
En Pla hi va sense abric i en Puig tot despullat 

perJ Rost i Casademunt 

«,..o la incompetencia dels intel.lectuals que viuen de no 
fer-se enrendre ... » 

(Valenti Puig dixit) 

L'obra de Valenti Puig L'bome de Lábricl deixa tant el principiant com el 
connaisseur de Josep Pla amb les mateixes ignorhncies o certeses que sobre aquest 
poguessin tenir abans de Ilegir-se-la (desabrigats de res de nou, per tant), i serveix 
perquk el seu autor faci Iluiment un dtre cop, davant tothom que no tingui pa a 
I'ull, &una nuesa intel.lectual forca més grotesca com més arriba embolcallada de 
pretensions culturalistes. 

El producte,contrafet per Puig dista tant de ser un estudi histbric com una 
analisi crítica. És a dir, no té res a veure amb cap dels dos grans procediments 
habituals &acostar-se a la comprensió -i subsegüent gaudi raonat- de l'obra 
&un autor ja traspassat i en vies de convertir-se en clhssic. Per a ser un estudi 
histbric li falta rigor en la reconstrucció &un context ai llarg de l'eix diacrbnic. 
Per a ser una anhlisi crítica li manca distanciament envers l'objecte del seu estudi 
--sigui quin sigui aquest, car tampoc no queda clar si és l'autor o l'obra. 

'El nul valor historiogrhfic de i'aportació de Puig resta pales: 
a) En la concepció atemporal que té del discurs planih, visible en el fet de no 

datar-ne les citacions, directes o parafrasades; és a dir, de no donar referencia de la 
circumsthncia en que es produí el comentari planii. Ignorar olímpicament el pas 
del temps i els canvis que comporta duu a minimirzar inflexions i fissures en un 
pensament que no és, ni de bon tros, tan monolític, en la poktica i en la ideologia, 
com Puig vol fer creure. O duu, senzillament, a pecar de credulitat: l'any 1923, el 
novembre, quan Pla va veure per primer cop, i ho va explicar, Hitler en acció, no 
va pas atrevir-se a profetitzar cap ((dictadura impressionantt) (p. 99); Hitler, &al- 
tra banda, no podia pas recitar un Meln Kampf encara no escrit. & clar qqe si 

1.  (Barcelona, Ediciones Destino, la edició: mar$ de 1998, 259 ps.). Premi Josep Pía 1998. 
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Puig confon el que Pla va veure els primers anys vint arnb el fet de «veure ... de 
prop 1'Alemanya nazi)) (p. 189) és que entre les seves preocupacions no s'hi comp- 
ta la de la veracitat. 

b) En I'adduiment de citacions 1"ora de context (sovint arnb el resultat d'en- 
congir-les fins al nivel1 de dites de peu de banc, tipus doctor Corbella: «Pla diu 
que la Segona Guerra Mundial "enca~ra fou pitjor que la primera")), p. 49; ~defini- 
tivament, "les epoques incertes són les perilloses, les que presenten situacions 
sinistres")), p. 5 1). 

c) En els excursos histbrics improcedents (com quan es perd en l'exposició 
banal del pla estrategic de l'exercit alemany durant la Gran Guerra, p. 59), cosa 
que el pot dur a l'extrem de pretendre explicar-se la historia en termes de die Welt 
ah 06 (perceptible en l'especulació gratuita a que es lliura arnb motiu de l'atemp- 
tat de Sarajevo, p. 61). 

d) En la lleugeresa arnb que reprodueix mechnicament referencies donades per 
Pla (a partir d'una edició, com ara la &Obra Completa a Destino, filolbgicament 
desastrosa, arnb el resultat de la repetició com un lloro dels errors d'aquesta, com 
quan parla, seguint I'Obra Completa, vol. 37, p. 263, &una inexistent Worsiche 
Zeitung, p. 67, que en realitat era la hsische Zeitung). 

e) En la frivolitat arnb que aventura datacions errbnies (no li ve d'una decada 
a I'hora de situar la reforma fabriana, ps. 29-30, ni d'un segle quan convC precisar 
els orígens de la novel.la picaresca, p. 15 1). 

f)  En l'antihistoricisme militant de que fa gala (més que explícit en la falsa 
dicotomia que, en termes d'antagoilisme romanticós, s'esforca a bastir entre la 
pretesa lectura d'un March «viu» i lai que en puguin fer especialistes en literatura 
medieval, p. 32, o en la impugnació qualitdtivista que, seguint Pla i, a la seva saga 
-ves per on--, els mateixos noucentistes, fa de tota la literatura catalana de 
1'Edat Moderna i de la Renaixenca, ps. 30-3 1). 

La total absencia de distanciameint crític en relació arnb allb que vol analitzar 
salta ja a la vista des del moment en que, enmig d'un discurs que hauria de regir- 
se per les convencions prbpies de l'objectivitat, l'autor no dubta a interferir-s'hi 
arnb un ego que, al lector interessat en Pla, ni li va ni li ve: a que treu cap que el 
senyor Puig invoqui ((mamare)) (p. 1 l ) ,  «monpare» (ps. 1 1, 12, 13) i la germana 
(p. 13)?; (i per que no també la padrineta, posat a fer?); de que li serveix a qui 
cerca aprendre sobre Pla de saber si legotista Puig té una edat que «em permet un 
cert escepticisme)) (p. 156), o si li deu al solitari de Llofriu «la meva noció &es- 
criure i de ser escriptor)) (p. 160), o si confessa que «no sóc historiador)) (p. 19 l ) ,  
o si no li fa res que l'acusin d'«excesi;iva anglofília)) (p. 219)? 

