, de relacionar poe- 
sia, ciencia i religió. 

El 1926 Francesc Pujols es va fer marto- 
rellenc per voluntat propia, o gairebé. Lla- 
vors, Pujols ja s'havia guanyat la doble 
característica del personatge que havia 
volgut posar de manifest davant de la so- 
cietat que li era proxima: per una banda 
l'extroversió propia d'un apassionat de la 
conversa, o del protagonisme en la 
conversa, i de la vida social, molt limitada 
tanmateix a uns unts d'encontre neural- 
gics (La Pun alaxa, ItAteneu Barcelones): 
per I'altra, 2 introversió de qui dedica 
temps a l'estudi i a la reflexió personal. 

La residencia martorellenca otser re- 
forca les possibilitats d'aquest Arrer  ves- 
sant, que mai no desbanca l'altre, perque 
Pujols no solament no es desvincula del 
seu món barceloní, fins que la Guerra Ci- 
vil I'ensorra definitivament, sinó que 
aquest món es trasllada esporadicament a 
Martorell, arnb la presencia més o menys 
ostensible dels seus amics, especialment 
Pla i Sagarra. 1 fins i tot s'amplia arnb 
noves tertúlies i relacions estables i cultu- 
ralment heterogenies, en que podien 
coincidir la curiositat mig esceptica mig 
oportunista, l'adhesió acrítica o maldestra 
i i'apropament receptiu i no a rionstic. 
En aquesta nova situació, Pujo !' S, bé que 
sense la llibertat ni les oportunitats de la 
Prada de Conflent i del Montpeller repor- 
tats per Bladé i Cirici, exercí les seves 
qualitats didactiques, la seva brillantesa i 
agudesa expositiva i la seva amabilitat al- 
hora selectiva i exquisida. 

Iconografia planiana, per Marina Gusta 

Aviat fara vint anys que «Els Marges. historic, clau del propi valor assumit arnb 
publicaven un inedit plania: els Fragments convicció per l'autor i demanat a la poste- 
d'una autobiografia, datats el 1973 . '  El ntat. La osició exo ena respecte a una 
text es feia valer, baldament fos I'enesima tradició Zminant, laaumilitat retorica, el 
vegada que Pla recordava els seus ongens desmenjament i el desinteres er la consi- 
i que ho fes també altre cop arnb la mitifi- deració pública suposada a fa figura de 
cació, mistificació i desmemoria habi- l'escriptor -tot plegat elaborada exhibició 
tuals. Es feia valer sobretot perque volia de ments diferencigls- convergien en una 
compendiar tota una vida literaria en anecdotica iustificació argumental: se- 
unes quantes pagines per donar-ne una gons els ~ragments, Josep Pla havia «en- 
imatge global i, alhora, fixar-ne el sentit trat» en la «literatura» per carambola 

-sense voler. vencut Der cansament da- 

1. aEls Margesn, núm. 5 (octubre de 1975). ps. 67-85. 
vant la insistencia-d'u; editor orfidiós i 

La data de 1973 apareix a lSObra completo, rol. rxxii mO1t segur ue mateix les 
(Barcelona 1977). p s  589.649, on es ~ubl ioa  el text possibilitats. Lalabulacio sobre el passat 
amb el títol de Notes autobiografiques. convertia el contenciós piania entre pe- 
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riodisme i literatura en la historia d'un 
corresponsal que, pels volts de 1925, duia 
a París una vida placida i regalada; assetjat 
per l'editor aventurer, acaba, pero, cedint 
a la insistencia i autoritzant la publicació 
d'un llibre arnb uns quants articles seus 
que el mateix editor s'havia ermes de 
retallar: *[ ...] estava content de ya vida que 
feia exercint el periodisme. Vivia a Pans i 
viatjava per Europa. Que podia demanar 
més? Donada la meva limitació, era im- 
possible. Es el cas que vivia llavors a París 
modestament i discretament. Pero tot 
aixo també s'acaba llastimosament i sense 
tenir-hi art ni part. Vaig haver d'entrar en 
la literatura catalana. Us imagineu una 
cosa rnés trista?» * 

