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íMustracions de Pere Bech

Pía i els escriptors d*avui
Mariángela Vilallonga

E

n d'altres pagines d'aquest número de la Revista de Girona, estudiosos i amics de Josep
Pía analitsen i glossen diversos aspectes de la vida i de l'obra de rescriptor de
Palafnigell, amb motiu del que s'ha anomenat «l'any Pía», l'any en qué se celebra el
centenari del seu naíxement. També en aquests «FuUs de la Revista» ens afegim a la
commemoració de refeméride, pero des d'un altre punt de vista, en la línia habitual
d'aquestes planes de color ocre que ja compleixen els seus primera nou anys de vida. Hem volgut
que fossin els escriptors d'avuí els que evoquessin la figura i l'obra de Pia i ens mostressin fins a
quin punt se senten hereus d'una producció literaria probablement de les mes populáis i de les mes
influents en la literatura catalana contemporania. Així, els hem plantejat aqüestes dues qüestions:
I.- Qué ha reprresentat per a tu, com a escriptor, l'obra de ]osep Pía?
2.- Quina de les seves obres triaxies i per qué?
Les seves respostes, variades i tiques, son prou il-lustratives del grau de receptivitat que la
literatura complexa, irónica i penetrant de Josep Pía ha aconseguit en les noves generacions
d'escriptors.
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María Ángeis Anglada
1. Estimada Mariangela: Em preguntes, primer, que ha
representar per a mi, com a escriptora, l'übra de Josep Pía.
No és pas fácil Je respondre, aquesta pregunta. Provaré de ferho, potser sortint-me un xic de la qüestió. Vaig llcgir Pía quan ja
havia passat la meva etapa "juvenil» i quan ja feia temps que
escrivia poemes. Potser per aixó, com a poeta en vers no m'ha
influít la magnífica prosa del solitari de Llofriu; els meus mtxlels
eren uns altres, fins que vaig trobar la meva veu. Ara, com a
narradora, sense entrar a escatir possibles influencies, que és cosa
de crítics, puc dir que Josep Pía ha representat un exemple de
cenacitat i de dedicació a l'ofici; fins i tot, com que el vaig
conéixer personalment. Pía em va donar, amh delicadesa i
estimació, alguns consells d'ordre general. També va representar
un estímul per a mi el fet que !i agrades molt la meva primera
novella, Les Gloses.
Peí que fa a l'assaig literari, els escrits italians de Josep Pía,
sobretot Les escales de Llevant, han estat una de íes fonts del meu
Ilibre Fmaige amb /roetes.

2. I encara, Mariangela, vols saber mes coses: Quina obra de
Jüsep Pía triaría i per quins motius.
Reclamo la facultat de no ser coherent. Trobo que s'abusa
molt d'aquest mor. Vull dir amb aixo que en una etapa de la meva
vida i escriptura em puc decantar per una o algunes obres
planianes, i un temps després per una altra. El quadem gris.'
Cadaquésí En el moment actual trio les Cortes d'ltália, ara
incloses, si no m'erro, en el volum Les escaíes fíe Lievant de la seva
obra completa. Es un Ilibre que sempre m'ha atret, potser perqué
sovint tomo, també, ais poetes italians. Les vívides descripcions
de Genova, vista de dia i observada entre els llums de la nit, i deis
petits ports de Liguria, de Venécia, pertanyen a la millor prosa,
precisa i lírica, del nostre autor. 1, a mes, teñen semblances
cülpidores amb poetes italians, no sempre els mes coneguts
-Caproni, Campana, Sbarbaro-, pero grans poetes.
Ara que ja he expressat la meva tria, em permeto d'enyorarne una de diferent. Qué me'n dius, d'aquesta «Crónica d'una
ciutat» que és el Ilibre Gírona?.

