
44 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIUMENGE, 6 GENER 2013

ARXIU

Xavier Pla dóna a conèixer 37 cartes del filòsof deMartorell a l’escriptor de Llofriu

Correspondènciahiparxiològica

Fèlix Pons i Jordi Busquets protagonitzen l’obra

PLA/PUJOLS

JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

E
ntre Josep Pla, l’au-
tor català més llegit,
i Francesc Pujols,
l’autor català més
incomprès i menys

llegit, segons encertada definició
del periodista Josep Maria Pla-
nes, no només hi va haver una
relació professional que es va
traduir en un llibre en col·labora-
ció, sinó també una amistat de la
qual són fidel reflex les 37 cartes
inèdites dirigides a l’escriptor
empordanès que es conserven a
la Fundació Josep Pla. El profes-
sor Xavier Pla va informar de
l’existència d’aquests documents
en el recent simposi Realitat i
veritat en Francesc Pujols, orga-
nitzat per la càtedra FerraterMo-

ra de la Universitat de Girona.
Segons va revelar Xavier Pla,

en aquest simposi celebrat a la
Torre de les Hores de Martorell
–la casa on va viure Francesc Pu-
jols (1882-1962) i on ara té la seu
la fundació que porta el seu
nom–, lamajor part d’aquesta cor-
respondència, sempre en català,
correspon a dos períodes:
1930-1931 i 1942-1949. No existei-
xen, altrament, les respostes, és a
dir, les cartes de Pla a Pujols, en-
cara que n’hi va haver. Algunes
cartes postals van ser publicades
el 1997 a Josep Pla a Martorell,
edició patrocinada per l’Ajunta-
ment, però fins i tot aquestes han
desaparegut. Segons undels assis-
tents al debat, després de la mort
de Faust, el fill de Pujols, algunes
de les seves pertinences van ser
cremades o venudes, i no es pot
descartar que un dia apareguin
en alguna subhasta.
Xavier Pla va explicar que

aquestes 37 cartes reflecteixen
l’amistat entre els dos personat-
ges, la seva admiració recíproca i
“la insatisfacció” compartida pel
llibre El sistema de Francesc Pu-
jols (Manual d’hiparxiologia), es-
crit per Josep Pla a partir de les
reflexions de Pujols i publicat el
1931. Pel que sembla, Pla tenia in-
tenció de fer un segon estudi més

centrat en aspectes biogràfics, pe-
rò Pujols contínuament li oferia
excuses donant a entendre que ni
la seva vida ni la seva obra no s’ha-
vien acabat encara i adduint difi-
cultats per trobar-se.
Les primeres cartes daten de la

primavera de l’any 1930. En un
d’aquests documents, Pujols diu
a Pla que “vostè ha deixat aquí un

solc de llum” i li explica els
problemes que sorgeixen per
col·locar una bandera catalana al
costat de l’espanyola al Círcol
Democràtic i Recreatiu de
Martorell, amb aquest comentari
final: “Les banderes donen molts
disgustos”. Els temes poden anar
des del debat sobre Cambó i les
seves idees liberals fins a la inva-

sió de mosques a Martorell.
La Guerra Civil va interrompre

aquesta relació. Pla es va quedar
al bàndol franquista i Pujols, al re-
publicà,marxant a l’exili, aMont-
peller, on es va estar fins al 1942.
El 27 d’octubre d’aquell any,
Pujols torna a escriure a Pla i el
convida a visitar casa seva, on li
indica que ara té fins i tot habita-

ció lliure perquè hanmort la seva
esposa i la seva mare. En aquella
època seran habituals les bromes
de Pujols sobre el destí, en un joc
de paraules que al·ludeix al setma-
nariDestino, on escriu Pla i aspira
a fer-ho Pujols. En una d’aques-
tes cartes, Pujols demana la inter-
cessió de Pla davant la censura (a
la qual anomena “tribunal de la

CARLOS ARNAL
Barcelona

P
ot ser queLa tardor bar-
celonina sigui una de les
novel·les més descone-
gudes de l’escriptor i fi-

lòsof català Francesc Pujols
(1882-1962) i, al seu torn, tota
una declaració d’intencions de
les temàtiques que l’autor aborda-
ria al llarg de la seva carrera lite-
rària. Coincidint amb el 50è ani-
versari de la mort de Pujols, La
Seca Espai Brossa acull entre el
10 i el 27 de gener l’adaptació tea-
tral d’aquest títol, dirigit i copro-
tagonitzat per Fèlix Pons.