No penso cansar amb el tracat paralJel 
de la versió planiana i de la realitat -fins 
on podríem documentar-la- d'un apre- 
nentatge, arnb les dificultats per a trobar 
sortida editorial a una voluntat que, des- 
marxada i tot, era inequívocament la de 
ser escriptor. 1 de ser-ho també (potser 
haunem de dir sobretot) en el vessant 
públic d'incidencia en l'opinió i en el 
consum. L'ocasió d'a uells Fragments era 
de les darreres que P% tindria per a anar 
adequant a la propia actualitat els gruixos 
d'una imatge de contorns antics i només 
en part inamovibles. Feia més de cinquan- 
ta anys que el do11 autobiografic que ara 
s'anava acabant havia comencat a adqui- 
rir consistencia literaria i consciencia 
d'ell mateix en la creació d'un personatge 
públic del qual Pla mateix anava veient el 
sentit tot just -i la referencia no és només 
cronologica- quan el regnat orsia inicia- 
va la davallada. Aquells primeríssims es- 
bossos d'imatge, bastant anteriors a la 
«trista. publicació de Coses vistes el 1925, 
i bastant desconeguts, mereixen com a 
mínim la ullada curiosa que mesura el 
camí fet arnb l'única impressió de la dis- 
tancia. 

Després d'haver emulat mestres i mo- 
dels (Ors arnb preferencia) en els comen- 
caments més reculats i comarcals de la 
seva vida periodística, de pontificar i mal- 
dar per mostrar-se segur i convencut de la 
doctrina (la dlAction Francaise després de 
la de I'imperialisme pratia), Josep Pla em- 
pren el camí que l'acabara duent del desig 
de guia al relativisme més pragmatic. Ben 
bé en els orígens del procés, que el peri- 
ple periodístic per la postguerra europea 
aviat encarrilara, hi ha el rapid entrena- 
meni, a cava11 de 191 9 i 1920, en I'assidui- 
tat de la col.laboració fixa a «La Publici- 
dad», la qual, alhora que li fa adquirir 
destresa sobretot en la redacció en caste- 

2. J. PIA, Fragments d'una autobiografia, op. cit., 
p.  70. 

11a fa inevitable la creació d'una veu públi- 
ca que l'identifiqui, cristal.lització conjun- 
ta d un estil i d'una posició davant la reali- 
tat; a uella realitat, és ciar, que a Pla li 
toca j e  resentar i ue és, en els primen 
mesos aldiari, la d t u r a l  i literaria, arnb 
la funció social de l'intel.lectua1 i de I'ar- 
tista com a tema sovintejat en les resse- 
nyes que hi publica. 

Una d'aquestes ressenyes ens interesa 
especialment si mirem d'establir com i 
uan va ad uirint forma la imatge que, a 

jesgrat de l'individualisme i la indepen- 
dencia que s'hi volen definidors, ha d'anar 
perfent i ajustant la caracterització d'un 
model d'intel.lectua1 en correspondencia 
arnb paisatges polítics -el de Catalunya, el 
dlEuropa- que ja no són els d'abans de la 
guerra. La ressenya en qüestió, ue gosem 
situar en el punt d'origen de la l?arga llista 
dlErs¿itze planians, on s'apleguen des 
d'autoretrats sospitosos fins a ficcions re- 
conegudes (i no pas menys inquietants), 
és molt rnés interessant per aquest motiu 
que no pas com a comentari d'un llibre 
concret que, al capdavall, hi fa només de 
p r e t e ~ t . ~  Es interessant, er comentar, 
que ja el 1919 Pla acari iancament dos 
models d'intelJectua1 i mostri preferencia 
molt poc velada per un d'ells. 1 és simpto- 
matic que els identifiqui correlativament, 
segons una ((división general de los hom- 
bres. que respon a dues formes de vida 
antitetiques, arnb I'home de família i arnb 
el rellogat. El primer aviat és dibuixat: té 
en l'ambit domestic un cam perfecta- 
ment definit per a exercir-hi e i  impulsos 
de domini i satisfer-hi la imaginació; arnb 
aquestes necessitats cobertes, esdevé, en 
el camp professional, «gobernable con 
suma facilidad*, i és, com a intel.lectua1, 
«el generalizador, el de las excursiones his- 
tóricas, el erudito vacío y amable, el artista 
oficial, el profesor numerario». El rellogat 
és tota una aitra cosa. 

