Presentació de l'antologia de textos de Josep Pla

Hem d'acostar-nos més a València
a cura d'Antoni Martí Monterde

A les portes de l’any Joan Fuster, es
presenta a Palafrugell una antologia de
textos de Josep Pla sobre València
Del llibre se’n desprèn un diàleg entre Pla i
Fuster i les seves afinitats, també pel que fa als
Països Catalans

Dia i hora: Divendres, 10 de desembre, 19 h
Lloc: Fundació Josep Pla (C. Nou, 51, Palafrugell)

L’ACTE DE PRESENTACIÓ
L’Editorial 3i4 i la Fundació Josep Pla presenten Hem d’acostar-nos més a València, una
antologia de textos sobre València seleccionada pel patró de la Fundació Josep Pla i
professor de la Universitat de Barcelona, d’origen valencià, Antoni Martí Monterde.
L’acte de presentació tindrà lloc divendres, 10 de desembre a la Fundació Josep Pla i hi
intervindran:
 Enric Morera, president de les Corts Valencianes,
 Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Patronat de la Fundació
Josep Pla,
 Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell i diputat de la Diputació de Girona,
 Antoni Martí Monterde, professor de la Universitat de Barcelona i curador de
l’edició,
 Xavier Pla, professor de la Universitat de Girona i
 Eliseu Climent, editor de 3i4.
ORIENTACIÓ DE L’ANTOLOGIA
Hem d’acostar-nos més a València podria haver estat un llibre editat per Joan Fuster. De fet,
va ser ell mateix qui, fa molts anys, va proposar a Eliseu Climent una antologia d’escrits de
Josep Pla sobre el País Valencià, fins i tot en va redactar un esquema en un full,

malauradament perdut. Aquest llibre parteix, doncs, d’una hipòtesi traçada per Antoni Martí
Monterde sobre com hauria pogut ser aquell llibre.
Encara que sembli una antologia, en les seves pàgines hi trobem un itinerari, una visió
literària i de vegades intel·lectual de paisatges, obres i noms valencians, un desig de
construir una relació més intensa i un gran diàleg entre els dos escriptors catalans més
decisius del segle XX, que, amb la seva relació, van donar pàgines, idees i projectes clau per
al nostre país. Tal com va dir l’empordanès en una entrevista l’any 1971, quan li van
preguntar sobre la idea de Països Catalans, «el senyor Conqueridor, en Jaume, va portar a
València dues menes de gents. Aragonesos i catalans. Als catalans els va donar el litoral fins a
Guardamar. El límit de la Catalunya històrica és Guardamar pel Sud i Salses, al Rosselló, pel
Nord».
El volum s’estructura en dos blocs. El primer recull els textos de Pla sobre diversos escriptors
i artistes valencians rellevants –Blasco Ibáñez, Azorín, Gabriel Miró, Manuel Sanchis Guarner,
Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés i, fins i tot, Raimon–; mentre que el segon agrupa textos
dedicats a paisatges i ciutats, amb notes sobre València, Alacant, Xàtiva o Sueca, d’on era
originari l’assagista Joan Fuster. Completa l’antologia un recull de correspondència, que
inclou diverses cartes creuades entre Pla i Fuster, bon amic de l’autor d’El quadern gris, i del
qual està aprovada la commemoració del centenari del naixement durant el 2022.
Precisament, la Fundació Josep Pla se sumarà a aquesta commemoració dedicant el 2022 la
seva exposició temporal a la relació entre els dos autors. En aquest sentit, la presentació de
l’antologia s’emmarca en la voluntat de l’entitat per “acostar-nos més a València”, contribuir
a la recuperació, reivindicació i divulgació de la figura i pensament de Fuster, i enfortir els
ponts i corrents culturals entre els diversos territoris del domini lingüístic català de la mà de
l’obra de Josep Pla.

“En definitiva, del que es tracta és de crear, entre aquests dos països, una
amistat, una curiositat, un afecte. Desgraciadament, no s’ha creat. S’ha de
rompre aquesta muralla de fredor i d’indiferència, creada i mantinguda pel
centralisme peninsular, en termes que en determinats moments és d’un
frenesí hiperbòlic i ridícul..”
Josep Pla. “Hem d’acostar-nos més a València”
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