Xavier Cortadellas
1/2. En una de les dedicatories deis mes de tres mil Ilibres que
Josep Pía tenia a la seva biblioteca, n'hi havia una de José María
Castroviejo on se'l qualifica de bevedor de paisatges. Pero tot i
que -com ja se sap i com ja escriu ell mateix- Pía a vegades bevia,
sempre m'ha fet l'efecte que els seus glops eren mes aviat curts,
una mena de pretextos per a un xerraire. De fet, ell no és un
bevedor de paisatges en el sentit que ho podría ser, per exemple,
un íotograf: és només aigú que en fa el tast i que el fa per
confirmar alio que ja suposava o intuía. El seu vol, dones, és
terrenal i curt com el vol de la perdiu, ajustat i concís com ho
acostumen a ser les paraules d'aquelles persones que no teñen
tendencia a perdre de vista les coses mes elementáis i semilles.
Pía fa literatura de la sopa d'alls perqué té sempre present aquest
gran acord sense arguments, i potser sense sentit, que és el dia a
dia de la vida. A mi, llegir els seus Ilibres m'ha ensenyat que, fins i
tot abans que espaterrar o fer efectisme, cscriure ve a ser l'art de
vestir de manera elegant la lógica i el punt de vista de, posem-hi,
la meva avia, en Tomas Misses, el doctor Godo o el meu amic
Narcís Coromína. Pía és un coet d'artifici que no s'oblida mai de
teñir ben posats els peus a térra. No tan sois quan parla del país,
del que ha menjat, del que ha vist o de la gent que ha conegut,
sínó també quan fa l'efecte que, per entendre'ns, enlaira un xic
mes el vol i reflexiona sobre escriptors, sobre idees o sobre Ilibres.
Per aixo, ara que em vaig fent grandet, cinc tendencia a decantarme per qualsevol deis quatre volums que Josep Maria Castellet
escriu que comprenen una part deis seus dietaris. Em refereixo a
El quadem gris, Notes d/s/jcrses, Notes per a Silvia i Notes ¿¡el
capvesprol. I, mes específicamcnt, em refereixo a Notes disperses,
perqué com que, en general, son uns tragments curts on
retJexiona sobre el que mes el preocupa -lectures, pensamenc o,
senzillament, el que passa-, quan el llegeixo em fa l'efecte de
trobar-hi el mateix gust que ell troba a aquelles primeres faves del
seu hort de qué ens parla. Alliberar-se del deure ingrat d'haver de
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parlar d'allo que preocupa mes aviar els altres i poder prescindir de
la servitud empipadora Je la forma li permct trehailar des de la
seva veu mes propia. Potser en aqüestes notes Pía juga tant al seu
favor que el re.sultat líterari sembla excessivament fácil. Si mes no
per ais crítics. Pero la literatura son els Ilihres i no pas el que en
diuen els enteses. I, com escriii Pía, «en els sofas on s'esta mes hé,
les molles no son fíaire tibants ni massa ríj^ides».

Josep M. Fonalleras
1/2. Ja ho be escrit alguna altra vegada, pero no em fa res
tomar-hi. Resulta que la meva avia en la seva joventut havia estat
mainadera de la tamília Pía, a Palafrugell. El meu pare, que bo
sabia, i la meva mare, que bo havia sentit dir a la seva mare, van
pensar que una excusa com aquella era tan bona com qualsevol
alera per acabar una excursió de diumenge a la tarda i perqué el
seu fillet -jo mateix, que, íMús, mirava de redactar alguna cosa
amb sentit i que potser bavia guanyat un concurs de redacció
infantil a Pescóla- tingues accés al senyor Pía, que escrivia,
incansiiblement, en el seu rcfugi de Llofriu. Al senyor Pía, l'excusa
també li devia semblar bona o, si mes no, ben trobada. Tot i que ja
portava el pijama (certament ridícul) i la bata de quadres (reliquia
famosa), va anunciar que ens volia rebrc, perqué no s'bo creia, alio
de la mainadera, o perqué ho trobava, almenys, prou enginyós.
Van ser pocs minuts. Els suficients per guardar, ara, un record
mes o menys difús de la sala, de la campana de la llar, del llibre
que em va regalar («que no s'hi dediqui pas, el seu fill, a aixo
d'escriure: passara gana»).
Pía em va ensenyar (i no pas aquell vespre, és ciar) com
s'havia d'escriure, i també m'ha ensenyat com no he d'escriure,
com no toca que ara escrigui com ell. Aixo, creguin-me, és molt
important. No sois va ser, anys mes tard, la imatge mítica, un
record aproximadament sentimental, sino el guia per a l'escripcor
que no sóc. A la cap^alera del llic tinc gravada en marbre aquella
frisan^a que ell deia que hom sent quan comproves tot el que es
perd en el trajéete que va del pensament ideal, perfecta, a la
mediocre realitat del paper escrit.
1 molt mes decisiu que tot aixo: he palpat amb Pía el plaer del
lector. El plaer que consisteix en una pulsió inefable, quasi animal,
que et fa ser una mica menys animal precisament perqué t'has
atrevit a tastar-lo.

