El cartellista
amagat
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n arribar a Camprodon. ct saluda des de la cruTlla d'enlrada un cartell altamenl expréssin. sínlesi gráfica de la vila, amb l'arcada del poní, el Ter. les cases i les munlanyes
nevades al fons. L'obra és signada per Josep Morell. Nascut a Sant Esteve de Bas
l'any 1899, va passar a la vila del Ripoiles anys decisiiis de la seva vida. Tot primer,
els de la infantesa, perqué el seu pare era mesire de l'escola de nois. Mes lard, els de la
guerra civil, perqué Morell s'havia casal amb una camprodonina i va trobar a la ierra familiar el millor deis refugis quan va dcixar Barcelona.
Morell havia viscut a Sevilla, a París, a Tolosa i a Perpinyá. Havia leí el servei mililar a Girona,
on havia exposat la seva obra piclorica. Havia obtingul nombrosos premis i Ires medalles a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Madrid. Havia realitzat carlcUs per a les Pires de París i de Narbona i
per al Carnaval de Ni^a. Les sevcs obres eren reproduídes a les pagines de prestigioses revistes estrangeres. Enric Jai'dí el qualifica d'un deis millors, sino el primer, deis cartellisles deis anys irenta, i
diu que el seu éxit s'explica «per la simplicitai de les composicions. concebudes amb una deliberada

^

cu
TTiuraís cam¡)rodomns
deJosepMorell.

l-lTi^l 6

intenció de concentrar l'interés del conlemplador del cariell en robjecte del missalge». En aqucsi
senlit, Morell es va avanc^ar al seu lemps per conneclar amb les lécniques publicitaries del fulur.
Quan torna al Camprodon de la seva infantesa i del seu festeig, Morell és un artista famós,
S'estan edificaní les noves escoles -successores de les del seu pare- que Tarquilecte oiolí Bartomeu
Aguslí ha projectal dins la mes pura línia del racionalisme impulsal peí GATPAC. Morell proposa de
convertir i'església del monestir de Sant Perc en un museu. i amb aquesta excusa salva moites obres
valuüses de l'art religiós, concenirades en aquell recintc romanic. Eli fa Tinventari de les imatges
deis temples, de les peces confiscades, de les antiguitats adquirides o rebudes de parliculars. 1 quan
Pedifici de les escoles és cobert, s'hi tanca hores i hores a ireballar-hi i acaba per omplir les paréis
de les aules amb unes exlraordinaries pinlures al frese, plenes de figures al-legóriques i de paisatges,
persones i elements representatius de les riqueses deis cinc continents. Son uns muráis exiraordinaris, hereus del seu millor estil de cartellista didáclic i eficaí;.
D'aleshores en^a, les pinlures de Morell han servil de teló de fons a les classes deis petits camprodonins, i han resistit lotes les remodelacions que amb mes o menys fortuna han sofert els edificis
escolars. Pero, llevat deis infants i deis mestres, ningií no les pol veure. Son com un tresor totalment
desconegut deis milers de foraslers que a Tesliu i a l'hivern circulen per la vila i passen per davant
de les escoles lancades. Josep Morell resta alia dintre, amagal, aulor d'una obra tan admirable com
invisible. Fa poc que el Casal Camprodoní va muniar una exposició antologica sobre el gran cailellisla, pero encara ningú no ha irobat la manera d'incloure els seus muráis a la llista deis múltiples
atractius culturáis i tun'stics amb qué compta la patria d'Isaac Albéniz i d'Alexandre Galí.
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Pía ve
de plagi?
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mb un gran desplegament tipografic. el Quadem del diari El País ha denuncial un plagi perpetral per Josep Pía. Peí mar^' de 1964, en efecte, l'escriptor
de Palafrugell va publicar a Deslino un anide tiiulal «Sobre las narices»
(després incorporal en vcrsió catalana al volum 36 de VObra completa) que,
segons Ferran Toulain. era en un irenla per ccnl una afusellada directa d'un
texl de Tescriptor cátala Robert Roberl. pubMcat cent anys abans a la revista Un iros ele
paper. En ducs colunines paral-leles, com s'escau en aqucsts casos, s'han reprodu'ít ara els
fragments coincidents.
No cal esganifar-se gaire per aquesl descobriment. Fa onze anys, a la pagina 11 del número
98 d'aquesta maleixa revista, vaig teñir ocasió de fer notai" que en l'obra Giromi. un ¡libre de records, aparenlment escrita a paitir de vivéncies personáis, hi ha veritables cales del Ilibre Recuerdos V bellezas de España de Pau Piferrer, publicat l'any 1839, és a dir, també cent anys
abans de Pobra planiana. No hi seríi de mes reproduir ara aquells textos en columnes paral-leles:
Pau Piferrer

