
]oscp Pía amh ci scu gcnmi 
Pere (primer pür la dreta) 

i un gruf} de palafrugcücncs 
(d'esquena a dreía, Badia, 

Molinos, Alsin.s! Marúndl). 

Vepistalari áe Josep Pía 
i el problema 
de Vautobiografía 
Eliseu Carbonell 

L
^ k any vinent tara cent anys que 
^M va néixer a P;ilafrii¡íell en 
^ Jnscp Pía i Casadevall i setze 

que foLi enterrar al cementiri 
^É de Llofriii. Els quaranta-quatre 
^ voliims de la scva Obra Gim-

plera conlürmen el sen llegar liteuari que ell 
definí com una autobiografía molt Uarga. 
Pero a quinze anys de la seva morr, la seva 
biografía el sobreviu mes que no pas l'auto-
biogratia. Una rataneria mes o menys erudira 
cravessa la seva biografía en forma d'esrudis 
Liniversitarís o meres polemiques de suple-
menr periodíscic. Finalment hem d'agrair !a 
publicacíó d'un Ilibre que d'una forma seriosa 
comeni;a a plantejar la relació entre la bio
grafía í l'autobiograíía de Josep Pía. 

Amb el bíblic rítol de Canes a Pere, Edi-
cions Destino ha publicar recentment cín-
quanta anya de airrespondéncia de Josep Pía 
al seu germa Pere. El Ilibre ha esrat presentar 

a Palafrugeli, Olot, Barcelona í, el passat 23 
de maig, a la Llíbreria 22 de Girona. Aques-
ra darrcra presenracíó fon proragonitzaJa per 
en Xavier Pía, professor de la UdG i estudios 
de l'escriptor de Palafrugeli, que s'ba ocupar 
del proleg i ncites d'aquesta edició, acom-
panyat deis professors Modest Prars i Salva
dor Oliva. 

En el proleg a les Canes a Pere, Xavier 
Pía reclama SLiperar les «lectures ingénues i 
poc formalitzades que han atribuít a l'obra 
de Pía el valor de dncumeni íMustratiu de la 
vida de rescriptor...» i fer l'esíor^ d'enten-
dre que l'escriptura autobiográfica «pertany 
a l'esfera de la ficció narrativa» (X. Pía, 
1996;8'9). Parrinr d'aqucst precepte, l'acara-
ment de l 'epistolari amb l'obra literaria 
demostrarla que entre la vida i l'obra exis-
teix la mateixa distancia que separa la reali-
tat de la ficció. Per arribar a aquesta conclu-
sió, pero, Xavier Pía ha hagiit d'assimilar al 

Revista de Girona/m'ini. \1S .seíoiiibrc - ueiubrc i^í96 43 ISO' 
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doiiiini Jcl real les curtes que Josep \'a 
escriure a Pcrc, mcntrc L|ue IVihra iicu-
paria, ella tota sola, el doniini del (icti-
ci, tórniLila que és notüriamcnt falsa. 

Diiranr hi presenració d'aquest: lii-
hrc a la Llibreria 22, Modesr Fracs posii 
en evidencia la faldiicia que acabo 
d'csmencar. En una carta i.latada a Cara
cas, 1 de fehrerdc 1966, Josep Pía expli
ca al sen gemía que «En el primer viatge 
a Venezuela, no vaig veure mes que 
Maracaibo i el petroli». Pi i Sunyer, exi-
liat a Venezuela, ho havia organitzat toe 
per tal que Pía pogués ter un viatgc en 
avioneta sobrevoíant la selva a Maracai
bo, pero a l'hora de la veritat Pía preferí 
no moure's de rhote! . Tot i així va 
escriure per a Destino una crónica 
d'aquest vol en avioneta que passíi per 
bona. Gracies a aquesta anécdota 
Modest Prats ens revela la ficcionalitat 
present cambé en l'episcolari de Josep 
Pía a Pete Pía i en dediieix que Josep Pía 
va arribar a creure's la seva propia ficció. 