Aquest moi descaradament explícit troba altrament la seva indeliberada com- 
pleció simetrica en el recurs abusiu que fa l'autor de la prosopopeia, en virtut de 
la qual veiem Proust ~escrivint un llibre llarguíssim titulat A la recerca del temps 
perdub) (p. 47), ((Josep Pla, escrivint al mas, sol, alta nit: un dels últims homes 
&Europa» (p. 50), el mariscal Joffre «al seu despatx [...] fred i mesurat, sense 
gesticulació)) (p. 59), Mussolini besc,antant els uniformes alemanys just «abans de 
I'afusellament)) (p. 96). 



Davant les incongruencies adés recusades de Puig corn a diletant de la histori- 
ografia i de la crítica, i en vista de les bambolines tragicbmiques que desplega corn 
a retbric, qualsevol tempteig de la ironia per part seva esta llavors irremissible- 
ment condemnat al frac&; així, quan adjudica a Pla el premi Pulitzer de l'any 
193 1 pel seu llibre Madrid. Ladveniment de la República (p. 107), hom ja no sap 
si es troba davant l'enksima bestiesa factual o gracieta escenografica del nostre 
autor, o bé, per contra, si aquest assaja la boutade; la inepcia generalitzada ofega la 
possibilitat de tota picadeta d'ull en demanda de complicitat amb el lector. 

1 hom es pregunta: aixb tot plegat pot voler dir res de positiu (o de negatiu) 
sobre l'escriptor Josep Pla, o es tracta més aviat de la reducció que el senyor Puig 
fa d'aquest i de la seva epoca a citacions esparses, a anecdotes personals d'ell ma- 
teix i a filmines d'histbria, corn si l'objectiu perseguit fos el &una representació 
didacticista per a nanos de can Culapi? 

És clar que totes aquestes deuen ser per al senyor Puig objeccions ocioses. Ell, 
que reconeix no ser historiador (no cal que ho juri!), que renuncia explícitament 
a escriure cap ~aproximació biografica~, i cap «analisi estilística o psicolbgica~, i 
cap «manual de casuística moral o política» i fins i tot cap «defensa de Pla» (p. 
16), el1 es conforma només a «fer l'elogi de Josep Plan (ibídem). 

Deixant ara de banda la postil.la quasi obligada que, amb apologetes corn 
aquest, no li calen detractors, al pobre Pla, el cert és que amb una tal declaració 
Puig mira de curar-se en salut tot anticipant-se a la remarca que, alhora, constitu- 
eix la pregunta clau en tot aquest der. 1 és la següent: que ha escrit prbpiament el 
senyor Puig? A quin genere pertany aquest curiós especimen que pretdn fer la 
lectura d'un autor al marge de la historia i de la crítica literaries? 

De fet, l'artefacte confegit per Puig fóra adscrivible a l'assaig només en la me- 
sura en quk, corn fan certs oportunistes mediocres, consideréssim aquest sinbnim 
de calaix de sastre on caben tota mena de gastaments. No hi ha corn I'arribisme 
professional dins el gremi de l'escriptura per confondre l'assaig amb la interpreta- 
ció en el buit («Avui», 19-111-1998); i no hi ha corn el prejudici antierudit i 
antiacadkmic per qualificar qualsevol patafi d'cassaig en estat pur» («Avui», 9-IV- 
1998) pel simple fet de no anar proveit de notes a peu de plana. Posat tanmateix 
que, per raons bbvies de respecte al creador del genere assaig i a s  seus prosseguidors 
més il.lustres, refusem d'incórrer en aquest deixatament conceptual, i posat tam- 
bé que, per simple honestedat intel-lectual, no estiguem disposats a fer la gara- 
gara al darrer guru de l'irracionalisme pseudoprometeic, caldrh llavors potser refe- 
rir L'home de Iábric al genere hagiogrhfic -tot i que en aquest sentit li sobri Puig 
i li falti Pla. 

En realitat, el nostre autor ha deslliurat un híbrid a mig camí entre l'acata- 
ment acrític envers l'obra d'un escriptor excepcional (agradi o no) i la manipula- 
ció d'aquest d'acord amb les pulsions interessades d'un narcís de vol gallinaci -el 
del tal Puig. Cobra no serveix així ni per al millor coneixement de l'autor 
pretesament «elogiat», ni tampoc perque s'hi mostri un ego definitivament eman- 
cipat del model en que pretén emmirallar-se. 

Pla, a Puig, només li fa de coartada per a poder esbombar aquest, corn un disc 
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ratllat, els preceptes ideolbgics d'aqiiell amb que, tot i el més de rnig segle escolat 
entre el naixement de tots dos, continua combregant Puig fil per randa -n'és un 
cas altarnent il.lustratiu l'apologia rnés o menys subrepticia que, sempre via Pla, fa 
el nostre autor del colonialisme (ps. 192-1 93), . 

No és estrany, doncs, que no li hagin calgut estreps de cap mena. Amb tan 
altes pretensions, Puig es llansa a c,avalcar a pkl refiat només de l'impuis propi; 
disfressa la ignorancia de menyspreu olímpic i fa ostentació del mktode de no 
tenir mktode, baldament no fos aqaqjuest mCs que la precaució del coneixement 
bibliogrific. 