Publicada per entregues a la re-
vista Papitu l’any 1908, La tardor
barcelonina explica la història
d’un jove poeta –àlter ego de Pu-
jols– que en un arravatament de
gelosia crema la seva masia amb
la seva estimada, l’Àgata, a l’inte-
rior. Conscient del crim i per tal
de no aixecar sospites, decideix
fugir amb el primer tren cap a
Barcelona disfressat de dona. Du-
rant el trajecte coneix la senyora
Ridaura, de qui s’enamora a l’ins-
tant i que curiosament sembla
una doble de la seva estima-
da/odiada Àgata. A sobre, un al-
tre passatger (un comerciant i, al
seu torn, vell conegut) intenta se-

duir-lo, cosa que provoca una
situació delirant. La novel·la,
surrealista abans fins i tot que el
surrealismenaixés coma tal, trac-
ta temes com l’amor, el suïcidi, el
joc de dobles i la qüestió cata-
lana, tot plegat des d’una perspec-
tiva existencialista ambdosi d’hu-
mor i ironia.
“Quan vaig llegir el text va ser

com una revelació –explica
Pons–, em va captivar des de la
primera pàgina per la irreverèn-
cia, la transgressió i la ràbia prò-
pia de joventut que destil·lava.
Una espècie de bomba adossada
incorporada al mateix cor del
noucentisme”. Pons comparteix

Josep Pla va dir que
l’obra de Pujols, en ser
tan anticonvencional,
va ser titllada de
pintoresca

Fèlix Pons adapta ‘La tardor barcelonina’ de Pujols a La Seca

Lesalborsdel surrealisme
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Fora
escombres

ARXIU

L
es línies essencials del pavelló
Mies van der Rohe de Barcelo-
na estan aquests dies tacades
pels objectes habitualment

ocults al seu magatzem subterrani. Par-
lo de les escombres, fregadores, galle-
des, mànegues, escales i altres trastos
que han emergit a la superfície i es reta-
llen contra els tancaments de l’edifici;
dels vidres trencats o de les restes de pe-
ces de marbre que, ordenats sobre pa-
lets, lluen ara als estanys d’aquesta obra
referencial de l’arquitectura del segle
XX. El desplegament no obeeix a un xa-
farranxo de neteja ni a una reforma, sinó
a una instal·lació de l’arquitecte madri-
leny Andrés Jaque. El seu objectiu és
donar visibilitat a aquests elements uti-
litzats per embellir l’edifici, però con-
demnats –pobrets– a la freda foscor del
soterrani.
Jaque s’ha distingit més per la seva

tasca com a agitador social que com a
projectista i constructor. De fet el seu es-
tudi es diu Andrés Jaque and the Office
for Political Innovation, i produeix ins-
tal·lacions que tenen per objectiu subrat-
llar desequilibris socials relacionats amb
l’àmbit arquitectònic. Fins aquí, no hi ha
res a dir: el món no rutlla bé i ja gairebé
totes les protestes tenen sentit. Però he
dit gairebé perquè no n’hi ha prou que
una protesta sigui justa. Amés, ha de ser
eficaç. El pavellóMies, comqualsevol al-
tre equipament públic o privat, es neteja
bastant sovint i, encara que costi d’imagi-
nar-ho, això es fa amb escombres i aspi-
radores. Hem d’atribuir a aquest utillat-
ge de neteja la dura responsabilitat de te-
nir el pavelló net comuna patena? Sí. No
se’ls sol aplaudir per això, oi? No. Podia
ser d’una altramanera?No. Ens està des-
cobrint Jaque que per netejar una casa

cal fer ús d’aquestes eines? Si fos així no
es podria parlar de revelació. Si més no,
per a qualsevol que no sigui molt aficio-
nat a la brutícia. Què en fa Jaque, a casa
seva, del quartet de les escombres? Des-
plega sovint el seu contingut al living,
per no oblidar-se de la seva sacrificada
existència o de la dels qui les fan anar?
L’art que vehicula missatges polítics

