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Aquest esloganpublicitari de ressonancies paradislaques, Eugeni Xammar el convertí en ideari vital quan,
procedent de la civilitzada i
pesarosaGinebra, en entrar a
Alemanya vía Frankfurt, li
oferiren al vagó llit un cafede
qualitat infecta. la establert a
Berlin a finals de I'any 1922,
I'estrategia consistiria a aprofitar-se de la sitUació ruinosa
del marc desprésde la I Guerra Mundial i a realitzar tantes
feines com fos possible, a
banda del periodisme, per no
rebaixar la categoria deis restaurants que delerosament
fteqüentaria.
Uns mesos després,I'agost
de11923,passavapel domicili
del matrimoni Xammar al
centric carrer berlinés de
Kantstrasse124 un jove losep
Pla -en la seua ObraCompleta
no encertara mai la numeració correcta- que ja s'havia
estrenat com a periodista al
Paris efervescenti bohemi de
la postguerra, havia cobert la
informació de la Conferencia
Internacional de Ginebra, i
per tant havia conegut de ben
prop la precarietat i la incertesa del nou ordre establert
per Versalles.L'amena~a i la
consolidaci6 del feixisme les
havia viscudesendirecte amb
la impressionant marxa sobre
Roma de Benito Mussolini.
Xammar, de vacancesper Italia uns anys després,escriu a
Pla per dir-li que durant el viatge havia vist alguns periodistes italians antifeixistes de
I'epocade Berlín "refilant com

I DE
PLA

rossinyols la melodia de 17taJiano nuova". La gran tragedia
d'Europa era tan soIs qüestió
de temps.
P.RlODISME POUMIC
Eugeni Xammar i Josep Pla
s'havien conegut a la tertúlia
de l'Ateneu de Barcelona del
doctor Borralleras. Xammar
"m'ha ensenyat més que tots
els llibres plegats. És l'home
més intel.ligent que jo conec",
encara que també "era un home que tenia un dogmatisme
infal.lible, constant. [...] La penya de 1'Ateneu fou una reunió d'esceptics, de molt bones
persones que no creien en res,
i per aixo el seu temperament
no fou mai agradable", diu Pla
molts anys després. Pero entre
el reconeixementde 1'amic i la
posterior mirada reticent, tota
una serie d'esdeveniments so-

,-JOSEP PLA VA VISITAR EUGENI XAM" lAR A LA sEVA CASA DE BERLfNEL
cials i personals
van entrecreuar les seues vides.
Per recomanació
del
seu
mentor,
Alexandre
Plana, Pla
publica
tres articles al diari de
Madrid
El Fígaro quan
Xammar
n'era
redactor
en cap.
Aquest fet i les reunions
de la
penya
facilitaren
l'aInistaf
d'aquests
dos periodistes
que,
encara que pertanyien
a dues
generacions
diferents
-Pla era
deu anys més jove que Xammar-,
compartiren
en
un
principi
una visió
semblant
del món del periodisme
i de la
política
catalana.
Una de les
raons per les quals el nom de
Xammar
es relacionara
amb el
de Pla fou una polemica
que
mantingueren
amb l'Asociaci-

>- Eugeni Xammar va inspirar a Josep Pla la
creadó d'un personatge titer~ que retratA en
alguns deIs aspectes més pintorescos alllarg de
la seua obra: quant al menjar, com en mones
altres qüestions, era un autoritari, un caiTlívor
que a l'hora de devorar entrecots no tenia rival.
Amant del bon viure i de l'elegartda, fteqüentava el restaurant on anava Bismarck, i ti
agradava seure en la mateixa cadira que el
cancellet. Era hiperbOlic, "davant determinaI

des

elevar-se.

formulacions

el

I...]