És clar que fer-se carrec de la feiria feta hairia implicar l'adquisició justament 
d'allb que Puig repudia: el distanciament i, amb ell, la possibilitat d'objectivar 
-o més ben dit, I'obligació de fer-110, Puig, que vol subscriure totes les afirma- 
cions planianes sobre el preu de la dlesmembria, de la «ruptura de la continuitat~), 
del vici endkmic de «tornar a comeilcar pkrpetuament)) (p. 196), no predica pas 
amb l'exemple. 

Si li vaga, el lector pot entretenir-se amb un, diguem-ne curiós, exercici: agafar 
l'estudi de Josep Maria Castellet (/osep Pía o la rad narrativa, Destino, 1978) i 
veure com, vint anys més tard (al llarg dels quals la pluja de bibliografia planiana 
ha anat caient cada cop més espessa), amb propbsits i (crnktode)) similars bé que 
des de perspectives ideolbgiques distintes (tant com perquk Puig s'afanyi a 
deslegitimar la de Castellet -p. 216- adduint Ia no afinitat d'aquell amb I'ob- 
jecte, és a dir, ponderant un cop rniés Ja manca de distanciament), el producte 
emfatico-retratfstic que ens ocupa no sols no representa cap avanc, sin6 que tam- 
poc no arriba a recompondre una irriatge del discurs planii que derivi de la lectu- 
ra que en faci Valentí Puig -legítima com totes si realmerit la fes. Que aixb es 
pogués o s'hagués de fer a base de parafrasi no és en si rnateix dolent. La naturale- 
sa del do11 planii ho comporta en bona part. Pera aixi com Castellet era capas de 
plantejar aquesta especificitat coma problema tebric i admetia la qualitat tautolb- 
gica que, inevitablement, adquireix el discurs sobre Pla - to~  fent d'aixb e1 seu 
punt de partensa i d'arribada-, Puig no es creu obiigat -i ara!- a cap reflexió 
similar. No. El1 cita i afusella a sac. 

De que parla Puig, perb, a propbsit de Pla? El llibre és dividit en sis grans 
apartats, concebuts en principi a manera de tantes altres cales en diferents aspec- 
tes del Corpus (i subsidiariament del viure) planii. El procediment, no cal dir, és 
plausible, perb caldria haver especificat el criteri pel qual són aquests, i no pas uns 
altres, els aspectes ponderas; la lectura de rots ells basta tanimateix a rreure'ns de 
dubtes: Puig enfoca aquests temes --entre els moltíssims possibles a quk es presta 
Pla- en funció de les seves personals convenikncies especulars, no pas perque 
responguin a qüestions cabdals per a la millor intelaligkncia de l'obra de Pla o 
perquk no comptin encara amb analisis prou aclaridores. 

La primera d'aquestes cales (si fern abstracció de la inicial, dedicada a l'«elogi» 
de Pla, ja aleludida rnés amunt) gira a l'entorn de la llengua i de l'estil. La sopa 
d'all que ens hi descobreix Puig és que, en el cas de Pla, «el seu estií consistia en 
I'estil de no voler tenir estil» (p. 15) i, doncs, que avolia practicar aquella impos- 
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tura que -com qualsevol altre artifici literari- consisteix a pretendre la natura- 
litat d'un estil» (p. 19). 

Aquest metode de ((camuflar la retbricav (p. 20) ts certament meritori, 
pero en contra del que creu Puig no és la conseqükncia mecanica de la simple 
reacció instintiva de Pla contra les maneres del Noucentisme, sinó que es remunta 
als orígens de la practica i de la teoria literaries; n'hi ha prou de tenir presents 
algunes de les sintktiques formulacions del ve11 Ovidi (com ara: «Ars latet arte 
sud,), Metamorforis, 10,252; o «Si tatetarsprodesn), Ars amandi, 2,313) per com- 
provar que, en apostar per aquesta opció poktica, Pla no s'inventava res; es limita- 
va a inscriure's 'en una tradició veila m m  la mateixa literatura. 

Altrament, si Puig s'hagués pres la molestia de fer com tot estudiós de 
qualsevol materia, és a dir, consultar-ne la bibiiografia al respecte, s'hauria adonat 
que dos d'aquests que ell, des de l'Olimp de la seva embafada petulancia, anome- 
na ((professors d'esperit geometricn (p. 15), Glbria Casals i Amadeu Viana, havien 
dedicat ja un article excelelent al tema -De retbrica (o comfer combregar amb 
rodes de molí, «Faig», núm. 26 (abril de 1986), ps. 55-60-, en el qual, per 
comptes de pregonar corn fa Puig allb sabut, analitzaven amb detenció el corn i el 
perque d'aquest procediment estilístic. 

En la seva bufada autosuficiencia, pero, Puig ignora fins i tot les aportaci- 
ons d'autors ptbxims d seu taranna interpretatiu, corn ara la de Ferran Toutain, 
que, en el seu.articie sobre ALguns dpectes de «La uida amarga)) -«L'Avenp, núm. 
104 (abril de 1987), ps. 12-17-, s'esplaiava igualment, val a dir que amb prou 
encert, sobre identica qüestió de l'artificiosa naturalitat de l'estil plania. 

En definiriva, Puig, imbult d'adamisme presumptuós, es revela en aquest 
capítol corn el monsieur Jourdain dels crítics: descobrint-nos, meraveliat, allb tant 
del domini públic dels estudiosos corn del domini privat de qualsevol lector -de 
qualsevol lector que, a diferencia d'ell, no se senti «lector particular» (p. 166), 
sin6 simple fill de veí arnb dos dits de front. 