és a priori tan digne com el quemés. Pe-
rò no és bufar i fer ampolles, tal com
vamaprendre veient figuració nazi o rea-
lisme socialista soviètic. Gràcies aCathe-
rine David i a altres capitostos del ram
avui sabem que les “pràctiques estèti-
ques contemporànies” –i jo m’atreveixo
a incloure la instal·lació de Jaque en
aquest apartat– lluiten com a heroica
avantguarda contra l’art contemporani
segrestat per la burgesia o les institu-
cions. Però diria que no tots els contra-
atacs són afortunats. I el de Jaque a la
Mies potser no ho és. En primer lloc, per-
què proclama una obvietat. I, en segon,
perquè priva el visitant que ve a conèi-
xer el pavelló d’una experiència arqui-
tectònica singular. De vegades oblidem
que si la nostra aportació no millora el
preexistent, val més abstenir-se. Però si,
a més de no millorar-lo, el desdibuixa,
llavors l’abstenció ja és més que acon-
sellable.

LAURA GUERRERO

santa Inquisición”) perquè per-
meti la publicació del llibre La
matemática de la historia del seu
amic l’historiador empordanès
Alexandre Deulofeu, a qui havia
conegut a l’exili. I pel que sembla
la recomanació va fer efecte, per-
què així li comunica i agraeix en
carta posterior. En una altra mis-
siva, del 4 de setembre del 1949,
Pujols li envia un article sobre “la
desaparició de les orenetes al cel
de la tardor” i la seva relació de
causa-efecte amb la guerra euro-
pea per veure si pot publicar-se a
Destino. No va tenir èxit en aques-
ta ocasió, encara que finalment
va aconseguir que se li obrissin
les portes d’aquesta revista. En
un dels seus primers articles, el
1950, va demanar a l’alcalde de
Barcelona José María Porcioles
que encarregués una obra a Salva-
dor Dalí. La petició va agradar a
Dalí, però no es va fermai realitat
i encara avui Barcelona no dispo-
sa de cap obra pública de Dalí i

ambprou feines està re-
presentat als museus
de la ciutat. En el sim-
posi es va presentar
una curta pel·lícula so-
bre una entrevista que
van mantenir el 1956.
Lesúltimes cartes co-

negudes continuen
amb les referències a
una possible col·labora-
ció i Pujols fins i tot pro-
posa a l’escriptor de
Llofriu que vagi a pas-
sar tres dies cada mes a
Martorell. Finalment
els dos llibres sobre la
vida de Pujols seran els

d’Artur Bladé iDesumbila, una bi-
ografia publicada el 1967, i
d’Isidre Clopas, un anecdotari
del 1953. No se sabrà mai si va ser
“lamandra” de Pujols o la dificul-
tat de sintetitzar el seu complex
pensament la causa que final-
ment no veiés la llum aquest tre-
ball. En qualsevol cas, l’obra del

1931 ha quedat com una de les
menys reeixides de Pla, i ell ma-
teix no va voler que es reedités. A
l’última carta li explica que li han
suprimit el vi, el tabac i el cafè, la
santa trinitat, i que es troba fatal.
“Sono tentato di morire, com el
meu amic D’Annunzio”, li dirà.
Els debats, dirigits per Josep

M. Terricabras, director de la cà-
tedra Ferrater Mora, han posat el
colofó als actes del cinquanta ani-
versari de lamort de Francesc Pu-
jols. Encara que algunes de les se-
ves anècdotes i frases estan avui
en boca de tots, especialment
aquella que diu que arribarà un
dia que els catalans anirem pel
món i ho tindrem tot pagat, el
cert és que la seva religió hipar-
xiològica, el conjunt del seu pen-
sament i de la seva obra, continu-
en sent cosa de minories. Les po-

nències presentades per Joan
Cuscó, Jaume de Puig, Martí Pe-
ran, Xavier Serra, AntonM. Espa-
daler, Ramon Alcoberro i Josep
Maria Ruiz Simon donen una
idea de la rellevància de les refle-
xions aportades i són el millor
contrapunt per valorar un autor a
qui ha perjudicat el seu ric anec-
dotari. Després de la seva mort,
Pla va escriure un lúcid article:
“Cregué que el pensament (poc o
molt) que s’ha produït en el curs
de la història d’aquest país ha es-
tat sensiblement diferent del
d’aquesta religió (catòlica). No sé
pas si arribà a demostrar-ho. És
possible. Però el treball que féu
en aquest sentit essent tan anti-
convencional, li donà un aspecte
pintoresc. Ja se sap: en aquest
país, l’aparició de qualsevol cosa
important situada fora de l’habi-
tualitat és combatuda presen-
tant-la com a pintoresca”.
Salvador Dalí va declarar a Pa-