Tot al llarg de l'obra de Josep Pla, el 
motiu de la dispesa és ocasió d'intrigues 
comiques reversibles en miseries massa 
normals per a ser t ragiq~es.~ La nomina 
generosa de personatges que s'hi aple- 
guen multiplica un tipus arnb patent de 
recurrencia i representació, i fa que una 
colla de caractenstiques s'encalcin en un 
contrallum d'urgencia: solitari, desarre- 
lat, mistificador per supervivencia abans 
que per malícia, fent equilibris entre la 
marginalitat i el ridícul d'una norma es- 

3. Era una novel.la de Blasco Ibáñez, Los enemigos 
de la mujer. La ressenya aparegué a I'edició nocturna 
de *La Publicidad. (27-xri-1919). 

4. El volum rx (Barcelona 1957) de les Obres comple- 
tes publicades per Selecta es titulava indicativament 
Cases de dispeses. La vida amarga (Obra com leta. vol. 
vi, Barcelona 1967) recull ara la rnajoria de ?es narra- 
cions sobre aquest tema. 

Notes 



trafeta, entre la ingenuitat i l'escepticis- 
me, o derivant arnb facilitat cap al cinis- 
me i el grotesc ... El narrador que ens pre- 
senta aquests personatges mig s'inclou en 
la tipologia, mig se n'aparta, pero se'n 
serveix sempre per donar plasticitat des- 
dramatitzadora a una visió de l'individu 
tan desencisada com comprensiva. Bas- 
tant abans, pero, de l'elaboració propia- 
ment literaria -narrativa- d'espai i perso- 
natge, en el text de 1919 que comentem 
Pla traca per primer co el perfil del rello- 
gat com a imat e de Rntei.iectuai inde- 
pendent, contraiictori i incomode. Man- 
cat d'un objecte lícit i real per dominar 
-1'univers familiar-, el rellogat recorre a 
la imaginació, ([construye en sí mismo el 
bergantín ue no tiene. i tendeix a la dis- f persió i a a fantasia melangiosa: ;El real- 
quilado es un  hombre comp e1o e zncatalo- 
gable. Es infantil, cínico, perruno, 
perezoso, propincuamente enamoradizo, 
versátil, orgulloso de su desequilibrio, 
franciscano y amigo de las hormigas, del 
sol y de los cazadores. Gusta y se complace 
en la farsa y la facecia de la mascarada 
humana. Enemigo del ruido, gusta del im- 
perceptible de la lluvia cayendo en los cris- 
tales, del que hace el viento al pasar por 
los árboles y gusta sobre todo ir por el 
cam o en  los atardeceres de otoño y en- 
c e n g r  unas grandes silenciosas fogatas 
delante del cre úsculo de color de zumo B de naranjas y e aguas moradas y malvas. 
Es u n  oco violento, irrespetuoso por siste- 
ma y e gusta, sobremanera, ser mandado 
discretamente. Por otra parte, nutre cons- 
tantemente y por doquiera su posibilidad 
de sorpresa y de entusiasmo.» Per aixo 
potser no en té prou arnb la contempla- 
ció: «A veces, empero, el realquilado no se 
contenta con la ilusión pura, sino que 
uiere poner u n  dique a su melancolía con 

Ya accidn Surge entonces el hombre que 
juega con la sorpresa, que convierte su 
entusiasmo en industria o en algo nocivo, 
simplemente.» Amb una certa indepen- 
dencia de la conclusió («los intelectuales 
de esta clase son los capaces de llevar 
encima una tradición y de abrir las venta- 
nas de u n  renacimiento»), sembla que ens 
trobem davant del primer autoretrat que 
Pla exposa a la visió del públic, encara 
que ho faci arnb la discreció d'una tercera 
persona i arnb el pretext d'un arquetipus. 
Hi ha, si més no, retrats posteriors que 
reprenen elements d'aquesta caractentza- 
ció. 