I és que la relació entre la biogratia i 
1'autobiografía no pot estabÜr-se en ter
mes de realitat-ficció, sino de ficció-fic-
ció, ja que, com han posat de manifest 
cls teorics en la materia, només podem 
afirmar que Tautobíografia, en tant que 
construcció literaria, pertany a ¡'esfera 
de la ficció, si considerem que aquesta 
s'ha construít sobre una ficció previa. 
En tot cas, ens cal reenfocar la qüestió. 

Les teories de l'autobiografia 

Es poden distingir tres etapes en el 
desenvo lupamenc de les teories a 
I'entorn de l'autobiografia i que James 
Olney (Loureiro, 1991:3) ha caraccerit-
zat en els eres ordres que componen la 
paraula: l'mítíw, el bios i la grafé. En un 
primer període, i fins ais anys cinquan-
ta, hoiii centrará l'atenció en el bios, en 
cons iderar l 'autobiograf ia com a 
reconstrucció d'una vida, scguint els 
principis organitzadors de l'experién-
cia, reflectint la interpretació de la rea-
lítat histórica en que viu l'autobiogra-
fiat. Mes tard, cap ais anys setanta, 
l'interes es desplatea cap a l'auíns, és a 
dir, l'interes per la relació text-história 
es desplatea sobre la relació text-subjec-
te. L'escriptor deixa de ser considerat 
un testimoni fidel i fidedigne i passa a 
concebre's com un subjecte a la recerca 
d'una identitat. Mentrestant, el lector 
deixa de ser un simple «comprobador» 
de la veracitat de les dade-s subminis-
tradcs per l'escriptor i esdevé un «inter-
pret» de la identitat de í'autor, esta-
blint-se així la presumpció taMaf que 
autor, narrador i personatge coincidei-
xen en una sola identitat. 

Els teories mes recents han reaccio
nar davant d'aquesta trampa centrant la 
seva atenció sobre el problema de la 
signatura, la grafé. Els treballs de Paul 

de Man posen al descobert la incorrec-
ció de les teories anteriors, Terror basic 
de les quals rau en considerar l'autobio
grafia com un producte mimétic d'un 
referent. Paul de Man proposa mirar-
s'ho al revés i veure l'autobiografia com 
a productora de vida: «¿es el refereme 
quien dcicnnina (a figura o al revés? ¿No 
será que la ilmiún referencial proviene de 
la estructura de ¡a figura, es decir, que no 
hay clara y simplement un referente en 
absoluto, sino alf^o similar a una ficción, la 
cual, sin embargo, adquiere a su vez cieno 
grado de ¡n-oductividad referencial?» (Paul 
de Man, 1991:113). No és que l'auto
biografia ens proporcioni coneixements 
sobre un subjecte que explica la seva 
vida, sino que dos siibjectes, narrador i 
personatge, es reflecreixen mútuament i 
es construeixen a través d'aquesta rcfle-
xió mutua. 

En el próleg a les «Cartes a Pere», 
Xavier Pía proposa una lectura critica i 
mes ohjectiva de l'obra de Pía que recu-
peri el plaer de la lectura deis textos 
planians, evitant de caure en Terror de 
medir l'autobiografia de Pía segons la 
seva fidelitac a unes dades hiscóriques. 
Es a dir, per utilitzar la terminología de 
James Olney, evitar Terror de fixar 
l'autobiografia sobre el bios. Pero sem
bla no diferenciar Tautor del narrador i 
personatge quan posa en un mateíx pía, 
a fi de contras tar - los , el Josep Pía 
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escripttir ele correspondencia a Pere P!a 
i el Josep PUi escriptor d'autohingríifia. 1 
sobretot, no para esment en el fet refe
rencia! que la «hiografia» és construida, 
inventada, ficticia, resultat d'una refle-
xió entre el Josep Pía narrador i el Josep 
Pía personatgc. 

