El Pía
mes controvertit
EN AQULSTS TRIMEKS mesos de l'any

Pki, l'elogi de l'escriptür, ja siguí en
íomiíi de discursos patriotics, arrossades o publicacions, h;i iicaparat les
úpinions de Kina part del país. La
lloaní;;! a Pía, ben merescuda, ha
estar gairebé unánime; solament
aquesta Biografia <kl solimñ ha causar certa inquietud entre les novetats editorials sobre l'escriptor. Ja ha
quedar molt allunyada aquella polémica que hi va haver l'any 1993
sobre el Ilibre de Ramón Alcüberro
Contra }osep Pía, i aquesta biografía
de Cristina Badosa, volj^udament
polémica, ha estar Túnic punr de
controversia.
bi biogratia s'estaictura clarament en tres parts molt descompenBADOSA, Cristina.
josef) Pin. Bjrjsi"ii/íii ili^l solitari, sades. A la primera es tracten els primers anys de Pía, que queden molt
Etlicions 62.
Riirccliui;!. \9%, 375 piij;'"'^^'
diluíLs a causa deis nxs capítols que

s'hi dediquen. La segona part és !a
mes detallada, con-espon ai peruxle
mes üctiu de l'escriptor, de l'any 1920
al 1939, i es basa mok en el testimoni d'Adi Enberg. La tercera part,
menys detallada que la segona, va de
1939 lins a la mort de l'escriptor.
Els elements mes discucits i
discutibles d'aquesta biografía son la
valoració personal i sentimental
que es fa de Pía a través de la seva
relació amb les dones, els motius
que no li permetien conrear la
novel-la, el tescimoni d'Adi i els dos
darrers capítols, que denuncien les
pcnúríes economíques d'un Pía
enganyat i tniít pcl seu editor.
La frase següent exposa els dos
primers element.s: "Amb una personalitat tan poc inclinada a deixar-se
portar per les iblusions, tan impermeable ais grans sentimcnts i a les

ambicions materials, és normal que
no fos donat al joc d'inventar situacions, d'estudiar els plecs d'un carácter i les relacions humanes» (pagina
39). La cesi, dones, és que Pía no
podia conrear ia novel-la perqué
estava mancat de sensibilitat. La
biografía pretén demostrar que Pía
va ser sempre un Síilitari; el títol de
l'obra és prou expíícit al respecte.
Quin és, dones, el fonament
de la polémica? Badosa no posa en
qüL'stió la prosa de Pía ni furga en el
seu passat polític, només jutja la
seva personalitat i desprestigia el seu
editor. Potser sí que hi ha raillors
maneres de fer els deures de l'any
Pía, pero aquesta Biografía del solium
no té prou encirar per convcrtir-se
en la liebre de la controversia,
Jordi Cornelia Detrell
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