Un d'ells, igualment distanciat er mor 
d'objectivisme hipercntic, és el $un per- 
sonatge, «Santaniol», que Pla converteix 
en l'emissari, a finals de 192 1, d'una crisi 
desdibuixada i permanent, arnb compo- 
nents de tota mena: personals, professio- 
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nals i, sobretot, morals. Acció i contem- 
plació, sinceritat i cuirasses, certeses i 
inseguretats, i sobretot algunes referen- 
cies d'identificació facil, descriuen una 
biografia arnb molts punts de contacte 
arnb la de l'escriptor. No sera sobrer que 
en recordem el que més pot interesar per 
adonar-nos com la representació social i 
literaria, pública, és sentida sovint per Pla 
com una mascara que, tanmateix, costa 
d'arrencar-se -i que potser no es vol ar- 
rencar del tot. 

En els dos anys assats des d'aquella 
descri ció de lJintel.~ctual-rellogat, Josep 
Pla sll?a consolidat en el periodisme: la 
corresponsalia de París, intermitent pero 
llarga (uns sis mesos), n'ha estat la causa 
principal. En tomar-ne, no triga a fer arnb 
Estelrich un viatge a Mallorca (febrer de 
1921), que em alma arnb llanada a Ma- 
drid (fins a l1aEril), igualment reflectida 
en croniques. Des d'aleshores i durant 
practicammt un any, s'esta a Palafrugell o 
a Calella. arnb les inevitables escavades a 
e arce lona. 1 és ben significatiu qué aquest 
recés sigui, en bona part, materia dels 
articles que van apareixent a «La Publici- 
d a d ~ :  una combinació peculiar de lirisme 
intimista i costumisme distanciat i des- 
tructor de topics, un ersonatge -un 
<<jo.- que fluctua entre E voluntat d'im- 
mersió en la vida de poble, la solitud 
contem lativa i el silenci de la lectura a la 
vora dey foc; i que entre llibre i paisatge 
confessa ue ha comencat a escriure uns 
contes ... a u n y  de penyes i redaccions, fos 
en la vida rural, pero -llatmosfera de 
contradicció l'envolta sempre- temptat 
per la política i la polemica. Pla és, en 
aquells moments, diputat provincial, i en 
certa manera el recés sembla confirmar el 
que havia declarat quan, el juny de 1921, 
havia estat nomenat candidat: que no pen- 
sava renunciar a res d'allo que li era ro 
pi. La lbgica d'una personalitat diviiida 
entre la tendencia atavica a la immobilitat 
i l'aspiració de canvi producte de la super- 
posició cultural el justificava: <(En una 
época teleológica, yo no  sería candidato. 
En una época como la actual, hay que 
enfocarlo todo y ex rimirlo todo para que 
dé una cantidad suiciente para envenenar 
el aburrimiento y el tiempo.» La indepen- 
dencia, doncs, esta prou garantida: «La 
tra edia de mucha gente es no poder ser 
in<Bependiente. La tragedia de unos cuan- 
tos más, entre los que modestamente me 
incluyo, es no poder entregarse a algo con 
las manos y los pies atados. Todo es biolo- 
f a .  Y lo único noble es no querer burlar la 

iología con la dialéctica.~ La indepen- 

5 .  Conciencia de un candidato, .La Publicidadu, edi- 
ci6 nit (14-vi-1921). 
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dencia literaria té, en darrer terme, les 
mateixes arrels. 1 Pla en fara professió, 
amb to combatiu, per la mateixa epoca 

ue escriu els textos que més amunt he 
Bscrit, un grup dels quais aniran a parar 
a Coses vistes. Formant part, doncs, del 
mateix cúmul de «decisions», la irru ció 
crítica de 1921 s'adrega a la base ideofogi- 
ca del noucentisme partint de considera- 
cions sobre la llengua literaria. La irres- 

onsabilitat política de primar una 
Eteratura de cenacie, buida i retorica, ha 
provocat, segons Pla, una situació de de- 
cadencia, de la qual només és posible de 
sortir amb la subversió de valors: naturali- 
tat, veritat, vida, són mots que es repe- 
teixen en el que no és sinó una defensa 
del realisme que ha d'aconseguir «eficacia 
social» al preu, si cal, de la inc~rrecció.~ 