El següent apartat deu ei seu títol -Elregle de k megamort- a l'expressió 
encunyada per Zbigniew Brzezinski (i no Brezezinski, corn escriu Puig, p. 43), un 
antic assessor de seguretat del president Ronald Reagan -detall, silenciat per 
Puig, pero ja prou indicatiu del substrat ideolbgic en que recolza. És una d'aques- 
tes pseudocategories acep tua l s  resultants &un reductivisme absolutitzador que, 
a cbpia de voler englobar-ho tot, acaben no significant bo i res. 

8 n  efecte, per que aquest segle que ara Sacaba és el de la «megamort»? Tenint 
en compte corn s'ha multiplicat la població mundial al llarg d'aquesta mateixa 
centúria, bé podríem referir-nos-hi, des de la mateixa vacuytat genkrica, corn a 
segle de la megavida. És a dir, com a exactament el contrari. O qualificar-lo també 
-sempre des de la mateixa inanitat intel-lectiva- de segle de la rnegacomunica- 
cid -en darrera instancia, Pla viu del periodisme, no? O del megaileure -no 4s 
al capdavall en el transcurs d'aquest segle que les masses treballadores accedeixen, 
per a horror de Puig i els seus, a les vacances pagades? 

A primer cop d'ull, sembla corn si, en brandar aquesta etiqueta a tal1 d'eina 
definitbria, I'autor es proposi de recaptar una mena de solidaritat empatica envers 
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Pla, tot presentant-lo com a subjecte pacierit d'un període d'acusades turbultn- 
cies histbriques. Tanmateix, com a recurs retbric, aquesta finta resulta ben pobra: 
quants altres escriptors i quanta gent de tot brac no han viscut semblantment 
enmig de circumstAncies col~1ectiv:~ment trasbalsades, sense que per aixb hagim 
de veure'ls dotats de cap excepcion,alitat en l'imbit que sigui ni experimentar-hi 
cap mena d'afinitat? 

Perb no; el que busca Puig amb aquesta magnificació dels traumes histbrics 
del segle xx és convencer-nos de la bondat d'un Pla pretesament situat au dessus 
de la rn2fPe, per bé que especialment oposat, aixb sí, al que Puig rebateja -abans, 
per al franquisme, era un «cAncer»-- amb el nom de «la gran metistasi del segle 
XX» (p. 73), és a dir, el comunisme. Amb l'airejament dels tbpics més tronats que 
fa Puig a propbsit d'aquest i de les banalitats de rigor sobre el nazifeixisme des 
d'una bptica capitalista, l'únic per que pledeja el nostre autor és per col.locar-nos, 
a costelles d'un Pla degudament iristrumentalitzat, la seva versió de la fi de les 
ideologies, que no és sinó la derivada d'un rescalfament neoliberal de la cuinada 
ja en el seu moment per I'ínclit Doiv Gonzalo Fernández de la Mora. 

El capítol intitulat Ficció, reafita't, narració té també un objectiu indirecte, de 
tan esperpkntic biaix com tots els alitres. Puig hi emprtn l'atac contra un indefinit 
col.lectiu de crítics i professors que, a parer seu, haurien menystingut els contes i 
les novel.les de Josep Pla tot just per4qut no els semblaven de la mateixa alcada que 
«els artefactes narratius de I'avantguardao (p. 156) o no constituyen prou ((innova- 
ció formal)) (p. 148). 

Aquestes acusacions, mai no concretades en noms -que  costaria de trobar 
sense recórrer a maneres prbpies d'escriure la historia; i ja sabem quina repugnan- 
cia aixb provoca a Puig-, són un dels components del trellat inextricable d'aquest 
capítol, que pretén argumentar una mena de ditirambe de la narració planiana i 
del diAleg entre generes que la sustenta. Puig descobreix un Mediterrani darrere 
l'altre: «la literatura narrativa per el!la mateixa no té perqut ser imaginativa)) (p. 
140); «la literatura que fa ús primordial de la memoria del "jo" admet variables 
múltiples» (p. 128). 

1, aferrat a una actitud de reivindicació a la qual no es veuen els oponents i, 
doncs, que resulta francament ridícula, va exhibint lectures i opinions de pretesa 
acuitat interpretativa, pero en el foris d'una banalitat sopita: «als darrers anys, els 
bons llibres de no ficció són millor "literatura" que els llibres de ficció més lloats. 
Ha succeit que a alguns novel.listes l'art els ha fet perdre l'ofici)) (p. 133). 

No cal ni dir que sobre Pla i la novel-la, o sobre el realisme segons Pla, Puig no 
diu cap novetat ni és capa$ de fer bcln ús de les refertncies imprescindibles (de les 
poques que esmenta de passada, per exemple a la p. 124), i no va més enlla de 
l'obvietat en forma de bestiesa: «'T'¿ri lluny de la metaficció, el realisme magic o la 
narrativa postmoderna, la idea que Pla té de la novel-la reclama astúcia davant la 
realitat humana i social que el novd.lista observa)) (p. 151); o bé, quan s'escau 
parlar prbpiament dels textos en qi~estió, no va tampoc gaire més enlli de l'im- 
pressionisme maldestre i liricoide (ps. 160- 16 1). 

No és pas d'aquesta mediocritat facilona que ve tot el problema, pero partir de 
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premisses errbnies per arribar a conclusions apriorístiques no sembla un bon mktode 
per entendre ni per explicar res: d'on treu Puig, per exemple, que a hores d'ara les 
«novel.les-novel.les» (valgui en aquest cas el recurs a la diafora, per mor de breve- 
tat) no gaudeixen de predicament (ps. 132-133), si tot demostra que és precisa- 
ment el contrari? 1, encara, corn gosa erigir-se en defensor de membries i dietaris 
(p. 126), quan precisament aquests generes necessitarien avui dia més aviat una 
quarantena? 