J. N. Santaeulália
1. Destacarla de la prosa de Josep Pía, per damunt de tot,
l'extraordinaria ptasticitat amb qué sap retratar la gent i els
paisatges -sobretot els paisatges!-, amb unes pinzellades precises i
magistrals, frase a frase, adjectiu a adjectiu, comparació a
comparado. Pía prosifica la realitat amb una vivesa colpidora,
amb una gran varietat de matisos, amb un detallisme gairebé
obsessiu, amb un paradoxal lirisme materialista i sensual. Fuig per
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sistema de la retorica buida i de l'automatisme fraseologic; evita
sempre que pot entrar en el terreny de les passions i deis
sentiments. Pero en canvi, la seva obra és riquíssima en colors, en
formes, en sons, en sensacions táctils i gustativos; una prodigiosa
simfonia deis sentits, interpretada amb un estil personal íssim, amb
una capacitat representativa i cxpressiva sense parió en la prosa
catalana moderna.
L'ombra de Pía, inevitablement, es projecta sobre qualsevol
que, a final del s. XX, tingui la pretensió d'escriure en cátala. Fins
al punt que hi ha el perill de deixar-se absorbir pcl remolí de la
seva veu i acabar imitant-li el to i les paraules. Es, certament, una
ombra perillosa. Convé, per tant, distanciar-sc'n una mica i mirarse'l de lluny, per tal que aquesta influencia no interfereixi en el
primer deure de qualsevol escriptor, que és el de forjar un estil
propi. Pía és una lli^ó primordial. Convé aprendre-ta i, tot seguit,
esfor^ar-se una mica a oblidar-la.
2. De totes les obres de Josep Pía que he Uegit, destacarla El
qucuiem gris. De vegades, potser per rao de la seva extensíssima
prodúcelo literaria, fa l'efecte que les virtuts estilístiques de Pía, de
tant en tant, enmig de tantes pagines i pagines, s'aigtraleixen una
mica. El quadeni ^'.s, en canvi, és una obra acabada i perfecta, amb
una tensió estilística constant des del comen^ament fins al final.
Una obra mestra.
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Salvador Oliva
1. Es difícil de dir fins a quin punr la prosa de Jüsep Pl;i hü
exercit una influencia directa sobre la poesía que jo he puhlicat
fins ara. En els meus Uibres, hi veig moltes traces de Josep Camer,
Caries Riba, J. V. Foix, Gabriel Ferrater i Joan Ferraté. Es logic,
perqué la llengua del vers té els seus propis jocs, i aquests son els
que he tíngut mes a la vora peí fet que tots ells han escrit en cátala
i també perqué son els que m'agraden mes.
De totes maneres, és impossible lícgir Pía i nn quedar fascinat
peí seu model de llengua, tan allunyat de la-prosa artificiosa de la
majoria deis escriptors de la seva mateixa generació. Es per aixó
que pensó que som moles que admircín la seva capacitar d'escriure
bé sense necessitat de torturar la llengua. I segur que, almcnys tots
els que sentim aquesta admiració, li devem molt; li devem, per
exemple, la possihilitat d'escriure de manera que tothom ens
entengui, que és la primera obligació de tot cscriptor. També s'ha
de dir que, per poc que Uegim una bona pare de '.a poesia catalana
actual, ens adonarem que també n'hi ha que escriuen com si Pía
no bagues existir mai.
Tot model de llengLia representa ja una estética determinada;
pero no és pas a l'estética de Pía a qué em refereixo quan parlo deis
seus valors de dicció, o elocució (que son els que es desprenen de ¡a
tria i de la combinació de les paraules), sino a la seva aptesa per fer
creíble móns imaginaris, a la seva capacitat d'escriure amb
sensatesa i sentit comú, sense beneiteries formáis, i treure partit de
les capacitáis que té el material que va usar, que es dona el cas que
és la llengua catalana, la mateixa que va usar Riba, com a prosista,
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pero sense treure'n el rendiment que en va saber treure Joscp Pía.
La seva estética, en canvi, en alió que li és mes particular,
consisteix a obtenir la versemblan^a deis fets que descriu com a
reals, cant si ho son com si no. Es per aixo que Pía és mes que un
bon escriptor: és un artista i un creador, coses que sovint ti ha negat
la nostra societat, que sembla que li reserva el Uoc d'escriptor per a
la lectura deis burgesos després de l'ápat del diumenge.
2. Amb una obra tan vasta com la de Josep Pía. es ta difícil
triar, i encara es fa mes difícil dir-ne les raons. Esmentaré els
vi>lunis El tjHíiíleni gris, La vida ainarga, Aigiui de ritar, El meu país,
LL'S hores i Humor, candar. I també els tres Ilibres de Notes: Notes
tiisfiLTSCs, Notes per a Súvia, Notes del capvesproi
Només sé veure una rao per a aquesta tria. Aquests son els
Ilibres que rellegeixo mes sovint, i, a mi, aquesta rao ja em sembla
suficientment poderosa.