Per bé que les dades que hem donat són 
una reducció ben esquematica dels ele- 
ments que hi pesen, sembla rou evident 
que el 1921 és una frontissa fecisiva en la 
trajectoria de Josep Pla. La creació -per 
destruir-lo i redimir-lo- de l'heteronim 
«Santaniol» no fa més que confirmar-ho: ' 
Pla hi projecta, per assumir-les, totes les 
seves contradiccions, només justificades 
per l'antido matisme que ara és la seva 
única guia.F I li atribueix representació 
generacional: «Santaniol», mort aquel1 oc- 
tubre a vint-i-cinc anys, «tenía las taras y 
caídas suficientes para representarnos con 
cierta exactitud a los de su edad.. Diposi- 
tari dels pa ers del difunt, «J.P.» -que és 
qui signa e !' s tres articles que en parlen- 
els anomena alas memorias de Santaniol)) 
i defensa davant el seu amic «X», que creu y no tenen cap interes, la utilitat de 

onar-los a coneixer: es tracta d'«un 
montón de notas y de confesiones de bas- 
tante interés. Santanioi comenta en ellas 
las nociones centrales de la vida, anota 
datos biográficos, traza croquis y anécdo- 

6. Aquesta primera declaració sobre la seva posició 
literaria es desenrotlla al llarg d'una serie de uatre 
articles a I'edició de nit de .La Publicidad.: ~ S r e  el 
estilo (27-ix-1921), Com rensión de una novela rusa 
(28-ix-1921), El último ibro de cuentos de Soldevila 
(30-ix-1927 ¡;<La vida nuan de Luis Valeri (4-x-1921). 
Carles Sol evila, ~Myself,,, va contestar-li en una serie 
de Hojas de dietario a I'edició de mati del mateix diari 
(Carta abierta a losé Pla, 1, 2-x-1921; 11, 4-x-1921; 111. 
5-x-1921; iv, 6-x-1921; v, 7-x-1921; VI, 9-x-1921). Pla va 
di?-hi I'ultima paraula a Debates literarios. Contesta- 
cion a Carlos Soldevila ~Myself,,, &a Publicidad., edi- 
ció mati (13-x-1921). 

7. El personatge protagonitza un triptic d'articles 
publicats en dies successius: Las memorias y confesio- 
nes de nuestro amigo Santaniol. Disección de Santa- 
niol, Defensa de Santaniol i Nota de Santaniol sobre la 
mixtificación. res~ectivament a =La Publicidad.. edició 
nit (5. 6 8-xir-1921). 

8. De kolt  pocs dies després que es publiquessin els 
articles sobre ~Santaniol~ és aauesta afirmació: <<Yo 
soy dogmatófago. Ante un dogma hago lo que los cristia- 
nos hacen, según Averroes, con su Dios: me lo como.. 
(Francia. La retórica y el individualismo, <La Publici- 
d a d ~ ,  edició nit, 20-xii-1921). 

tasn; el benefician pensa publicar el mate- 
rial «sin orden alguno. Santaniol no  ama- 
ba ni la composición ni la estructura». Tot 
plegat, la descripció feta s'ajusta bé als 
textos ue Pla escriu per a «La Publin 
durant ?a tardor i l'hivern d'aquell any. 

«Santaniol» és la representació de la 
consciencia ambivalent de l'escriptor. 
Així, la valoració de .X» en destaca els 
aspectes negatius: el traspassat alternava 
la in enuitat i la neurastenia, i tan aviat 