D'acord arnb el títol, Ordre i llibertat, tot el capítol cinquk és un joc d'equili- 
brismes entre aquests dos pols, concebuts corn a antitetics, i que Pla, segons Puig, 
reeixiria a engalzar en el seu pensament i en la seva actitud davant la vida. D'aquí 
que el defineixi corn «un liberal que creia en I'exigkncia d'ordre i un conservador 
que creia en la llibertat)) (p. 221). Perb tot i corn Puig s'esforca a presentar-nos Pla 
corn si aquest fos una mena de tornaveu premonitori -i prestigiat, és clar- del 
mateix Puig, el fet és que aquí tarnbé la distancia entre tots dos és ben insalvable. 
Mentre que Pla -el gran Pla- no tenia empatx a considerar-se conservador -i 
obertament reaccionari, si tant convenia- (vegeu, per exemple, dins I'Obra Com- 
pleta, 11, 280 i 24, 293), el petit Puig es basqueja a daurar-nos la pindoleta tot 
posant en relació aquests conceptes -en principi negatius- arnb grandc mots 
corn ara «liberal» i ((Ilibertat)). 

Tot fent-ho, dóna la raó a Roland Barthes quan, en les seves Mythologies, apun- 
tava ja arnb perspicacia, a propbsit de la perdua de qualitat histbrica de les coses 
que ~aracteritza el mite, que allb que defineix la ideologia burgesa és la mateixa 
defecció del nom burges. 

Sernblantment, allb que tipifica la profunda carcúndia de Puig -així corn la 
seva precarietat exegetica- és aquest refús a assurnir-la corn a tal -ni que sigui 
projectant-se a travCs del prisma amb que enfoca Pla-, així corn aquest delit per 
revestir-la arnb manifestacions altisonants i, al capdavall, distractives. El súm- 
mum de la contradicció entre allb que d'una banda s'és i allb que d'altra banda es 
vol aparentar, l'ateny Puig quan equipara procustianarnent les idees polítiques de 
Pla arnb les del tenor Hipblit Lkzaro: «A Espanya sóc monhrquic; als Estats Units, 
republica; a ItAlia, feixista; a Franca, democratic)) (p. 221). 

Sempre arnb el desvalgut Pla corn a pretext, i a cbpia de maldar per justificar i 
amorosir el pensament 'conservador, Puig acaba, doncs, identificant aquest arnb 
el camaleonisme més chaquetero i descarat. Una deriva que, malgrat tot, no va ser 
la de Pla, pero que sí que hi ha motius per creure que és cada cop més la de Puig. 

El darrer capítol, intitulat -també segons el procediment de I'ús indiscrimi- 
nat de grandc mots- Clemencia i responsabilitat, pot resultar instructiu corn a 
corol.lari del primparat métier de Puig i dels fantasmes obsessius que I'envolten. 

Pla hi continua sent objecte &una visió simplista, unidimensional i monocorde, 
i coacebut en conseqüencia corn un sol bloc immutable tot al llarg de la seva 
dilatada trajectbria corn a escriptor. 1 Ilavors, arnb I'excusa d'aquest Pla trivialitzat 
d'acord arnb les cebes particulars de Puig, és que el nostre autor es llanca al fu- 
nambulisme de presentar-nos Pla -de presentar-se a si mateix- corn a sostret a 



tot condicionant histbric, com a eschpol de qualsevol servirud professional. 
És, doncs, arribat el moment de fer gala un cop més de 1'antiintel.lectualisme 

més ferotge (ps. 229-230, 236-237), perquk ja se sap que aixb dels intel.lectuals 
és cosa nomes de les esquerres i qiue productes com ara Puig o el seu admirat 
-encara a hores &ara!- Barres nio tenen res a veure arnb la necessitat de les 
classes conservadores de dotar-se tarribé dels corresponents portaveus i legitimadors 
en l'hmbit del simbblic. 

Per aixb és que, per citar un exemple especialment indignant d'entre aquells 
amb que amaneix Puig les seves incontinkncies verboses, el partit responsable 
d'una «contribució de major o menor volum a la cathstrofe civil de I'any 1936)) 
fóra Acció Catalana, amb tebrics al capdavant com ara Josep Carner -no pas la 
Lliga ni tots els seus cervells passats de bracet amb els amos al Govern de Burgos 
(p. 229). L'intel.lectual és Sartre, no Aron. Ni Pla. Ni tampoc el mateix Puig, és 
clar. No. Aquests se situen més enllh del bé i del mal. 

I 6s aquí també on cal abjurar u11 cop més de les ideologies (p. 243). Aquestes 
són cosa dels altres; dels intel.lectuals, per exemple. Perb no de Pla. Ni tampoc de 
Puig -que mentalment (no se sap si físicament) deu ser com aquella princeseta 
que només pixava colonia i només cagava tortells. 

Grhcies a una tal puresa és que E'la ((apren de la historia)) sense pol-luir-se'n de 
«les ideologies)); d'on, infereix thcitiunent Puig, el fet que Pla sigui conservador i, 
en l'apoteosi de la sil.logística, el fet també que escrigui bé (ibídem). La reacció 
social i política ja no sols disposa clel monopoli dels mitjans de producció, sinó 
que ara és així mateix la detentora en exclusiva del saber escriure! 

