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Josep Pla-Narbona ha estat un dels artistes catalans més notables. Darrerament havíem parlat en la 
Junta de Govern de l’Acadèmia de proposar-lo com acadèmic d’honor, però la seva mort inesperada, 
el 13 de desembre del 2020, va impedir que aquelles intencions tot just plantejades tinguessin temps 
de tirar endavant. Hauria estat en tot cas una reconeixença només honorífica, ja que l’edat i l’estat de 
salut de l’artista impedia ja pensar en ell com a membre mínimament actiu de la nostra corporació.

Pla-Narbona va ser un artista complet. Nascut a Barcelona el 5 de febrer del 1928, va ser, doncs, un 
noi de postguerra, amb tots els condicionants i limitacions que això tenia. Practicà diverses arts, i 
el gran impacte que va tenir en el món artístic va ser sobretot durant la seva intensa etapa com a 
grafista, que en especial cobreix des dels anys cinquanta als setanta del segle XX. Això és tanmateix 
una conseqüència de la presència tan intensa que les seves creacions varen tenir aleshores en el 
món “mediàtic”, i no té per què voler dir que el Pla-Narbona grafista sigui superior al Pla-Narbona 
dibuixant o al Pla-Narbona pintor, però és un fet que el grafista en aquest cas va tenir un pes a 
nivell de carrer –per dir-ho així d’una manera quasi literal– tan superior al pintor i al dibuixant que 
la imatge d’ell ha arribat a la societat distorsionada per aquesta circumstància. També per aquesta 
polarització professional, el Pla-Narbona artista de galeria no participà del món organitzat del 
mercat pictòric, sense el paper del qual, en aquells temps –que encara ara són determinants–, una 
fama consolidada de pintor no es podia desenvolupar prou amb satisfacció. Dit d’una altra manera: si 
Pla-Narbona no va ser prou mitificat com a artista plàstic entre el públic i la crítica influents, no va 
ser per una qüestió de qualitat de la seva obra sinó pel que podríem qualificar de logística mercantil. 
A ell li fallà aquell element que a mi m’agrada tant de subratllar que són les adherències mítiques.

Vaig tenir la sort de tractar Pla-Narbona intensament. La meva relació amb ell es remuntava a inicis 
del decenni dels setanta, quan una sèrie de clients seus varen voler fer un llibre de bona presència i 
idoneïtat com a objecte de regal, que recollís la personalitat de l’artista i, a través d’amics comuns, 
l’encàrrec del text va arribar a mi, que el vaig compartir amb Francesc Miralles, més gran i més 
ambientat que jo en el context artístic de la contemporaneïtat. Quan m’arribà l’encàrrec, per una 
d’aquelles caramboles de la vida tan beneficioses per a un artígraf que tot just començava la seva 
carrera, jo ja coneixia prou qui era Pla-Narbona, ja que el meu pare era metge i a casa arribava un 
gavadal de publicitat farmacèutica, entre la qual els anuncis fets per ell. Destacaven tant que jo ja 
m’havia fixat en la signatura d’aquelles composicions tan sorprenents, enginyoses i atractives, a part 
de ser eficaces per a la publicitat.

Tant Miralles com jo vàrem establir de seguida una bona complicitat amb Pla-Narbona, de tracte 
agradable, gens cregut i dotat d’un especial sentit de l’humor, que se’ns va obrir francament, no sols 
com a artista, sinó també com a persona, i que no va posar cap obstacle que ens expresséssim sobre la 
seva obra i sobre ell mateix sense censura. Fins i tot no va tenir cap inconvenient al fet que mostréssim 
obres seves perquè fossin analitzades per un psiquiatra que solia utilitzar els dibuixos dels seus 
pacients per a analitzar millor les seves personalitats i possibles patologies. Les seves conclusions 
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ens situaren l’artista en un món 
prepsicòtic, i bé que no ens vàrem 
estendre massa en el nostre text, va 
haver qui dissentí en públic d’aquell 
aspecte del nostre treball,1 qüestió 
que tanmateix no trigaria a esclatar 
d’una manera dramàtica i a canviar 
de soca-rel la vida de l’artista, que 
aviat entrà en un període d’incerteses 
greus de les quals no sortiria fins 
molts anys després.

Tornant al fil de la narració, aquell 
encàrrec, assumit ben de gust pels 
seus autors, donà per resultat el llibre 
Crònica i treballs del dibuixant, gravador 
i escultor Pla-Narbona des dels seues inicis 
a l’actualitat, recopilats, ordenats, descrits 
i interpretats per Francesc Fontbona i 

Francesc Miralles, precedits d’un pròleg de Camilo José Cela i editats per Curial, a Barcelona, en l’any 1974.2 El 
títol i la portada s’inspiraven, fins i tot pel que fa a la tipografia –amb la paraula inicial “crònica” en 
un cos molt més gran que la resta– amb certs llibres d’època barroca, si bé la seva concepció estètica 
no tenia res de barroca sinó que era cent per cent del segle XX de Pla-Narbona.

