Correspondencia dejosep Pía
amhjosep M. Lópe^Picó
Josep Clara
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L'oBRA EPISTOLAR DE JosEP P L A ÉS IMMENSA. Després
d'haver donat ¡x conéixer la correspondencia amb Raimon
Noguera, Francesc Maciá i Duran i Ventosa(l), prosseguim
en el mateix sentit amh la rebuda peí poeta Josep M. LópezPicó (Barcelona, 1886-1959).
El fons de correspondencia de López-Picó és diposicat
a rinstitut Municipal d'Historia de Barcelona i conté les
sis cartas i targetes postáis de josep Pía que transcrivim en
aquest treball. H o fem a m b la mateixa ortografía que
adopta l'escriptor i només en regular i tzem I'accentuació i
la puntuació.

Josep Pla en un dibuix d'Enric Marques (7973)
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Pla ha evocat en el «retrat de passaport»(2) el moment en
qué establiren relació ell i Ló|.")ez-Picó; «Quan el vaig conéixer,
cap a l'any 1916», explica, «feia una vida monótona i admirable. Anava del seu domicili (Rambla de Catalunya} a l'oficina
deis Amics del País (situada en un carrero del barri gotic) passant per la Rambla, sempre a peu, caminant amb calma». Pla
recorda també que «els Amics del País eren un organisme
arcaic i pansit, que txupava un pis fose dañera la Diputactó» i
que Lopez-Picü, en aquell «racó somon disposa d'una quantitat d'hores per a escriure versos descomunal». I relata les tertulies del Cafe Continental, que feia cada vesprada.

Josep M. Lápez'Picó en un dibuix de R. Termens (/ 947) •
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Ben aviac, López-Picó, responsable de les publicacíons de La Revista,
fou també un deis primers editors
de les o b r e s de J o s e p Pía. La
correspondencia guardada, deis
anys 1919 a 1925 i que li va ser
tramesa de Barcelona estant (les
dues primeres cartes), de París
(les cartes 3, 4 i 6) i de Berlín (la
c i n q u e n a ) , evoca precisament
aquells moments. Com a curiositat
a n o t a r e n ! q u e la carca 2 va ser
escrita en Uapis.
A la primera carta, Pía li envia un
treball perqué el publiqui a La Revista. La
resposta fou positiva, com explica el mateix
Pía a El quadern gris: «López-Picó m'escriu una
carta dient que publicará a La Revista una prosa meva.
Ara que ho sé, se m'esvaeix el dubte: la prosa és horrible»(3). Ha de tractar-se de la narració «Historia de la
indiscreta bondat», que aparegué en el número del mes
de marg de 1919 i que explica l'emigració a la ciutat
d'una mare que s'bavia quedat vi'dua amb dues filies.

1. 'tTindria un moment?»
Sr. D. Josep M. López-Picó
[1919]
P.
Molt Sr. meu:
¿Tindria un moment per Uegir l'adjunta historia i,
cas d'ésser del seu gust, publicar-la a La Revista!
És de vd. affm. s.s.
josep Pía
S/c. Mallorca, 244-2^-1^
2. «El títol será: 9 contes»
[1919]
Amic Picó:
El títol del meu Ilibre de la Revista sera: 9 comes.
Ja podeu posar-ho a les obres en p r e p a r a d o que
teñen títol.
Feu contes per la Publi.
Ben vostre,
Josep Pía
3 . «Qué ha dit sobre Conrad?»
[París, 1920]
Sr. J.M. López Picó
Café Continental
Barcelona Espagiie
Amic Pico:
Fa una gracia enorme que digueu al Riba que estigui
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La segona carta deu ser d'octubre del
[iiatcix any i fa referencia a un deis llibres que Pía pretcnia de publicar i que
finalment no fou editat, tot i que
havia estat anuncíat per la mateixa
revista i per la premsa: 9 cünt¿s(4).
La carta t e r c e r a , e s c r i t a el
1920 a proposit de Joseph Conrad,
és una acusacio d'incompeténcia
de la crítica, tema que Pía va tractar en altres ocasions(5).
A la carta 4 reclama la tramesa
de la breu monografia que Lópe2-Picó
li edita, el maig de l'any 1920, sobre
l'escultor Casanovas, que és el primer llire que Pía va publicar.
La carta 5 fa referencia a la crítica del seu Ilibre
Coses vistes, publicar el 1925 per Edicions Diana. La Revista
del mes de juny d'aquell any s'hi referí amb un comentar!
anonim a la secció «Almanac» que no era pas gaire positiu:
afirmava que Pía tenia «cent probabilitats contra una de
plaure al públic i de desplaure ais literats». I afegia: «Aixo,
que per moka gene i potser peí propi autor és un elogi

