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Molts dels amics que van acom pa nyar Josep Pla en els seus pri mers pas sos com a escrip -

tor pro ve nien del món de l’art. Aquesta relació estreta, que va refer mar l’escrip tor en la

seva con cepció d’una lite ra tura des lliu rada d’inflor i arti fi cis, ha estat objecte d’unes

quan tes expo si ci ons amb les cor res po nents recer ques, des de la que va orga nit zar La

Caixa el 1997 pel cen te nari, Josep Pla i els home nots artis tes, comis sa ri ada per Joan-

Fran cesc Ainaud, fins a El pri mer artista que vaig conèixer, pre sen tada a la Fun dació

Pla i a la Fun dació Masó entre el 2019 i el 2020, en què Jordi Falgàs res se guia les com -

pli ci tats estètiques i vitals amb el pin tor bis ba lenc Joan B. Coro mina. La inves ti ga dora

Mari ona Segu ra nyes, que el 2006 ja va fer una pri mera apro xi mació al tema a Josep Pla i

els pin tors, docu men tant en aque lla ocasió les afi ni tats amb els pai sat gis tes empor da ne -

sos, reprèn ara la recerca a la mateixa Fun dació Pla de Pala fru gell per cen trar-la en els

anys pari sencs, quan el con tacte amb la colònia de cata lans tras plan tats, molts dels quals

conei xia de les tertúlies a l’Ate neu Bar ce lonès, el referma en la seva defensa d’un rea -

lisme “amb la quan ti tat sufi ci ent de malícia” que avança en paral·lel a la defi nició del seu

estil lite rari i que con corda, en essència, amb l’espe rit del retorn a l’ordre que es res pi -

rava a Europa després de la I Guerra Mun dial.

De Pala fru gell a París, 1913-1925. Josep Pla i els artis tes, una mirada literària, que es

podrà visi tar a la Fun dació Pla fins al 30 d’octu bre, ela bora un dis curs com plex a par tir

d’un mun tatge expo si tiu només en apa rença modest que arrenca amb el des co bri ment

dels qua dres suco sos que pinta Gimeno a les cales de Begur el 1916, a través dels quals
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Pla gesta el con cepte de pai satge que diri girà també la seva escrip tura. Aquesta lliçó pri -

mera, que per du rarà en la post guerra, quan s’esta bleixi a la mateixa bar raca de pes ca -

dors de Gimeno a For nells, s’anirà enri quint a còpia de lec tu res i de les con ver ses amb la

penya de Joa quim Bor ra lle ras a l’Ate neu, i que darà fixada, final ment, en l’ambi ent de

París. Les car tes (algu nes d’inèdites), els arti cles periodístics, les postals, els catàlegs i els

lli bres, jun ta ment amb una mos tra d’obra esco llida d’alguns dels autors que més apre ci -

ava Pla, des de Fran cesc Gimeno i Joan B. Coro mina a Enric Casa no vas, Joa quim

Sunyer, Manolo Hugué, Enric C. Ricart, Pere Ynglada, Josep Dunyach, Lluís Mer cadé o

Manuel Hum bert, tei xei xen un món de rela ci ons que ha pas sat incom pren si ble ment des -

a per ce but per a bona part de la his to ri o gra fia de l’art català, emba da lida davant l’avant -

guarda o frag men tada en infi ni tud de mono gra fies que reten culte a per so na li tats

solitàries, com si hagues sin bro tat en el buit. Al París que coneix Pla des que hi arriba

l’abril de 1920, hi con vi uen el refi nat Pere Ynglada, el taci turn Joan Miró, el vita lista

Manolo, Ricart el recon cen trat, el dis cretíssim Mer cadé, el picassià Pere Pruna, el modi -

gli a nesc Hum bert, i Sunyer enmig de tots, esta blint les bases d’allò que Pla en dirà “els

rit mes ele men tals de la huma ni tat i el pai satge del seu país”. També Picasso, per qui Pla

sent un res pecte dis tant. Es tro ba ven al mateix cafè de La Rotonde, als matei xos gabi nets

dels dile tants (sobre tot el de Lluís Gar riga, on Pla rebrà el pri mer gran impacte de l’obra

de Sunyer) i a vega des als matei xos hotels, com el de Namur o Rouen, on van coin ci dir

Ricart, Pla i Miró. Tan dife rents com eren, con fra ter nit za ven prou per enviar-se mis sat -

ges invi ta dors i fes tius, a vega des nostàlgics, en alguns dels quals emer geix la misèria que

envol tava l’escrip tor, entre gat a la dis ci plina de la quar ti lla diària, o per dut pels car rers

“amb una bar reja de melan co lia i de man dra”.