Miquel Pairolí
I. Per a mi, com a lector, Pía ha estat un goig; com a
escriptor ha estat un problema, Llegínt Pía he disfrutat (ni gaudit
ni fruít, que son coses diferciits) i he aprés, i ¡a festa continua.
He disfrutat d'aquesta prosa que en els seus moments bons té
totes les virtuts i no té punt de comparació, perqué els altres
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Vicen^ Pagés Jordá
ynins prüsistes catahins del segle, Fiiix i Sagarra, sense ser
inferiors a Pía, pulsen una altra corda. La prosa de Pía, pero,
s'encomana, i com a escriptor vaig haver d'esforíar-me, fa anys, a
creure'm de sobre aquella manera de dir Algú va afirmar que les
escriptores catalanes han de «matar» la Rodoreda per trobar ía
propia veu. En el nieu cas vaig haver de «matar» Pía.
2. Si n'hc de triar només una, ara triaria El cercle (k Berlín, els
tres contes que teñen en comú l'escenari berlinés i que tanquen Ui
lida üiTiarga. El mes entrant potser n'escollíria una altra i d'aquí a un
any qui sap, hi ha molt per triar. £¡ cercle de Berlín, en la seva versió
final de YOlmi compiem, peí que fa a l'estil té íes millots L[ualit:ats de
la prosa de Pía i peí que fa ais arj^uments hi ha multa suhtilitat, el
cinisme habitual de Tautor i fins i cor un aspecce puc freqüent en
l'uhra planiana: la pietat. Currespun, a mes, a! Pía que pocíríem
anomenar inierrimurid. La x'crsió primitiva d'aquests textos és deis
anys 20, quan Pía rondava per Europa, i recull l'ambient de l'éptKa.
Aquest sector de la seva obra és poc conegut i no gaire valorar,
pero si es vol acunseguir una diíusió de Josep Pía a l'estranger sún
textus com El cercle de Berlín o Notes iobre París el que s'hauria de
traduir primer, i no pas El quaáen\ ^is.
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1/2. L'obra de Jnsep Pía m'ha ensenyat que és la música. La
construcció, l'ordenació, la il-lació de les frases i deis paragrafs em
segresta i m'obliga a arribar fins al final encara que, a priori, el
tema nu m'atregui en ahsokit. Les mateixes idees que, expressades
per Pía, em semblen brillants i assenyades, si m'arriben a través
d'una de les múltiples persones que el van conéixer i que han
transcrit les seves converses les troho esbravades i can^oneres. Eli
mateix va acabar constituint una parodia d'ell mateix: multes de
les pagines de YObra compleui son una mera redundancia, Teco
d'una música llunyana i esmorteida.
Revisito suvint els seus conres perqué les regles del genere
obliguen Pía a limitar les digressions, perú hi son, mes visibles i
espléndides que mat. Els contes de josep Pía, al contrari que la
majoria, no concentren l'estratégia a provocar un espumeig en les
ultimes línies, sino que mostren de manera practica que és
infinitament mes plaent passejar i badoquejar peí camí que arribar a
lloc. No son en absolut economics, en el sentir que en podem
eliminar paragrats sencers sense que la trama se'n ressenti; sí que se'n
ressent, pero, l'estil personalíssim: la música. 1, amb tot, alguns
d'aquests contes provoquen setisacions indelebles en la memoria
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lectora. Resulta impussible oblidar el renill frenétic deis centenars de
cavalls tancats en el vaixeil que naufraga a Un de Begitr, n l'expressió
comminatória amh qué la Claudette de Fensió a Cambridge Street
tanca les converses amb els estadants masculins de l'cdiHci.
Josep Pía, que tenia una certa tendencia a recrear amb
imafíinació fcts reals, va crobar en els contes un genere breu en
qué, al contrari del que ocorre en els textos periodístics o
autobiografics, autor i lector renuncien de grat a la veracitac en
benefici de la versemblan^a.