En un altre moment de la presen
tado del Ilibre Canes a Pere a Girona, 
Sa lvador Ol iva va i n t e r v e n i r per 
explicar una altra anécdota: un cop 
intenta refer un camí del terme de 
Cadaqués, descrit per Josep Pía a Pa i 
Raím, i es va perdre. Ho va provar de 
nou acompanyat per gent del rodal i 
fau inipossihíe. D'aqucsta experiencia, 
Salvador Oliva en dedueix que Pía 
fins i tot forgava el paisatge amb fina-
litats estétiques. El fet sembla indiscu
tible. Tanmate ix , d'aquí a negar la 
possibilitat d'utilitzar els textos de Pía 
com a testimoni del seu temps i el seu 
país, perqué son fruit de la ficció 
literaria, tal com va concloure Xavier 
Pía al tinal de la presentació del Ilibre, 
bi ba una certa distancia. El camí de 
Pía i el camí d'Oliva eren difercnts, 
com ho serien també, del mateix camí 
descrit per un bioleg o per una perso
na Iligada a aquell indret pels records 
d'infantesa. "El camí», unívocament, 
no existeix, és un simple reíerent, la 
ficció previa a la ticció, ja bo va dir el 
poeta Antonio Macbado. 

El mirall i el paisatge 

josep Pía comparria l'axioma de 
De Sanctis segons el qual "La literatura 
és el reflex d'una societat determinada 
en un determinar moment». Pero cal 
teñir en compte que un reflex no és 
una copia, com advertía Joan Fuster a 
proposit de la idea stendbaliana del 
mirall que Pía addueix a la introducció 
del Caner Estreí: «L'escripror no és un 
espill -"un espill passejant al llarg del 
camí"- sino un borne, vol dir-se, un 
punt de visca, un temperament, uns 
dots , una sens ib i l i ta t» (Fuster , 
1983:68). Cal dir que Pía s'afranqueix 
totalment sobre aque.st punt: "descriu-
re tal com és el que successivament es 
vagi presentant -almenys tal cora em 
sembla que és-» (Prefaci a Els pagesos). 

De tota manera, que es reflecteix 
en el mirall de Josep Pía? En el classic 
assaig de Josep M. Cas te l le t sobre 
l'obra de Josep Pía, aquest punt queda 
aclar i t quan ens demost ra que la 
diferencia es.sencial entre l'autobiogra-
fia própiament dita i l'obra planiana 
román en l'objecte que s'bt reflecteix: 
"L'objecte, pero, ja no és cant la seva 
vida com la de l'época que li ha tocat 
de viure, els seus contemporanis o el 
paisatge i els fets histories i culturáis 
que els e m m a r q u e n » {Caste l le t , 
1978:46). Podríem demanar-nos , a 

continuació, fins a quin punt Pía no 
s'idcncifica amb el í<enius inci. Des 
d'aquest ¡^unt de vista, no ens ba de 
sorprendre que, en els darrers anys de 
la seva vida, proclames públicament, 
en diverses ocasions, que si havia de ser 
recordat d'alguna manera bo fos com 
un element mes del paisatge. 

La imatge reflectida en el mirall 
crea la il-lusió d'una reaíitat previa, 
pero ja sabem que alio que anomenen 
reaíitat és un paisatge referencial que es 
crea conforme es reflecteix. Per acabar, 
(i entengui's ara de manera extensa els 
conceptes biografía: tot el que va suc-
ceir mentre Pía vivía; i autobiografía: 
tot el que Pía va escriure) igual com 
quan ens mireíii al mirall ens trobem 
cara a cara amb el nostre reflex, pensó 
que hauríem d'entendre la relació entre 
biografía i autobiografía mes com una 
confrontació que no pas com una rela
ció dialéctica, tot recuperant la metáfo
ra del mirall: la biografía es reflecteix 
-en el mirall de la literatura- en l'auto-
biügraña, i d'aquesta manera Josep Pía, 
amagat rere un guinyol, ens mostra una 
a cada ma, la seva obra confrontada 
(d'una manera sempre crítica i sovint 
dramática) a la cultura del seu temps i 
al seu país. Tot aixo no contradiu, sino 
que reforja el gran valor documental de 
l'obra de Josep Pía peí que fa a l'esforg 
de comprensió de la cultura continguda 
en el seu paisatge. 

Eliseu C:irbi)nell í Cartiós 

és antropóleg. 
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