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Enguany, les nostres autoritats culturals han decidit 
que fos l’Any Fuster, coincidint amb el centenari del 
naixement del gran escriptor valencià. Això, quan es va 
fer públic, va despertar una certa polèmica a les Terres 
de Ponent –que ha passat força desapercebuda– perquè 
aquest any coincideix també amb el centenari del naixe-
ment del gran escriptor d’Agramunt Guillem Viladot, de 
qui, malauradament, cap d’aquestes autoritats culturals 
se n’ha recordat –molt possiblement perquè molts d’ells i 
d’elles ni tan sols el coneixen.

Aquesta polèmica –certament minsa, perquè no ha aga-
fat gaire volada– personalment m’ha interessat força, per-
què durant un temps vaig seguir amb un cert entusiasme 
l’obra de l’escriptor lleidatà. I recordant-lo, m’ha vingut 
a la memòria un passatge del seu llibre Memorial de Na 
Nona –que he tornat a rellegir–, escrit el 1982 i publi-
cat per primera vegada per Edicions del Mall l’any 1983, 
i que quan el vaig llegir per primera vegada em va sem-
blar absolutament agosarat, tant pel moment en què va 
estar publicat com perquè el personatge a qui es refereix 
en determinats passatges –i a qui tenia una mena de ran-
cúnia personal, malgrat que el converteix gairebé en tan 
protagonista com na Nona– no només feia poc que havia 
traspassat, sinó que, endemés, gaudia d’un gran prestigi 
i una gran incidència i influència pública. Em refereixo 
a Josep Pla i al moment en què, al llarg de diverses pàgi-
nes, en Viladot explica com la protagonista principal de 
la novel·la rep l’encàrrec d’assassinar-lo en plena festa de 
concessió dels premis Nadal del 1950, i com el grup de la 
resistència que li fa l’encàrrec li diu textualment: “Has 
de saber que Josep Pla és un traïdor a la democràcia i a 

Catalunya; has de saber que ha estat, i ves a saber si enca-
ra ho és, un agent del franquisme, un informador secret; 
és un home indigne de Catalunya.” Tot i que cap al final 
de la novel·la les coses canvien i, per una banda, aquesta 
suposada organització altera el seu parer sobre en Pla i, 
per l’altra, la protagonista –sense voler fer cap espòiler– 
acaba convertint-se en la seva amant, tot això ara importa 
poc, en el context del que intento explicar.

Jo no sé si en Josep Pla fou o no un espia del franquis-
me. Però en Xavier Montanyà, ja fa un temps, va fer un 
documental per a TV3, al qual, basat en inqüestionables 
treballs de diversos historiadors de prestigi, demostrava 
que Pla fou un espia de Franco i que es va moure com 
peix a l’aigua durant tota la dictadura. Sembla que tam-
bé està acreditat que en la seva etapa a Marsella va espi-
ar per a l’exèrcit franquista i recollia dades al port, que 
després servien per enfonsar vaixells que portaven ajut 
als republicans. El que sí que sé, però, és que, més enllà 
de ser un dels més grans escriptors que ha donat el nos-
tre país, sempre ha estat una figura molt controvertida, 
fins al punt que un altre dels nostres grans escriptors, 
el vehement Manuel de Pedrolo, va arribar a dir, amb 
contundència i sense embuts, que “en Pla és un idiota. 
El que passa és que ell va col·laborar des de bon comen-
çament a la premsa falangista i mai no es va plantejar la 
possibilitat d’una postura compromesa”. (Qui hi tingui 
interès, pot trobar aquesta perla i moltes d’altres a l’en-
trevista que Josep M. Huertas Claveria li va fer el setem-
bre de 1969 per a la revista Oriflama).

Per tant, ja són dos grandíssims autors qui, sense posar 
en dubte la gran qualitat creativa d’en Pla, el que sí que 
posen en dubte és aquesta mena de veneració que es té 
vers la seva persona, produïda, sense cap mena de dubte, 
pel fet que, com sosté en Joan Minguet, “els burgesos de 
torn i els diaris nobiliaris el van voler consagrar sense fer 
esment del seu col·laboracionisme”. És a dir, esborrant la 
història, com es va fer amb tantes altres coses, arran de la 
mal anomenada transició que, endemés d’altres desventu-
res polítiques, va portar el món de la cultura a una teòrica 
correcció –allò del políticament correcte–, ben allunyat 
d’aquell atreviment i d’aquella militància extrema –la con-
tracultura i el moviment underground dels anys 80, pot-
ser van ser la darrera escletxa– que servia per produir uns 
debats summament suggestius, molt allunyats del tedi 
que, avui en dia, provoquen les concòrdies impostades 
per les bones maneres dels nostres pseudointel·lectuals 
actuals. I parlo, lògicament, del que expressen a la llum 
pública, perquè per darrere, entre bastidors i quan ningú 
els veu, els ganivets volen que dona gust, que a cada casa 
hi ha de tot.