Josep Pujol i Coll
1/2. Per sort, no vaig conéíxer mal Josep Pía en persona. Dic
«per sort" perqué segurament m'hauria caigut fatal, i aíxd potser
m'hauria estat un entrebanc a l'bora de Uegir-lo amb ingenuítat. La
tmatge pública que Pía va construir ais seus darrers anys, la del
misantrop amb boina, sornegueria de pagés i estirabots
desagradables, haurien produi't en mi l'efecte que segurament ell
buscava: fer-se el repel-lent. Per sort, pero, vaig iniciar-me en (a
lectura de Pía ben verge de prejudicis, o siguí, com a lector ideal de
bona fe, que esta peí qué, i no peí qui. M'bi vaig enfrontar, dones, i
no em va agradar. Es tractava de Contraban, llegit per obligació a
COU. Jo tenia disset anys i era un adolescent fantasiós de térra
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endins, tres motius suficients perqué aquell Ilibre de mariners ran
Je térra em deixés immers en la indiferencia mes absoluta.
Per sort -també- vaig ser reíncident. No sé ni com, va caure
a les meves mans Girona. un Ilibre de records, i aquell si, aquell
em va enlluernar. Jo era ja mes granar, rondava els vint, m'estava
educant la mirada i la veu, i Pía va ser-me oli en un llum: em va
ajudar a veure i a parlar. Em va fer aquell etecte fascinador de
reconeixement que de vegades despenen els bons amícs i les
converses engrescadorcs, quan algú verbalitza de manera precisa
o genial alio que en tu jeia submergit i encara infiume.
Entusiasma, et ve una mica d'enveja per no haver estar primer i
penses que has de guardar-re aquella frase o exprcssió com un roe
a la faixa. A la faixa de Pía hi ha una quantitat d'adjectius molt
envejahle. Quín gust i quina enveja, sobretot, quan en deixa
caure generosament tres o quatre de seguits a final de frase,
puntuáis, llaminers, inconresrabies.
Després van venir altres, molts altres, llibres de Pía: El
qiiadem gris. El carrer estreí, El pagés i el seu inón, Canes d'hcdia, i
gairebé tots m'han anat deixant petjada.
Des de Uavors Pía, sempre com a veu, com a personatge
purament literari, se m'ha convertir en un acompanyant amable
el qual escolto, amb qui estic d'acord o discrepo civilirzadament.
Gairebé sempre el tínc present quan menjo ptnetells. Queixalo, i
sentó de fa temps algú que em xiuxiueja, a cau d'orella, que
menjar pinetells és com mossegar una orella de senyoreta
impregnada de pinassa. Queixalo, escolto, i somric.
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