Josep Pía

«Las naves en que remata principian con tres esbeltas ojivas,
la central más alta que las laterales, y sobre cada una derrama
luz un lindo rosetón».

«Aquesta nau remata sobre el fons, sobre l'absis, amb
tres esvelles ogives en forma bellíssima i original.
L'ogiva central és mes alta que les altres. Cadascuna
d'elles porta un rosetó a sobre».

«Vistas desde la entrada de la iglesia parecen la fachada de otro
templo, como si sólo el presbiterio fuese el verdadero santuario,
el lugar de los sacerdotes y de los divinos oficios, y se destinase
la ancha nave a! inmenso y devoto concurso de los fieles»,

«Vistes des de l'entrada de l'església, aqüestes tres naus
semblen la fa^ana d'un altie temple, com si només el
presbiteri fos el santuaii i hom proposés la nau a una
altra destinació».

«Si se quiere gozar de un punto de vista que a la primera
ojeada haga resaltar toda la magnificencia y anchura de la
nave, coloqúese el observador junto a la primera capilla que
sigue a la sacristía».

«Des de l'entrada de la porta deis Apóstols és perfectamenl visible aquesta separació; pero el punt mes
adequal per veure-la és situat a la primera capella que
loca a la sagrislia».

Aquests tres textos son només una moslra que, sens dublé, qualsevo! erudit podria ampliar i completar amb tcmps i paciencia. Potser com a desgreuge per Tapropiació indeguda.
Pía fa una citació litera! de Piferrer -una de les poques que conté el Ilibre- en parlar del
campanar de Sant Feliu.
Pero ja he dit que no calia esgarrifar-se ni esquincar-se les vestidures. Pía repetía sovint
que «els anlics no feren altra cosa que plagiar-se múluameni sense ireva» i que alguns llibrcs d'Siendhal eren «un pur i simple plagi» i, fms i tol, «un plagi meravellós». Per afegir,
després: «Sempre he defcnsat que la literatura bona és un plagi». O be: «La cultura és un
plagi sistemalic». Mes conlundent encara; «Si no he plagiaí és mes perqué no he pogut que
perqué no n"he lingut ganes». I, com diu Fuster, «quan ha pogut. Pía ha plagial». El que
passa és que els seus crítics inlerprelen aixo per la bona banda, mentre que Ferran Toulain
s'ho ha pres mes malament. Mes que Ramón Alcoberro, que ja és a dir.
En c! cas de Girona. els plagis son mínims si es comparen amb el volum considerable de la
seva aportació personal i original. Tol i iraclar-se d'un Ilibre de records, és logic que Pía. al cap
de tanls anys, s'ajudés la memona amb unes quantcs leclures de les lípiqucs obres de consulla i
que, posai a fcr, n'aprofités alguns fragments i els fes seus. Tots, qui mes qui menys, hem caigut en aquesl parany (fins al puní que alguns eiTors del primer plagial s'han anal reproduinl i
perpetuanl) i només aquell que estigués net de pecal podria tirar la primera pedra sobre el rostre
de Fia, cognom que, d'alira banda, sembla una contracció de la páranla plagi.
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