Sort que aquesta pretensiú axion~htica es desmunta per si mateixa tot compro- 
vant simplenient com les gasta el tal Puig a I'hora de fer anar la ploma (vegeu 
infia). I sort també que la grolleria ldels arguments que hi desplega és tal que, per 
més que Sapalanqui en la figura cansiderable de Pla, resulta obvi que l'únic per 
quk malda Puig és per situar-se en iin hipotetic empiri des d'on, previ enlluerna- 
ment de babaus i d'esnobs, procedii- amb impunitat a una relectura de la literatu- 
ra i de la historia catalanes acordada amb els interessos de la nova dreta dels nos- 
tres dies. 

1 tant s'hi escarrassa, en un tal propbsit, que ell, infatigable combatent contra 
els professors d'histbria i de literatura, no para tanmateix d'actuar com si fos 
d'aquest gremi i, doncs, frisa per f ix :~  lectures obligatbries peral batxillerat - c u m  
ara Madrid. L'adveniment de la Repziblica (!), p. 239- o per denunciar que Mafié 
i Flaqué no estigui tan estudiat coin «qualsevol federalista demencialn (p. 241). 
Tot un programa indicatiu d'allb qiie li espera al país si mai el camaradd Josemari 
decideix gratificar Puig pels serveis prestats en forma de prebenda ministerial. 

Ja per acabar, per bé que en un al tre ordre de coses --el concernent els aspectes 
tipogrhfic, lingüístic i referencial-- (aspectes no menys importants quan el res- 
ponsable de la creatura és d'aquests que no paren de repetir proclames a favor de 
((I'obra ben feta)) i en pro de la (cqualitat~) del producte intel.lectual), cal admetre, 
primer de tot,que el pobre Puig no té gaire sort amb els serveis de correcció de les 
editorials on van a raure els seus iíilsres, 
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A uns tals serveis -els de Destino, en el cas que ens ocupa-, són imputables 
en exclusiva nyaps com ara els següents: 

a) A la solapa del llibre, l'obra Bosc endins apareix datada del 1992, quan en 
realitat era exactament de deu anys abans, amb la qual cosa s'endarrereix ea una 
dkcada el moment d'irrupció de Puig en les lletres catdanes. 

b) L'apartat 11, que a la p. 17 es titula Fer la llengua i l'estil, perd en l'index (p. 
,259) tots dos articles i figura simplement, doncs, com Fer llengua i estil. 

c) Arreu proliferen les particions tipografiques aberrants a final de Iínia, des de 
les atribuibles a la influencia de les convencions espanyoles (cas de la separació de 
la doble erra: ps. 13, 63, 165) fins a les forca més greus probablement derivades 
d'un desgavell informatic (aixi: l'a 1 ny, p. 74; me 1 nys, ps. 197 i 215). 

Tot aixb, perb, no són sinópeccata minuta davant la gran quantitat d'errors de 
múltiple i varia mena que infesten el conjunt del llibre; com que, per incompe- 
tents que puguin ser els correctors de Destino, no sembla versemblant que, en 
lloc d'esmenar el text, contribueixin encara més a deformar-lo ariib la incorpora- 
éió de nous esguerros, cal deduir en conseqütncia que els originals de Puig són 
tots ells unes manifestacions teratolbgiques de tai abast que no hi ha corrector 
que, en un temps raonable, i per més voluntat que hi posi, pugui reconvertir-los 
en prodtictes mínimanent llegibles. 

A manera d'inventari succint dels horrors continguts en aquest cottolengo en 
forma de llibre; pagara la pena aquí de denunciar-ne algunes de les mostres més 
flagrants (mal que només sigui perquk també del monstruós s'apren). 

En un primer apartat figurarien les errates de tipus mecanic, de responsabilitat 
possibiement compartida entre l'autor i la casa editora; en trobem a les ps. 43,44, 
45,49, 118, 138, 159, 164, 169, 186, 197, 198,205,237,240,246. La majoria 
són facilment substituibles i no fan sentit, pero sempre n'hi ha alguna de diverti- 
da: la que transforma a la p. 43 utopies en «autopies» (que potser vol reproduir la 
prondncia que en puguin fer els pagesos mallorquins, senyor Puig?), o la que al 
comencament de la p. 237 inclou l'autor dins les «coses» per causa &una primera 
persona de plural que en realitat hauria de ser una tercera persona; també hi ha la 
que indueix a perplexitat perquk el context no permet inferir, com és el cas del 
«constaba» de la p. 164, si l'expressió correcta era el present constata o l'imperfet 
(amb falta d'ortografia) constatava; sens dubte, perb, la rnés llarnpant d'aquestes 
errates mecaniques 4s la que rebateja la narració Pa i raim en ni rnés ni menys que 
(@la i rairn)) (!) (p. 163). 

L'apartat concernent la llenguadel nostre escriptor és un dels més galdosos. Hi 
ha un ampli venta11 d'errors ortografics (sense hnim tampoc de fer-ne cap relació 
exhaustiva) que contravenen regles elementals de: 

a) L'accentuació (ps. 112, 185, 198, 228, 236, 240, 248; a les ps. 50 i 91, 
I'abstncia d'accent converteix el pronom interrogatiu que en la conjunció que, 
amb el subsegüenr desgavel sintactic i, doncs, interpretatiu): 

b) De la diPresi (ps. 87, 127, 219). 
c) De l'apbstrof (p. 57). 
d3 De I'ús de la lletra c -substituida per una c incorrecta- (ps. 3 1, 169,247, 



250). 
e) Del de la doble ss -representada només en forma de s simple- (ps. 78, 

132) o a I'inrevés - d e  la S que es veu innecessiriament duplicada- (p. 1 13). 
f) Del de la v -trabucada en El- (p. 146). 
També hi ha faltes que afecten altres aspectes no menys importants de l'orto- 

grafia (ps. 51, 54, 125, 154, 158, 186, 214, 253). 1 trobem igualment casos de 
puntuació errbnia o, si més no, coiifusioniria a les ps. 11,43, 57,64,78, 85, 93, 
118-119, 123, 132, 138, 168, 173, 191. 

