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Aquesta edici6 de,robra completa de Jo- d'obra literaria que utiütza Pla -concepte 
sep Pla, quan va comenpr a apareixer, fa d'una complexitat evident- 6s l'absoluta des- 
m& de deu anys (el primer volum, El qua- tnicci6 de les barreres que separen els gene- 
dertt .es, ,Cs del 1966), s'anunciava com a res literaris. Joan Ferroté, en un estudi publi- 
d a t i v a  i ,amb. un totaí &una aentena de cat a aLaye>~, assenyalava corn a imprbpies les 
volums.. Heus ad, doncs. que amb el pre- discussions 'sobre si El carrer estret era O 

sent Cs'arriba ja al koit  anunaat. 11 queda en- no una novella. Venia a ,  dir que tota l'obra 
- cara molt de material per publicar, abans no de Pla era una immensa novella. Igualment, 

s$rribi, al final, El Pla grafbman que ens podríem considerar que tota la seva obra no 
dqaivia Joan Fuster en l'estudi introduc- 6s més que un prbleg, Un immens prbleg, a 
tori de la coBecci6, ha superat totes les pre la nostra realitat. 0, si es vol, una Guia, el 
rrisions. 1 caí congratular-se'n. Perquh, tot i Baedeker del viatger d'awi, intermediari que 
~vitant la identificaci6 entre quantitat i qua- possibiüta la noStra propia experiencia de la 
litati en aquest cas, la jmmensitat de l'obra tealitat. Es cuii6s de veme corn Pla no dei- 
brma un tot Únic en el qual allb que hi ha d'ésser él miteix7Pla de sempre, quan es- 
de dolent; sovint sense palliatius, no pot se- criu una 'guia turística, descriu un  itinerari o 
parar~se de tot .allb que és extraordinbia- tradueix la seva visi6 de la geografia. Una 
ment bo, d'aqdes magnifiques planes que &a, tots ho sabern prou, 6s sempre una li- 
cal comptar q t r e  les més ben escrita en pro- mitaaó: conté un angle de visi6 i una tria 
sa catalana de tots els temps. - d'elements que ~otser  no satisfacin el viat- 

, -,La, de Pla 6 una literatura tan i tan poc ger. Al capdavall, pero, potser li sigui, al 
literatura, a la vegada, que no resulta pas c b  viatger, el que li-permeti realitzar el viatge 
mode tractai-lo de passada, en una simple res- i fer-se amb ila seva propia experiencia. Els 
senya. Perquh el m6n de Pla, tot i ser aquest catalans que hem batit la postguerra ens ha 
m6n que palpem, sentim i respire& cada dia, calgut recuperar el sentik de la tersa,-de la 
Cs vist corn aquella m6sica que avant tonte historia, del nostre temps. -Pla ha estat una 
chose Cs el compbnent Únic de% realitat, de &a. Pódem b1asb.m-lo, rectificar-lo- o es&- 
1';iiica reaiitat. Pla ha d&t l ~ l i t m t u -  hi d'acord; pero 3iingú Y pot nqar a 'quina 

realitat es refere% la swa obra i de quina 
realitat parteix. {No és, en gran part, aquest, 
el sentit de-l'obra del PIa de la postguerra? 

Cal tidar, doncs, que siguin unes guies 
les ,que constip+en el volmi trenth de la 
seva 0% ~ontpleta. Unes guies turístiques, 
sense m& ni men~rs.~ La -menys «Kt'eratura» 
de Ya literdtúra de Pla. 1 encara: *,les 
poques 06re  de jiostguerrá 'que restaven 'sen- 
se hav&- estat iestituides"al cat&. Pbtser 

seu .carh&&~instlumeri'tál .i pragdtic. La 
recgifidkiii ,Pla en'~'a~úest; p h t ,  '2s 
p k y t  :de' $6~$&&a '+*b & mateix i ?amb 
cots noi+tr%.. 

Qy '@=b, .don&Y Uns alhbrei per a 
to@mí~, a .lés pkrsoiies, &km, nor- 

que~~actcteh epúrament #informapse !en- 
a se, &gj&es>~, s&~ns res, mat+es, defihiaons 

34;pb. '~á 'de  &u'Co$'tú, $faqa,,$ de M&orca, 
Men&rciGi E?víjji! i:p de Catftunyá,, Ei,del 
ti 6s ~ii$~$~$éni. c$,&+oI~~;. 4 v$$e~ 4 
~@dr tíirik5;i9*i2t Et=gi4 8tPri~4$e2 $4- 
$tt"aii~,$r&ssat -het,la ~ e ~ . ~ g ~ ~ e o 1 o g i a , i  Ja 
s q i .  Iqst&iB,' pe$*ía"'%iya",4eP @a",$ i:el' " 
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V a& ques:El cBrACder pragtñatk, prb  
xid a ün Baedeker, que aquestes guies ha- 