De

vegades

veia

créixer

em

fisicament.i

venien

ganes
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gafar-Io de l'americana". Ideologicament d'un
catalanisme irrenunciable, s'afi1ia a1s divuit
anys a la Unió Catalanista i "no es mogué ni un
cent!metre" fins a la mort. Dominava molts
idiomes,entre els quals el ftances gracies a la

u
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6n de la Prensa Diaria
de Barcelona quan tots dos es trobaven a Berlín
(Periodisme, Quaderns Crema,
1989), Aquestes
opinions,
entre I'esgrima
i la
boxa de pesos pesants,
contenen algunes
joies
del periodisme de combat:
Gaziel és la
darrera
reencarnaci6
del se.
nyor God6: Miquel
deIs Sants
Oliver és un "llepafils
de la literatura,
periodista
desmenjat", Pijoan esta fascinat
per la
pedanteria
d'esquerra
de Madrid, i "va creure que guanyar
una
pe~a
arqueologica
era
més' important
que guanyar
unes eleccions",
Les idees del
senyor
D'Ors
"s6n
melodramatiques,
la
seva
manera
d'escriure
carquinyoli
i enri-

lectura deis discursosd'entrada a 1'Académie
des de Richelieu. "Parlava el catalacom tothom, pero no sabia escriui:e el catala. Com
correspona un periodista, no sabémal fer un
article". Aquest poliglotisme li permeté, entre
altres feines. treballar de traductor als Estats
Únits i comprar-seuna finca a la semp,e de.
sitjada AII!etlla:del Valles.Perosobretot lIuitar
contra la imposició de la insípida margarina
quan es recupera el marc. Era un burges angles,"no fou pasun home gaire fa.cil:més aviat
brusc". Era "pesantot. de rems lents". Pla profetitza 1'any 25 que moriria inedit. cosa que
1'editorial QuadernsCrema.amb la publicació
de les cartes,les memories i dos volums d'a!'ticles, ha intentat corregir. Tot aixo sí. a 1'ombra beneficade JosepPla.

betada, I...] en el fons el seu
provincianisme
insubomable". Un primmirat Manuel de
Montoliu els va contestar que
"mai no he sabut manejar una
ploma com qui esgrime ix una
porra", i els acusa de bolxevisme crftic i terrorisme intel.lectual.
LA DEVALUACIÓ A BERLIM
Així agitaven les estantisses
aigües del periodisme catala
Eugeni Xammar i Josep Pla,
mentre a Espanya Primo de
Rivera ja havia instaurat el
seu particular ordre, i a Berlin
la gent, en un impuls d'estricta supervivencia, es desfeia de qualsevol possessió personal per tirar endavant. La
inflació del marc era imparable, i els preus puja'ven cada
hora. Les butxaques s'omplien de paper moneda gairebé
sense valor. L'espectacle era
tan desolador que Pla -potser
aquest siga el fet que més
marca la sella ideologia i la
seva visió posterior del mónrepeteix astorat en la seua
obra que I'equivalencia
amb
un dolar arriba a ser de més
de quatre bilions de marcs:
"El bilió no havia existit mai
més que en I'astronomia".
En
aquest ambient, si es posse¡a
una moneda forta com la
pesseta d'aleshores, les facilitats estaven a I'abast: bon tabac, vins del Rhin, entrecots
fabulosos, l'ambient
deIs cabarets... "Les dones no tenen
cap interes, de tan tacils".
»>
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>0 >- >Eugen.i~ammar, que cobria
les crornques p~r a L~ Veu,4e
Catalunya,exercl una mfluencía ínnegable en els primers
anys d'un 1osep Pla corresponsal de La Publicitat,amant
d'unajove i eixeridajueva de
Leipzig, pero sobretot obsedít
p.e~la vocaci? que el ~onvertina en el ffillIor prosIsta catala del segleXX. El centre de
reunió diaria amb artistes i
polítics era la tertúlia del Romanisches Cafre- Realitzaren
junts un viatge per Renania i
Baviera i per la conca del
Ruhr acabada d'ocupar pel
gove~nde Po~caré. Pogueren
seguIr a Murnc elpustchde les
cerveseriesde.Hitler i arribaren a entreVIstar-lo per tal
que exposaraunes idees a les
quals es mantindria inalterable fins a l'aclaparador cre.
puscl~ deIsdé':ls.Un any .i mig
despres, gracles a la mtervenció d'Andreu Nin, coneixien de primera ma el comunisme a Rússia, on Xammar
mostra en les seuescroniques
una actitud molt més dÍstant
i crítica que la de 1osepPla.
LESCARTES
En aquest ambient de luxe
-.tení~m tants di~ers que li
comprarem un plano a Borra!ler~s per cat<;,rzeduros.-;
mlsena generalltzada, avantguardes artístiques i moviments ~olí.tics de to díver.s
pero comcldents
en practi-