Llàstima, doncs, que guardar les formes s’hagi convertit 
en l’única manera de viure i que ja no hi hagi Pedrolos ni 
Viladots capaços d’atrevir-se a parlar a les clares –ho dic 
com a exemple– d’aquell presumpte filofeixisme d’en Pla, 
perquè, des del meu punt de vista, aquesta manera de fer 
només ha contribuït a empobrir la cultura.

El passat divendres 7 de maig vaig acom-
panyar l’alumnat de primer d’ESO a la 
Ficom (la Fira del Còmic de Barcelona), 
on vam assistir a la xerrada de l’exjuga-
dor de bàsquet Iñaki Zubizarreta titu-
lada “Rendir-se mai és una opció”. El 
motiu de la xerrada era la publicació en 
català del còmic Subnormal, on Zubi-
zarreta relata (amb el guió de Fernando 
Llor i els dibuixos de Miguel Porto) la 
seva experiència com a víctima de l’as-
setjament escolar. L’acte va omplir de 
gom a gom l’auditori, en silenci per les 
dures paraules que les històries més 
tèrboles no poden ensucrar.

“Cal denunciar l’assetjament. Cal 
trencar el silenci. No podem apartar 
la mirada. No podem ser còmplices de 
l’abús.” El públic jove escoltava amb 
atenció els missatges de l’exjugador. 
Mentrestant jo, asseguda enmig de 
l’alumnat, repassava mentalment les 
queixes que havia rebut en diverses 
ocasions a l’institut per “assetjament”. 
I sí, utilitzo cometes –i no me n’ama-
go– perquè tinc el pressentiment que 
entre totes hem desvirtuat el significat 
d’aquesta paraula. Ja fa un temps que 
percebo amb preocupació que famílies i 
alumnes anomenen assetjament a qual-
sevol conflicte (tant se val la dimensió 
i l’origen). Potser perquè mestres i pro-
fessores hem insistit durant molt de 
temps en la necessitat de denunciar l’as-
setjament? Potser perquè hem sobre-
saturat l’alumnat amb xerrades contra 
l’assetjament? Potser perquè el terme 
bullying –fent servir l’argot de l’alum-
nat– està de moda? Amb tots aquests 
potser ballant en el meu cap, busco en 
el DIEC la paraula, que em remet al seu 
verb: ‘Importunar insistentment (algú) 
amb les nostres pretensions.’ Importu-
nar. Insistentment. Pretensions. No són 
termes que m’ajudin a definir quines 
situacions podem incloure dins del sac 
de l’assetjament (i quines no).

Les reflexions de Zubizarreta em 
retornen a la xerrada i, fent un cop d’ull 
al meu voltant, concloc que no m’equi-
voco: el missatge ha calat i el públic 
ja s’ha sumat a les crides de denúncia 
contra l’assetjament. Aleshores, l’exju-
gador abaixa el to per explicar el pitjor 
capítol de la seva història, aquella que 
el va portar a l’intent de suïcidi. Una 
vivència tan pertorbadora, que ni tan 
sols soc capaç de reproduir-la en aques-
ta columna. I és llavors quan els meus 
pensaments es desmunten: unes quan-
tes files enrere les rialles del públic aca-
ben de silenciar novament l’auditori. 

1 Comença l’en-
derroc de l’antiga 
discoteca Bora Bora 
per fer-hi un centre 
logístic

2 Els Mossos 
escorten una família 
d’ànecs a la ronda 
de Nord de 
Granollers

3 La Garriga 
gairebé dobla el per-
centatge de brossa 
reciclada amb el 
porta a porta

4 Veïns de Can 
Valls i Torrenegrell, 
a Caldes, es mani-
festaran per la segu-
retat a la C-59

5 Mor Joana 
Almirall, l’ànima 
de l’antiga galeria 
El Sol de Granollers
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Fora 
les cometes

Llàstima que ja no hi hagi 
‘Pedrolos’ ni ‘Viladots’ capaços 
d’atrevir-se a parlar a les clares 

del presumpte filofeixisme 
d’en Josep Pla
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Tinc el pressentiment 
que entre totes 
hem desvirtuat 

el significat de la 
paraula ‘assetjament’
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Josep Pla, gran escriptor 
i bon espia?