ran ava el dogmatisme anacronic com b 2 
a ostava per la incertesa; era ((un divaga- 
d% indolente y perezoso que no  interesó 
nunca a nadie. [...] No tenía base literaria 
alguna y escribía de cualquier manera. 
Era mistificador, sabía administrar una 
falsa humildad y no creo que tuviera senti- 
do moral alguno». D'aixo, per a «X», n'hi 
ha una rova definitiva: .Y cuando le hi- 
cieron iPu tado  provincial, dudé del poco 
talento ue creo que tuvo ... /Tener la pa- 
chorra je ser di utado provincial!)) La de- 
fensa, rJ.P., la gasa en el reconeixement 
de tots els defectes de «Santaniol», ja que 
són, precisament, allo ue dóna valor a la 
seva vida i a la seva o % ra: «No sabía, es 
cierto, ni el griego ni el latín, ni tenía una 
base retórica, ni una formación filosófica 
cerrada, ni u n  gusto por la historia, ni era 
erudito, ni buen conservador, ni tenía la 
debida admiración por los oradores y oe 
tus. Reconozco que le faltaba casi t08o. ; 
que en su obra lo que no es puro plagio es 
u n  balbuceo angustioso, u n  constante ca- 
minar a tientas, una serie de movimientos 
inseguros, lamentables. Pero no creo que 
fuera absolutament tonto. No deja de ser 
aventurado apostar por Santaniol no te- 
niendo otra base más fuerte que ésta. Pero 
quizás esta misma timidez le hubiera hecho 
~roducir ,  con el tiempo -y  por casualidad, 
os lo concedo- u n  buen trozo de literatu- 
ra.» Perque tanmateix tenia qualitats, creu 
el seu amic: «Era en primer lugar u n  voraz 
lector. Luego aspiraba, hacía todo lo posi- 
ble para ordenar sus conocimientos, según 
u n  lan orgánico. Lue o no era obcecado, 
ni infarrón.  ni habla!a de sí mismo ni le 
importaba u n  pito la opinión ajena. Tenía 
u n  odio profundo por el lugar común, no 
tenía la preocupación de acertar y en las 
empresas en que se metió procuró investi- 
gar y hur ar por su cuenta y riesgo.)) 

La confessió autobiografica, finalment, 
ofereix la tercera versió del personatge 
tan eobjectivament~ presentat. En una 
nota que «J.P.» transcriu, «Santaniol» ex- 
plica la historia de la imatge de seguretat i 
entusiasme amb que s'havia mostrat en 
públic, i la decisió d'abandonar-la que fi- 
nalment prengué: .He defendido en una 
cierta época de mi vida la mixtificación 
como sistema de vida y la insinceridad 
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como técnica literaria. Me arrepiento de 
haber sostenido lo primero, pero creo que 
en literatura la insinceridad es el único 
camino -[...]- de evitar la vaciedad 
romántica y el clasicismo verbal.)) La his- 
toria del mistificador és la de la víctima 
del propi joc: «El hombre dado a mixtificar 
-es decir, a dar el timo en buenas pala- 
bras- llega por vía de sugestión y con abso- 
luta buena fe a mixtificarse ante sus pro- 
pios ojos. Intenta la intros ección, como 
se dice ahora, pero en effondo de sus 
sensaciones confunde lo que hay y lo que 
no hay.)) Un cop ha triat el model (en 
aquest cas el de «ciudadano pícaro, so- 
carrón, generoso de conversación y parco 
en sentimentalismos»), es posa el ((colore- 
te» i actua: «se entusiasma a cada paso por 
las cosas que menos le importan o hace 
como que se entusiasma. Y cuando los 
demás se lo creen, se regocija, como si 
hubiera hecho algo gordo y subversivo. 
Pero entonces, sin darse cuenta, el colore- 
te se le desvanece y le queda en las meji- 
llas un poco de humedad descolorida.» 1 
ha de tornar a comentar. Fins que -«San- 
taniol~ no explica per que va decidir-ho- 
abandona el sistema; aleshores, juntament 

amb el maquillatge, desapareixen també 
la fredor i la llestesa amb que, inconscient 
'a de l'artifici, es protegia. 1 només queda 
!a pura veritat de la indigencia: ((Cuando 
dejamos el sistema de mixtificación, nos 
pasó lo mismo que al rom er con los tres o 
cuatro dogmatismos con cuales rom i 
mor, y nos pasó que nos crujieron t o A  
los huesos. Y la noche del rompimiento, 
nos pareció que estábamos en la intempe- 
rie, que nos chorreaba el sombrero y que 
no teníamos ni un céntimo.» 