al tanto sobre Conrad(8). Eí negre, en efecte, fou publicat
per el Mercure ta 15 anys, pero llevar de la conversa que
En Carner i vosté tingueren sobre la novel-la no cree que
ningú mes se n'assabentés. Vosté ha tingut i té una revista. ¿Qué ha dit sobre Conrad?
A mes a mes: Eí negre no és tot Conrad, ni molt
menys. El «tot Conrad», a Franca, no s'hauria conegut
mes que a través de Nouvelk Revue. Vosté t En Carner el
devien conéixer en anglés, pero no cree que vosté hagi
dit res sobre aqüestes lectures.
Els crítics catalans tampoc.
Saiudi ais amics.
Una estreta de má.
Josep Pía
10 rué Vaugirard
París 6

4. «Ha sortit ja el volum Casanovas»
[París, 1920]
Sr. Josep M. López Picó
Societat Económica d'Amics del País
Carrer de San Sever
Barcelona Espagne
Amic i admirat poeta Picó:
Segons referéncies d'amics, ha sortit ja el volum
Casanovas a la vostra col-lecció. Pero jo no ho cree, per-
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máxim, per nosaltres és un elogi mínim». Pero López-Pico,
en el mateix número, va saber fer el contrapés amb el trcball
«Moraíitacs i pretextos. A Josep Pía», de caire laudatori i,
per tant, objecte de la carta d'agraíment de Pía.
Finalment, a la carta sisena, Pía reclama una copia del
text que havia aparegut a La Revista el 1919, sens dubte per
a una reelaboració i aprofitament posterior, actitud que va
repetir en molts altres casos. Aquell mateix día, amb igual
urgencia que en la petició a López-Picó, va escriure a Caries Riba demanant-li que li fes copiar tres contes que havia
publicat a IM Publicicat quan Riba dirigia la secció(6).
Es evident que les sis cartes i targetes postáis son poca
cosa dins el gran volum de correspondencia planiana, pero
també ho és que aporten detalls d'una etapa concreta - l a
deis primers anys de literat- i d'una manera de fer o de
comportar'Se que val la pena de rescatar per a la imatge
global del personatge de Palafrugell(7). Es per aquesta
banda del treball d'arxiu - i no per la de la simple recopilació de treballs a l i e n s - que avanzara la comprensió de
l'obra i de l'escriptor cátala de mes renom d'aquest segle.
Josep Clara és historiador
i professor de la UdG.

qué encara no me l'heu enviar i vuU evitar-vos l'haver
fet una desatenció.
Quan surti, me l'enviareu? L'adressa és J. Pía. 15 Rué
Notre Dame des Victoires. París II.
També us prego que n'envieu un exemplar al meu
pare: adressa Antoni Pía. Palafrugell. Girona.
Jo no en vull regalar ni un exemplar ni en vull cap
per mi. Vos mateix feu el que volgueu. Si tingues algún
compromís, ja us escriuria.
Recorts ais amics de la vostra continental penya i
rebeu un afectuós saludo de vostre aff. admirador i
amic
Pía
París, dissapte

5. «Está verdaderament emocíonat»
Berlín, 1 juliol [1925]
Josep M. López Picó
Societat Amics del País
Barcelona
Palau de la Generalitat
P l a ^ a d e S . jaume
Car amic:
He Uegit les páranles amabilísimes que em dedica
a La Revista i les a n o n i m e s que surten a la secció
«Almanac».
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Moltes grácies. Está verdaderament emocionat el
vostre amic i servidor
Josep Pía
Saludeu ais amics del Continental..
6. «Us voldria demanar un gran favor»
París, le 27 setembre 1925
Amic Picó:
Després de saludar-vos, us voldria demanar un gran
favor.
Vaig publicar, fa molts anys, a La Revista, una prosa
literaria. No recordó ni la data ni el nom de la publicació.
Era una cosa que hi sortia un tren i una matinada. Que
seria demanar-vos massa el pregar-vos que veiéssiu la
coMecció i que m'enviéssiu un exemplar del número?
La prosa (sic) és curta. En el cas de que no fos possible
teñir l'exemplar, us demano que la feu copiar a máquina i
que disposeu que em sigui tramesa. La meva adressa és
133 Boulevard S. Míchel
Hotel des Américans
París
L'urgéncia, si no manen el contrari, és necessária,
perqué marxo d'aquesta població. Adéu-siau. Moltes grácies. Recorts. Us estreny la má
Josep Pía
ICap^alera: «Taveme des brasseries Dumesnil fréres
& Cie»l
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