Cada un a la seva manera, valo rava un art d’ofici, de sim pli ci tat expres siva, dis ci pli nat i

des tre, que tingués un peu cla vat a terra i l’altre, amar rat en el bon gust, lluny del sen ti -

men ta lisme i la febrada geni a loide. És el mateix credo que pro fes sen Josep M. Junoy,

Ale xan dre Plana o Feliu Elias, de qui de tota manera Pla es pre gun tarà “com pot ser que

pinti de manera tan asfi xi ant algú que hi entén tant, de pin tura”. El seu no és un rea lisme

ata cat de cur si le ria i afec tació (el de “l’estúpid segle XIX”, en deia Rafael Benet), sinó

vigorós i sever, que Pla sin te titza en un arti cle dedi cat a Hum bert el 1927: “El pro blema

del gran art, en pin tura, ha estat, és i serà sem pre el mateix: és el pro blema de cap tar el

món exte rior de la manera més objec tiva pos si ble, més pro fun da ment rea lista, més viva.”

L’expo sició conté alguns regals i unes quan tes reve la ci ons. Entre els pri mers, l’emoció de

veure La nena dels préssecs, de Sunyer, pro vi nent d’una col·lecció par ti cu lar, i de retro -

bar artis tes tan fins i obli dats com Ynglada (amb qui Pla col·labo rarà en l’orga nit zació de

l’Expo sició d’Artis tes Cata lans al Saló de Tar dor de 1920), Hum bert o Mer cadé, a més del

bust de l’escrip tor que va mode lar el seu amic Josep Dunyach i que Folch i Tor res con si -

de rava “una de les mos tres més crues i més for tes del rea lisme escultòric que mai s’hagi

donat a Cata lu nya”. Entre les sego nes, la cons ta tació que Sunyer i Pla ja es conei xien

abans de coin ci dir a París, o que Pla tenia al pen sa ment el lli bre sobre Manolo molt

abans de la seva publi cació, el 1928. En una carta del 13 de febrer de 1920, Feliu Elias

pre gunta a l’escul tor: “Quan surt el lli bre d’En Pla sobre vos? Tots l’espe rem amb can de -

le tes.” És sabuda i citadíssima la quan ti tat de lite ra tura que els artis tes van ins pi rar a Pla
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en uns arti cles que serien l’embrió de suc ces sius Home nots i Retrats de pas sa port, però

Segu ra nyes adver teix que s’ha de lle gir amb molta prudència: “Pla és una font ines go ta -

ble de dades, encara que sem pre des de la seva sub jec ti vi tat.”

A Manolo, l’havia cone gut el 1919 al Lyon d’Or, i Segu ra nyes sosté que el 1920 l’escrip tor

ja l’anirà a veure a Oceja, a l’Alta Cer da nya, pen sant en el lli bre. S’aca ba ran dis tan ci ant,

perquè “l’anècdota matarà l’obra”, diu la inves ti ga dora. La Vida de Manolo és un dels

intents més des ca rats de rusiñolit zar l’escul tor, de con ver tir-lo en un per so natge pin to -

resc devo rat per la lle genda. Però el que més interessa aquí és el punt de vista que adopta

l’escrip tor, assu mint la veu de l’artista com la pròpia, o fent com bre gar l’artista amb la

seva, que posa de mani fest una volun tat d’assi mi lació que con flu eix en una con cepció de

l’art (i la lite ra tura) cise llada a còpia de pena li tats, de molt bara llar-se amb els fenòmens,

de molt con cen trar-se en la pura den si tat de les coses. “El camí del bou: rumiar, tre ba -

llar”, dirà Pla.
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