ques que ferien l'excessivament sacsejadaRepública de
Weimar, es consolida l'amistat d'aquests dos periodistes i
que es pot resseguir ara a
través de la publicació de les
Cartesa ]osepPIa que Eugeni
Xammar envia després de la
primera etapa que coincidiren a Berlín. Dissortadament
la correspondencia resta incompleta -alIunyat de la
imatge de despreocupació.
un 1osepPla meticulós fins a
l'obsessió guardavaqualsevol
paper impres que més endavant poguera iHuminar la se.
ua biografia- perque no
s'ha.n trobat les cartes de Pla,
pero es poden complementar
amb la lectura de les Cartesa
Pere (Destino, 1996) coincidents en l'epoca, i que s'acosten al perfil més huma i real
de l'escriptor de PalafrugelI.
En les Cartesa ]osepPla,editades amb un estudi preliminar i útils anotacions del
professor Xavier Pla, es revela
una amistat complice i since.
ra els primers anys, fins al
distanciament i l'alIunyament entre tots dos a partir
de l'epoca de la II República.
Xammar compaginara la corresponsalia a La Veu amb altres diaris, de Madrid i de
Sud-america. Les dificultats
economiques en la professió
-sempre presents en la correspondencia de tots dos- es
podien alIeugerir amb classes
d'espanyol per ~ diplomatics,
traduccions... Una de les narracions més reeixides de 1°sep

Pla

és

El

retaule

de

la

i~fla-

ció,dinsE¡CercledeBerlín,ones

recrea l'ambient en que Pla,
Xammar i el rus menxevic

.
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coordinada amb Abd el-Krim
-queaconseguirienelli1osep
Pla a trayés d'un viatge clandestí al Marroc!- per obtenir
la independencía de Catalunya. O també preparar un
complot capitanejat per Macia, per passar els Pirineus
amb els desertors de la Guerra del Marroc, i que més endavant es materialitzaria en
l'espectacle quixotesc de
Prats de MolIó, .encara que al
cap de quinze dies tots els del
cop fossin morts O presoners., afirma, amb un to
olímpíc.
Ara bé, l'episodi que més
sorpresa ha generat és que
s'havia d'aprofitar un antic
pla de 1aume Brossa per assassinar al rei A!fons XXIll
durant les celebracíons de les
regates de Sant Sebastia: el
magnicidi com la solució deIs
'"",J
mals que patia Catalunya.
ELPERIODISTA
EUGENI
XAMMAR
ENTREVISTAT
PERMONTSERRAT
RoiG
Andreu Nin els ajudaria a
amagar els executors, i tant li
Tassin fan a sis mans una ció, amb una mirada sempre la polemica amb Manuel de feia que la situació de destraducció al sud-americdde displicent.
Montoliu i 1osep M. Junoy: concert fos utilitzada pel re.
L'ética,de Kropotkin, mentre
En les car:tes conservades .Tením clientela.. De fet, ín- volucionariper provocar agiel gat dandi i exquisit deIs per Pla, es pot comprovar la tentara continuar aquests ti- tació comunista a Catalunya.
Xammar elsajudava e,n els satisfacció de XamlÍlar pel re. pus de controversies amb una Pel que fa als efectes economoments d'escassa inspira- bombori suscitat a partir de serie sobre el Noucentisme, mics de la dictadura militar,
pero Pla es desentengué d'a- .als catalans els fa por la b.aiquest i d'altres projectes coi1- xa de la pesseta!Ximples!Jo la
junts proposats perXammar,
voldria veure ~ sota del
com la idea que es fera un
marc., i aixo que eII havia
..Qu..n hompens..queho~es com en
gran diari catala queconsen- viscut in situ les conseqüencisuara l'estrategia política i de es terribles de la inflació verC..rner. .un..genrd.enC..mbócom
propaganda de Catalunya de tiginosa de la moneda alema-

I.Estelrich. pctrlen de for..dar al Reisense
esgarrifctr-sefque~nBofill i I.Acció
Catalana f~ política lacustre i en Mada
i en Domingo tenen esCrúpolsmorals.
emsembla que les cosesno poden estctr
pas ~és dares...