ris Match (1969): “Arribarà un
dia en què els joves renunciaran
aMarcuse per convertir-se a Pu-
jols”. Aquella boutade, posterior
al Maig del 68, quan Herbert
Marcuse era idolatrat, comença a
ser una mica real, perquè el filò-
sof marxista ha perdut vigència,
mentre que, almenys a Catalu-
nya, creix l’interès per Pujols.c

escenari amb el músic Jordi Bus-
quets i la seva guitarra elèctrica
–col·laborador habitual d’Albert
Pla i Quimi Portet–, que ha com-
post la música de l’obra i que de-
buta com a actor. “Compondre ha
estat molt senzill. En Fèlix sem-
pre ha tingut molt clar cap on vo-
lia anar amb la seva proposta, la
qual cosa va facilitar la meva
feina. D’altra banda, el text de Pu-
jols em va semblar tan transgres-
sor que, a més de disparar la me-
va imaginació, em va inspirar a
l’hora de crear composicions oní-
riques i psicodèliques”. Busquets
s’estrena com a actor i ho fa ni
més ni menys que interpretant
tres papers. “Quan en Fèlix em va
proposar si podia actuar em va
sorprendre. No tinc cap tipus de
formació més enllà d’haver vist i
llegit teatre. M’ha ajudat moltís-
sim amb la interpretació”.
Mentre que en el text original

el protagonista és un poeta, en

l’adaptació teatral Pons represen-
ta un artista –a banda de l’Àgata i
la senyora Ridaura, entre d’al-
tres– que des del seu estudi, i en
companyia del seu amic músic,
explica la història acompanyat
per dos projectors, un de transpa-

rències i un altre de diapositives,
que s’encarreguen de transportar
l’espectador al món oníric i sur-
realista de Pujols. “En utilitzar
aquest tipus d’artefactes he vol-
gut fer un homenatge al precine-
ma i a l’interès per l’art de Pujols.
Volia que el tema de la imatge hi

fos present, però des d’una
perspectiva vintage i artesanal,
pròpia de l’època en què es va es-
criure la novel·la”, explica Pons.
“Pujols va ser un home molt

apreciat, un apassionat de l’art
–explica el patró vitalici de la
Fundació Francesc Pujols,
Francesc de Castro–. Va ser ell
qui va aconsellar al pare de Dalí
que el seu fill continués pintant,
que es guanyaria millor la vida
d’aquesta manera que com a
notari –el que volia el seu pare–,
cosa que el pintor sempre li va
agrair”.
L’obra, que no ha rebut cap ti-

pus de subvenciómés enllà d’una
petita aportació de la Fundació
Francesc Pujols, s’ha pogut dur a
terme gràcies a la tasca desinte-
ressada d’un grup de persones
que ha treballat “per amor a
l’art”, una cosa que, com diu
Pons, “s’està convertint en una
dinàmica habitual”.c

“El text és una
bomba adossada al
cor del noucentisme”,
diu el director
i protagonista

Si la nostra aportació
no millora
el que ja existeix,
val més abstenir-se

Pujols va demanar a
Pla que intercedís
davant la censura per
publicar un llibre de
l’historiador Deulofeu

Llàtzer
Moix

Tertulians i amics.
Són escasses les imatges
dels dos escriptors mal-
grat la intensitat de la
seva relació. A la de
l’esquerra: Antoni López
Llausàs, Josep Pla i
Francesc Pujols, l’any
1931. Al costat, una altra
foto més coneguda que
va il·lustrar un article de
Josep Maria Planes a la
revista Imatges el 1930,
sobre el llibre que estava
preparant Pla. Apareixen,
d’esquerra a dreta, en un
cafè de Martorell: Josep
M. Planes, A. López Llau-
sàs, Josep M. de Sagarra,
Pujols i Josep Pla