Aquell va ser, de fet el meu primer llibre publicat, ja que el d’abans, El museo de arte, proyecto de 
planificación, sus posibilidades en Barcelona (1972) –on Miralles embarcà uns quants alumnes seus de la 
Universitat, recent llicenciats– havia estat una obra col·lectiva de sis autors.

La forta personalitat de les seves creacions va fer que l’obra de Pla-Narbona estigués molts anys a 
la vista del gran públic, doncs, amb gran força: des del cartellisme a la il·lustració editorial, passant 
per la publicitat cultural i fins i tot la purament comercial. En paral·lel, però, ja en aquella època 
ell s’havia afeccionat a l’aiguafort, amb una qualitat tan gran que no seria erroni qualificar-lo com 
un dels millors aiguafortistes del seu temps.3 Fins i tot també es dedicà a l’escultura en ferro, en 
col·laboració amb un amic seu, el ferrer de Sant Vicenç de Montalt –el poble del Maresme on Pla 
visqué durant molts anys–, que donava forma física als seus dissenys. Però la incidència més gran que 
les seves realitzacions com a grafista varen tenir –en arribar a un públic massiu–, ocasionaren que la 
seva estètica, molt pròpia, quedés identificada en la memòria col·lectiva amb l’art aplicat, en lloc de 
ser-ho amb les arts diguem-ne –per dir-ne alguna cosa– “pures”.

Pla-Narbona, que als anys cinquanta ja era un cartellista molt personal tot i que encara no hagués 
definit el seu estil de maduresa, sí va triomfar en el camp del grafisme. Fou precisament pel seu 

1 Un històric cronista molt popular des dels temps de la República, posà en qüestió el diagnòstic del psiquiatra que discretament 
figurava en una nota del llibre. Sempronio (1975).

2 El volum també va aparèixer en versió castellana, amb idèntica maquetació, i fou utilitzat com regal d’empresa per part d’alguns 
dels clients del grafista.

3 Entre altres exemples de gravat cal esmentar el bell llibre de bibliòfil amb text del metge, intel·lectual  i polític gallec, García-Sa-
bell (1971), il·lustrat amb vuit aiguaforts magnífics de l’artista.

FIGURA 1. Josep Pla-Narbona, Francesc Fontbona i Francesc Miralles, a 
Sant Vicenç de Montalt, treballant en el llibre Crònica i treballs (...) de (...) 
Pla-Narbona (1974). 
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característic llenguatge plàstic, que el diferenciava dels altres grafistes del seu temps, també dels 
més importants. Per ell, que abans que grafista era dibuixant, el dibuix era bàsic. Dominava els 
recursos del llapis o la ploma com un virtuós, i amb aquesta traça li agradava crear figures humanes, 
humanoides o animals, que solien estar com en metamorfosi constant. I d’altra banda sempre hi ha 
en les seves figures un rerefons d’un humor críptic, representat per éssers que a estones vagament 
es remunten a la Commedia dell’Arte italiana, però alhora per altres éssers amb deformitats, 
acromegàlics, demoníacs, mai però clarament malèfics. Eren temps d’un pes important de la ironia, 
entre aquells intel·lectuals que volien desmarcar-se del dogmatisme que havia dominat el país i 
d’aquells altres que aspiraven a esquivar també els nous dogmatismes que s’arrelaven amb força al 
marge del pensament oficial. El mateix Joan Fuster, intel·lectual proper a Pla-Narbona, malgrat tenir 
les idees molt clares, solia expressar-se amb freqüència protegit per la ironia.

Tots aquests personatges, diferents però barrejats, sovint es fonen amb els múltiples murs que 
habiten, o generen ales d’ocell o potser d’àngels poc solemnes. Aquestes figures, que acostumen a 
ser d’escales diferents, poden estar en un paisatge, on es fonen físicament, però son més aviat en uns 
interiors plens d’envans que limiten i compartimenten l’hàbitat dels seus habitants, i geometritzen 
els espais representats per l’artista d’una manera que resulta molt característica del seu estil. Aquests 
envans omnipresents prenen potser la llibertat als personatges de Pla-Narbona, però també endrecen 
les seves vides, les estructuren, i impedeixen que es desfermin i vessin com si fossin magmes en lloc 
de ser figures individualitzades.

A més, aquests envans representats tan sovint en les composicions de l’artista, tenen obertures pertot: 
són portes, finestres, o simples forats, que ofereixen a aquells éssers rars, fabulats, la possibilitat de 
veure’s, espiar-se i comunicar-se entre ells. Encara hi ha una altra característica important: a través 
d’aquelles obertures es filtra la llum, generant en l’interior de les composicions uns interessants 
tractaments de clarobscurs que sobretot quan estan fets a l’aiguafort queden clarament determinats 
i definits per textures de gran qualitat plàstica.