En honor a la llengua dominaclora, el lPxic abunda en castellanismes directes 
((cmortandat)) per mortalddt, ps. 583 i 220; «mostrador» per taulell, p. 97) i en 
servils acomodacions als hibits foriicogrifics de l'espanyol (((centrípete)), p. 164; 
«extroversió)), p. 170; «billets», p. 209; «escritor», p. 240). 

Morfologia, sintaxi, tot allb que fa de la llengua un sistema d'expressió cohe- 
rent, són realitats olímpicament nienystingudes pel nostre autor. Terminacions 
incorrectes derivades de la interferencia de l'espanyol («iraquí», p. 60) o de la 
influencia dialectal (~reconescut)), p. 237). Regims preposicionals erronis, tant si 
depenen d'un verb («creure amb», ,p. 5 1) o d'un substantiu («por a», p. 207), com 
si estan destinats a introduir oracions completives d'infinitiu (((pensar en fer no- 
velales», p. 138; ((alguna cosa que veure)), p. 176), a precedir abusivament un que 
conjuntiu (ca pesar de que», p. 1518) o a donar entrada a complements directes 
(un recurs, aquest últim, especialinent anguniós ates el fet que l'única llengua 
rominica a servir-se'n és l'espanyol: ps. 73, 77, 191). 

No cal dir també que, seguidor fervent com és dels tebrics de la verinosa llen- 
gua (p. 32), Puig practica sistemiiticament la reducció de per a en per (ps. 140, 
186, 216), amb els inevitables equiívocs en segons quina mena de contextos (ps. 
172,256). 

Allí on aquesta barreja indiscrirninada d'ignorincia gramatical i d'apoteosi de 
la instintivirat expresiva fa més e:stralls és, tanmateix, en tot allb referent a la 
sintaxi de l'oració composta. Els ailacoluts hi campen a l'ample (ps. 55,71, 185, 
235-236). El desori logicoconcep~.ual ateny fites difícilment igualables en pari- 
grafs d'aquest calibre: 

«El currer Estret, de 195 1, conta I'arribada al Torrelles de 4.000 habitants 
d'un nou veterinari que Pla institueix en narrador en primera persona -tot i 
que maltracta les convencions el punt de vista i "fa" omnisciencia als capitols 
XI, XII i XIII- que avanca per blocs de descripció social, sense dosificació 
gradual, i a la vegada obté una qualitat formal de puresa i eficiencia, com una 
de les millors novel.les de la literatura catalana.)) (p. 164), 

o d'aquest altre, que és ja la culmiinació del caos mental i estilístic de l'autor: 

«De be11 nou, vet aquí un punt fonarnental de la idea de novel-la segons 
Pla, encara que la necessitat de trama -en un sentit pirebé industrial- res- 
pon al fet que quasi tot, des de les analisis estadístiques de la Borsa o el relat 
dels sis dies de la creació del món per Déu segons el Ginesi poden ser conver- 
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tides en un grhfic o com a part d'un pla del tot ordenat i, d'una manera super- 
ficial, entes així, tot i que - c o m  diu Dipple- aquesta consideració de la 
trama no té valor literari, moral o simbblic i no és satisfactori des del punt de 
vista artístic, com és el cas de la novel-la d'intriga on el lector ha d'encaixar les 
peces [sic] dels trencaclosques en una lectura que no 6s "un acte literari creatiu, 
sinó una mena de constatació del nostre coeficient d'intel-ligencia.")) (ps. 169- 
170). 

És clar que, enmig de refistolaments que, com aquests, denoten un tan alt 
grau de virtuosisme, Puig sap sempre amenitzar l'esforc del pacient lector amb 
perles del tot impagables. Prodiga així: 

a) L'absurd conceptual: csintagma &entonación (?) (p. 27). 
b) La contradictio in terminis, com quan adjectiva la postguerra de «lívida i 

bigarrada)) (p. 113), ignorant de la sembtica antitetica de tots dos mots 
c) Les citacions en llatí deturpat i mal compres: «nihil novum sub solecm>» (p. 

60), precedida &un emfatic «goso evocar el clhssic» que deixa entreveure la desco- 
neixenca de Puig pel que fa a Sorigen de l'expressió, procedent de lJEclesiastls en la 
versió de la Vulgata, 1, 10, i no pas de cap autor grec o llatí; «in media[sl res» (p. 
164), extreta de l'Art Po2tica d'Horaci, 148, el qual en fa ús pcr explicar que 
Homer posa el lector enmig de l'acció, pero que no serveix, a diferencia del que 
pretén Puig, per indicar que el situat enmig d'aquesta pugui ser un personatge de 
la ficció; amutatis mutandib])) (p. 220), emprada en un context prou confiís per- 
que no quedi clar si el nostre autor entén ben bt  el significat de la tal expressió. 

Valenti Puig és, perb, un escriptor no tan sols primmirat en qüestions de Ilen- 
gua, segons veiem. Tambt fila prim a I'hora de fer ostentació dels seus amplis 
coneixements culturals, que es concreten en un devessall de mencions d'indrets i 
de personatges. 