Tan vaga i ambigua com es vulgui, és la 
confessió certificada d'un canvi. Un canvi 
que sembla bastant logic de relacionar 
amb els mesos de retir empordanes i els 
textos que en surten. Al capdavall, Josep 
Pla disposa del que no va concedir a «San- 
taniol»: «lo que le faltó a Santaniol fue 
tiempo. [...] Murió joven, llegó tarde y no 
pudo ver más ue las dos sextas partes y 
unas décimas Be la función.)) A Pia ii que- 
daven seixanta anys per veure tot el teatre 
del món. 1 no gosanem pas afirmar y no tornés a maquillar-se per intervenir 1. 

Sebastih Juan Arbó i la crisi d'uns models culturals en  la Catalunya dels anys 30," 
per Josep M. Balaguer 

Entre finals del 1932 i principis del 
1933, es va constituint a Barcelona un 
nucli de joves escriptors, d'orí ens bas- 
tant diferents, que donara lloc a? que ells 
mateixos en diran la cpenya de llEuzkadi». 
El grup, a més, té contactes amb la colla 
de pintors que gira al voltant del mamant 
Joan Merli, pero sobretot amb Grau Sala. 

* Aquest treball ha rebut un ajut de la DGICYT n.O 
PB 91-0498. 

1. ~Després d'aquells set anys, el panorama tenia, 
per a nosaltres, alguna cosa de miracle. Politicament 
érem més conscients i. per tant. més forts. Cultural- 
ment podia establir-se un cens considerable. Diaris, 
revistes, editorials en llengua catalana, sense malagua- 
nyats arrauxaments romantics, progressaven sobre ba- 
ses racionals i solides. 

.Una "penya" al Cafe Euzkadi, que no sé per que ara 
se'n diu "Navarra", es trobava incorporada. jo diria per 
naturalesa, a aquest normal procés. 

.Pero, particularment, .Que ens unia entorn d'aque- 
Ila taula? A uns quants, fiedat, haver ertan ut a una 
mateixa romoció universitaria i una lecidida vocació 
per les fetres; a d'altres, com jo mateix, simplement 
concomitancies literaries amb aquel1 gm Pero per 
damunt d'aquests lligams tan forts en elPs' mateixos, 
una solidaritat ens acoblava: sentir-nos historia viva 
d'un país que, sovint, les circumstancies, fins i tot 
certes circumstancies provocades des de I'interior, ten- 
dien a desnaturalitzar imposant-li una mascara odiosa. 
No ens ho complicavem massa, no per peresa mental, 
sinó perque, sense haver de plantejar-nos-en les causes, 

Alguns dels protagonistes s'hi han referit 
en llibres de memories.' Els llistats que 
donen no són coincidents, pero la conclu- 
sió que se'n pot treure és que els escrip- 
tors que la formaven eren basicament 1. 
Agustí, J. Teixidor, S. Juan Arbó, X. Ben- 
guerel, M. de Riquer, R. Xuriguera, J. Ja- 
nés, J. Vinyoli, J.M. Miquel i Vergés. Arbó 

fundavem la nostra apassionada i quotidiana fidelitat 
en arguments que fins i tot es trobaven en I'aire que 
respiravem. Abans de pensar a ser "tothom", enteníem, 
per rincipi, que ens tocava de ser ben bé "nosaltres", 
co?jició que, de bon tros no hem aconseguit encara 
1.-J . 
.Es cert, cada dia es porta la seva inquietud, i la 

suma de les in uietuds d'una e oca, deu ser allb que la 
caracteritza. 4 s  escriptors de?s anys vint als trenta, 
amb el "Fabra" a la ma, sosteniem una lluita dura, pero 
saludable: buscar, cada u (amb poca esperanca de tro- 
bar-la a breu termini), la forma expressiva adient al seu 
taranna d'escriptor. 

nFins i tot en hores d'esbareiment i de revos ens 
agradava dc contrastar les nost&s opinions, meiiat per 
sentiments gcneracionals. meitat per afinitar Iiteraria, 
més que n o  pas per conviccions~politiques~ (Xavier 
BENGUEREL. Memories. 1905-1 940, Barcelona 197 1, ps. 
231-232). 

Vegeu també Sebastián JUAN A R B ~ ,  Memorias. Los 
hombres de la ciudad (Barcelona 1982). ps. 135-137 i 
Ignacio Acus~f, Ganas de hablar (Barcelona 1974), ps. 
119-122 i 209-223. 
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