'Notes 



vien tingut en major grau en anteriors edi 
uons, especialment les dws primeres (in 
dicacions d'hotels, de comunicacions, trens 
i autobusos, etc.), ateses les immenses trans: 
formacions d'aquests darrers anys provoca- 
des per la plaga turística (desinteressada de 
la nostra realitat), h m  anat cedínt el lioc a 
la voluntat de traduir el seu propi estat d'es- 
perit davant «un país que he conegut i he es- 
timat profundament~. Per &, +at I'es- 

SINDREU I PONS: Obra pottica, 
ions i poemes (1920-1928). Barc 

El volum, condecorat amb dibuíxos de 
Mi16 i amb textos de hba ,  Llates, Foíx, Pere 
Quart i Brossa, conté els dos primers iiíbres 
del poeta, amb m& precisió, el primer i el 
tercer dels publicats: Radiacions i poemes 
(1928) i Darreta el uidre (1933). Sidreu fou, 
tot d'una peg, fill de fabricant, escriptor, 
jugador de tennis, activista de l'art nou i an- 
tiquari. Com a escriptor, aprofiti la E& cos- 
tumista d'un parent seu ülustre: Joan Pons 
i Massaveu. Pero, la E&, almenys en els 
anys de pre-guerra, la potencii amb una colla 
d'idees noves. De fec, amb un udesig de 
trencar motllos - e n  ei possible-, i un afany 
de dir les coses d'una manera nova, viva i di- 
recta, una mica agressiva i sobretot breu i 
esquemitia*. En efecte: I'inteds de Sindreu 
osciHi entre la vida natural (u Jo s6c home d'a- 
plecss) i el m6n de les mAquines, més, con- 
fongud l'una amb l'altre: «Entre els arbres 
verds / La teldonia / Amb els Jls obertc~; 
«Les plaques vibratories deis meus / Auricu: 
l a s  / S6n fetes amb els petals de gardeníes 
dormides., En conjunt, el seu, diu Riba, era 
«un m6n ciar de coses. Al rnig, dins un ais- 
tal1 preservador, una adolescencia que 4 h  
meravelía!- no cerca unitat en cap senti- 
ment altisonant. Salta de la sang un som- 
rís o un sospir. El m6n, sensible, gira un 
iristant entorn, brusc, calidoschpic, iHimitat; 
i s'atura en la fluida indecisió de I'humor 
-reconeixent- se^. Els dos Ubres s6n fruit 
d'una humanitat inquieta, a voltes, 
sa (aRetorn a ciutat~), d'almes, oberta i m- 
asiva, que refiecteix, com un mital  la vida, 

tructuració en itineraris, aquestes guies s'a- 
proximen rnés al modei del viatge a Italia de 
Goethe, que no pas a un Baedeker. Tal com 
explica el mateix Pla, les ha escrites amb la 
intenció d'arribar a «da re1 profunda que ex- 
pliqués d'una manera coherent i molt per- 
sonal un paisatge fasánant i els homec que 
hi habiten». 

JORDI CASTELLANOS 

volum 1:  Dawera el vidre (1915-1920). 
celona, Llibres del Md, 1975, 220 ps. 

la seva vida. Una humanitat que, amb p m  
diments trets de' I'Avantguarda, intenta d'e 
laborar un sistema verbal que, d'una mane- 
ra violenta, posa en relaci6 camps d'observa- 
ci6 aílunyats i fins oposats. Una A v a n m  
da, amb tot, més b a d a  a un Futurisme en 
dedivi o a 1'Art Nouveau que a la m& actual, 
i corrosiva, de dadaistes i surrealistes. A ve- 
gades, fa pensar en Salvat-Papasseit («Noves 
vibracions~); més sovint, en aígunes de les 
troballes de G6mez de la Serna, m& exacta- 
ment, en en el joc d'observaci6/met%ora, d'e- 
pigrama/aforisme de les gregueries: &S 
ombres de les esglésies fa0 olor de pa more- 
n o ~ ;  uQuan dins les tuberies de cautxú del 
cervd passen les idees sonores, els ca+& 
esdevenen filaments metNícs i en clenxmar- 
nos fem músiaw; u% rellotges acabats de 
fabricar senten una petita co%sor en la pel- 
vis en eixarrancar-se les agulles~. Amb les 
gregueries, obté els seus resultats m& dol- 
p s  amb els caliígrames (upleniluni~) i, en- 
cara, amb & de tema esportiu, dels &, 
aquí, només dóna una mostra no del tot 
afortunada: uFutbob. Sindreu, per les seves 
conf&aes h la manihe de Gómez de la 
Serna, per la seva activitat dins I'ADLAN i, 
sobretot, per la idea de Iligar la literatura 
amb l'esport i .peí la funció que assigna a 
les imatges i els mateiials amb que treballa, 
fou, 6, un personatge important dins I'Avant- 
guarda de la prmerra. Una irnporthUa pot- 
ser secundhria, jd imporhcia a la fi. 
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