Per aixb és que, en l ' h b i t  de la toponimia: 
a) Trabuca I'accent de poblacions i escriu, doncs, incorrectament: «Sbller» (ps. 

11, 12, 14), «Cadaques» (p. 159), «Skvres» (p. 60). 
b) Capgira de lloc la lletra h i gafia «Rhur» (p. 58) o bt  la hi afegeix en contra 

de la normativa fabriana, cas &«Hostafranchs» (p. 187). 
c) Cita segons les convencions prbpies de l'espanyol, «Moscúu (p. 48), (:EE.UU.» 

(p. 70), o bC segons les seves de particulars, amb híbrids del tipus «Lausanna» (p. 
60). 

En I ' h b i t  de I'antroponimia, d nostre home no es queda pzs m p o c  curt. 
Els accents també donen molt de si; i, doncs, ens trobem que Barres apareix 
sistematicarnent citat amb accent agut (ps. 24, 58, 226, 230, 250), igual que 
Jaures (p. 186); Augusto Assía (p. 112) i Joaquin Soler Serrano (p. 117) surten 
amb les respectives i desaccentuades; Léon Daudet (p. 185) alterna amb el nom 
accentuat a l'espanyola (p. 127). Nietz.de es veu privat de las (ps. 48,75), Teniers 
de la r (p. 173), Boccaccio &una c (p. 177), Columel.la de 1'1 geminlda (p. 249). 
Ors, en canvi, va provdt de la D'epentktica (ps. 36,62,233), en una convenció 
alfabetitzadora manllevada de l'espanyol pero absurda en catala, tant com ho fóra 
citar en aquesta llengua, posem per cas, «De Sagarra~ - e l  qual per ccrt s'escriu, 



segons Puig, <(Segarra» (p. 37). El .filbleg autor del magne Diccionari etimologic del 
catala (i de Yespanyol) és citat indistintament Corominas (p. 32) i Coromines (p. 
36), com ara el contertuliaire de Pl,a Martinell, el qual es diu adés «José» (p. 184), 
adés «Josep» (ps. 199, 204), potser per allb del bilingüismo bien entendido. Per 
contra, l'aragonks Pero Martines di: Luna, esdevingut papa cismatic arnb el nom 
de Benet XITI, es troba arnb el cogriom catalanitzat i figura, doncs, com ql'antipa- 
pa Lluna)) (p. 163). No cal ser tarimateix un personatge remot en el temps per 
caure víctima de deformacions nominatives en ploma de Puig: el crític i el mentor 
primerenc de Pla Alexandre Plana és objecte d'una apbcope que n'iguala el cog- 
nom arnb el del seu avantatjat pupil (p. 128); Yempresari dels nostres dies Duran 
i Farell surt encara més mal parat: passa a dir-se Durant i Farrell (p. 117). 

Els títols d'obres són també ua camp propici perqut el subconscient (o l'in- 
conscient) de Puig s'esplai al seu giut. Per dues vegades que l'obra cabdal d'Erich 
Auerbach Mimesis. Dargestellte Wiriblichkeit i n  der abendlandischen Literatur (Berna 
1946) surt citada amb la primera part del títot correctament traduida al catala, 
Mimesi (ps. 22, 175), n'apareix quatre en una forma que no és ni catalana ni 
espanyola, Mímesi (ps. 53, 176, 177,173). El Tdstram Shandy de Sterne acusa la 
falta de la segona r (p. 178). Més grotesc és encara el despropbsit comes arnb La 
vie d'Henri Brulard de Stendhal (p. 124): el nom de fonts d'aquest transsumpte 
de l'autor és grafiat a l'anglesa, «Maenry», i el cognom revesteix un accent circum- 
flex, «Brfilard», potser perqut sembli més frances. 

Una llengua, aquesta última, que Puig deu dominar si fa no fa com tot: de 
retruc i malament. Comme és «com» (p. 144), égalité no disposa d'accent a la 
primera e (ps. 188,216), rhérie va sense accent a la primera i arnb accent circum- 
flex a la segona e (p. 165), littérature apareix en el decurs de només dues ratlles 
com a c(littératura» i com a «littera~ture» (p. 253). 

Aquesta relació de patologies 1,ingüístiques i refeiencials diverses, inevitable- 
ment tediosa, només es justifica per la necessitat de denunciar els disbarats a que 
pot emmenar el semianalfabetisme: superficialment il.lustrat de pseudoautors com 
Puig, tan perdonavides d'altri i tain pagat de si mateix, ell. 

Parodiant a gratcient una de les seves afirmacions tan lapidaries com V ~ C U ~ S  

(((la inteleligkncia i la bona prosa sempre sabran viure enmig de qualsevol incle- 
mencia~, p. 239), bé podríem cornencar a concloure que la ignorancia i la pbsi- 
ma prosa sempre trobaran clemencia entre els il.lusos d'esperit i els temorosos de 
passar per enzes als ulls de I'emperador --llegiu: del pensarnent únic-, arnb la 
seva incerta fatuitat i el seu vestit inexistent. 

En qualsevol cas, caldria poi:ser matisar la frase d'Émile Buré que Josep 
Murgades aplicava des d'aquesta rnateixa revista a Valentí Puig: «Un imbécilesam 
culture ne sera jamais un imbécil compieb); en realitat, fóra més pertinent de for- 
mular-ho a l'inrevés: una cultura sense imbkcils mai no sera una cultura al com- 
plet; i afegir: gracies, Valentí Puig, per contribuir a fer possible arnb els vostres 
llibres que la cultura catalana sigtrt una mica més completa. 
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