Tot i que el gran punt fort de la tècnica de Pla-Narbona era el traç, ell també introduïa, si ho 
creia convenient, altres elements en les 
seves composicions, com els collages, papers 
estripats –algunes de les seves realitzacions 
més destacades estan elaborades així–, o la 
fotografia manipulada. Recreava la tècnica 
d’aquesta manera d’acord amb les necessitats 
de cada moment, dominant-la, ja que era molt 
conscient que per expressar-se plàsticament 
cal dominar l’instrument utilitzat, igual 
que l’escriptor i el músic dominen sempre 
els seus sine qua non, precaució que molts 
pintors coetanis d’ell sacrificaven en l’altar de 
l’espontaneïtat i del trencament emancipador, 
perdent així l’efecte precís de les eines en 
la seva creació. Fer-se entendre és objectiu 
elemental i bàsic d’un creador. Altrament seria 

molt difícil connectar amb allò que l’artista ens vol explicar. L’art és comunicació, llenguatge, i 

FIGURA 2. Josep Pla-Narbona. Retrat satíric de Francesc Fontbona 
(1974), carbonet i llapis color sobre paper. Col. F.F.
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aquest no pot existir sense una sintaxi desxifrable per part del receptor.

Pla-Narbona sempre va fer-se amb la intel·lectualitat catalana més hegemònica d’aquells anys en què 
el franquisme encara existia però extraoficialment ja era del tot qüestionat per una societat i una nova 
intel·ligentsia farta de ser una excepció democràtica a Europa. Pla-Narbona s’implicà personalment en 
la societat editora Llibres de Sinera, i retratista de gran agudesa; moltes de les figures culturals més 
assenyalades de l’època trobaren en els seu llapis o tinta un retratista adequat. El seu retrat a línia 
pura de Salvador Espriu va passar a ser com qui diu la icona oficiosa del poeta, i entre d’altres retrats 
rellevants de gent de la cultura trobaríem també els del ja esmentat Joan Fuster, el Dr. Joan Obiols, 
Dámaso Alonso, Rof Carballo,4 Salvador Gratacós, el jove Pi de Cabanyes i molts més, que fan d’ell 
gairebé una mena de Ramon Casas retratista del segle XX tardà.

Però l’artista ha de menjar del seu art, tret que sigui un àngel o un hisendat, i ell preferia no 
diversificar els seus estils; així quan se li demanava que fes grafisme pràctic, no renunciava a utilitzar 
en els seus anuncis, cartells, cobertes de llibres, etc. l’expressió de tot aquell món propi que va 
crear pensant primer només en el seu art pur, primigeni. Els seus clients, no se sap si íntimament 
convençuts o no, però varen acabar acceptant que en lloc d’icones convencionalment lligades a la 
temàtica del producte que calia difondre, aquesta funció l’exercissin ara personatges i masses com 
les que l’autor havia inventat quan feia art de creació. Amb tot, Pla-Narbona no jugava a la gratuïtat 
i ja procurava que aquells personatges més o menys onírics del seu món de ficció encaixessin amb 
l’argument d’allò que calia anunciar a cada moment. A part d’habilitats gràfiques, li funcionava el 
domini de les idees plàstiques.

El seu èxit professional va ser molt gran, a partir de –o culminat per– un estudi de gran envergadura 
que obrí a la Diagonal de Barcelona, que alhora que li proporcionava prosperitat material l’eclipsava, 
però, a ull de molts, tot el vessant seu tan complex d’artista creador.

Greus problemes de tot ordre, pràctics i mentals, descavalcaren Pla-Narbona de la seva posició 
privilegiada en el món del grafisme, i també torpedinaren la seva vida privada. No obstant això, 
havent passat per tràngols, esforços i salvadores complicitats en l’àmbit de la nova família i la nova 
llar que el destí ara generós li regalà, es reinventà, però ja sense la pressió de tot ordre –professional, 
social i personal– que havia hagut d’aguantar abans. Sovintejà molt més que abans l’àmbit de les 
sales d’art, i s’abocà a la pintura de cavallet –una tècnica que abans gairebé no havia pogut cultivar–. 
I així el Pla-Narbona de maduresa exercí, per fi, d’artista plàstic, fins l’extrem de ser l’autor d’un 
monument al Passeig de Gràcia amb la Gran Via de Barcelona, l’Homenatge al Llibre que va fer a 
quatre mans amb Joan Brossa el 1994. El 2008, el Museu de Sant Cugat del Vallès, municipi on residí 
els darrers temps de la seva vida, va dedicar-li una notable exposició-homenatge.

No he tractat aquí de fer una semblança acadèmica de Pla-Narbona. Tan sols deixar constància de 
la seva personalitat extraordinària al Butlletí d’una Acadèmia que, d’haver resistit ell aferrat a la vida 
unes setmanes més, segurament hauria esdevingut també casa seva.

4 Espriu, Rof i Felip Cid escriviren els textos d’un llibre dedicat a Pla Narbona. Dibuixos. Dibujos. Drawing (1968).
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