Pel quefa ales elecdons ..faran ~olt bé
de posar-hi en Mada;el qualé~un ~ple
-noen dubteu-. en~araque de tanten
tant n.encerti una'..
...,
,..:
,
,..,
..L.exit diplomatica Ginebra hasigut tan
brillantcomjohavia previst. Esnecessita
ser un llu~ per agafa~se a aquesra
fumesteria de lesriúnories nadona1s...
:
:
:
, '
,...:,.
..Nosé 1'erecteque us va fer labufetadaal
comte Bethlem aGinebra. (;,.IÉs un~
llasti~.. que eLmastegotnoros d.un
cata1aa1Quiñones oa1 Yaguas;Uns
mastegots efectius ~ón molt superiors.
com acció. a 1'al~amentarmatqueno
fctrem mai'..
..Guiat per un criteri de qua1itatpur.
1'home que vulgui triar les centmillors
poesiesde la nenguacatalanaté de
l.riútar;.seatriar les cent ~illorspoes.es
d.en Josep Carner..
..SI
: emprometeuquenoho
:..:.,.' ,
heude fer
córrer, us diré quesou 1'úni,ccara1aque
..., ~"",c"'
sap escnure
,
""",'",',(,!¡t

cara a l'estranger. En aquest
sentit, si el Directori convo-

nya. En definitiva,

pur deliri.

cava eleccions, calia plante.
jar-se anar a les urnes conjunta,ment com a mesura de
forc;a, i no amb els partits catalanistes dividits.

EL DIITÁNCIAMENT
A la tertúlia del cafe La Rotonde de París, l'exili catala
planificava accions entre l'epica i la comedia. El butlletí
que dírigia Macia feía apoloEIPIONATCEI MACNICIDI
gia de l'independentisme en
El que es deixa entreveure al angles i frances, pero farcit de
lIarg de la correspondencia és faltes d'ortograf\a. Pla, en un
un desig per part de Xammar primer moment s'inflama
de ser reconegut per Cambó: amb aquest tipus de discurs,
és ben revelador com a través fins que queda captivat per la
de Pla i Estelrich desernmas- personalitat de Cambó i la se.
cara un tripijoc comercial ua praxí política. En comenque perjudicaría els interes- c;ar la Guerra Civil, Xammar
sos catalans. Pero Cambó no hagué de fugir de la persecuel prengué mai seriosament; ció deIs riazis a Berlín. i Pla
fins i tot enun viatge que fara deIs ajustaments de comptes
a Berlín mantingué les dis- d~ la FA! a Catalunya. Més
tancies. Un Xarnmar que tard, en la revista que dirigia
considerava inoperant la Claudi Ametlla des de l'exili,
.política lacustre. de propa- Xammar demana .incinerar"
ganda que realitzaven els po- els catalans que escrivien a
lítics d'Acció Catalana a Gi- Destino.Aquest distanciament
nebra. que pretenien que Ca- deIs antics amics el resolgué
talunya entrés aixi en el club molts anys després el periode les minories nacionals. Un dista de LaVanguardiaAugusto
Xammar que en el fons estava Assía, que els reuní per sorenlIuernat en com Masaryk presa en un taxí a Ginebra.
havia arrencat la indepen- Davant la xerrameca inesgodencia de Txecoslovaquia table de Xammar -segons
d'un president Wilson espe. aquesta versió-, Pla li pre.
cialment generós amb el tira- gunta: .Perdone,señórXammar,
línies del mapa d'Europa i els pero yo le vengooyendoa usted
paisos naixents de la gran desdehacerato y, por IDqueoigo,
desfeta de l 'lmperi Aus- mepreguntosi,por casualidad,
no
tro-hongares.
será usted franquista.. Hore~
Pero el que niés sobta d'a- més tard, ~ammar teoritza
questes cartes és el to entre que l'amistat es basavaen cofrívol i irresponsable com són sestan importants ¿om el votractades algunes qüestions lum de la nóu del coII o la
de la política catalana del forma delbarret. Era una sinmoment, de vegades més a guIar represadeIs velIs temps.
prop de l'activista incendiarí
que de l'analista polític. Per a
Xammar,

havia

el

estimulat

Directori

militar

la

conscien-

cia adormida del catalanisme. Calia buscar una acció

l

Eugeni Xammar.
Caltes a
Josep Pla. QUADERNS CREMA.
Barcelona,
2000.

