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DIARI DE VIATGE 
JOSEP PLA 

 
Per realitzar aquest diari de viatge vam haver de quedar dos dies; el primer per 

organitzar la sortida, decidir els llocs a visitar i el segon per plamar al diari les nostres 

vivències.  

• Diumenge, 28 de desembre del 2014: 

Aquest dia vam quedar a les 11:30 del matí a casa del Pablo. Vam acordar que 

el viatge es portaria a terme el 2 de gener del 2015 a les 9 del matí i que el 

pare d’en Luis ens portaria a on haguéssim d’anar. Seguidament, vam buscar 

per internet si hi havia alguna web oficial de la casa-museu de l’autor i vam 

trobar-la: http://fundaciojoseppla.cat  

A continuació, vam trucar al número de telèfon que hi havia a la pàgina web i 

vam preguntar si aquell dia estaria oberta la casa-museu, ja que al ser 

començament d’any vam creure que potser no ho estaria, i ens van respondre 

afirmativament. 

I finalment, en veure que la casa museu estava a Palafrugell (Girona), vam 

buscar al Google Maps com hauríem d’anar-hi.  

Un cop teníem tot preparat, després de dues hores de recerca, en Luis va tornar 

a casa seva i ens vam acomiadar fins el dia del viatge. 

 

 



• Divendres, 2 de gener del 2015: 

Aquest dia, com hem dit anteriorment, vam acordar que a les 9 del matí el pare 

d’en Luis i en Luis recollirien, en cotxe, al Pablo a casa seva.  

En Luis i el seu pare van sortir de casa a les 8:50 del matí i a les 9:00 ja eren a 

la cantonada de la casa del Pablo. Quan en Luis es disposava a baixar del 

cotxe per picar a casa del Pablo, es va escoltar un so molt fort i, seguidament, 

va passar volant, per davant del cotxe d’en Luis, un motorista que es va 

estampar contra un contenidor d’escombraries. En aquell moment, en Luis es 

va quedar bocabadat i es va apropar, ell i molta gent, al noi que era al terra 

immòbil. Un senyor va trucar ràpidament a la ambulància i li va dir que no es 

mogués. En Luis, al veure que quatre persones ja l’estaven ajudant, va anar a 

picar al Pablo. Quan aquest va baixar, va saludar a en Luis i aquest li va 

explicar el que acabava de passar i els dos es van dirigir ràpidament a la 

cantonada per seguir mirant l’escena. Després d’un minut, vam pujar al cotxe i 

vam marxar ja que, al veure que el noi estava sent atès per més gent, no vam 

considerar necessari quedar-nos. A les 9:10 vam emprendre el viatge  cap a 

Palafrugell. Al GPS posava que arribaríem a les 11:45.  

Durant el camí, vam parlar sobre els estudis, com trobàvem el batxillerat i més 

coses. A les 10:10 el Pablo es va començar a trobar malament, és a dir, es va 

començar a marejar i el pare d’en Luis va parar justament a l’entrada d’un 

poble anomenat “Maçanet de la Selva” perquè prengués aire. Adjuntem 

fotografies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de cinc minuts, vam continuar. Però, no van passar ni 10 minuts quan 

vam parar a una estació de servei per comprar l’esmorzar. Un cop vam acabar 



d’esmorzar, vam continuar el camí. Ja eren les 10:50 i el GPS deia que ja no 

arribaríem a les 11:45, sinó a les 12:15.   

Al final, vam arribar a les 12:20 a la casa-museu. Adjuntem foto on el Pablo 

està justament a l’entrada de la fundació. 

Primerament vam entrar i una noia ens va 

donar informació sobre les activitats que es 

duien a terme allà i el preu de les entrades. 

Llavors, vam sortir i vam dir al pare d’en Luis 

que ens quedàvem allà i ell va dir que, mentre 

nosaltres estàvem en la fundació, ell estaria 

fent un tomb pel poble. 

Una vegada érem dins, ens van cobrar la tarifa 

d’estudiants i vam començar el recorregut per la casa-museu. Adjuntem 

entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primerament, la guia ens va dur al pou que uneix la casa d’en Josep Pla i la de 

la veïna. Allà, hi ha un text on Josep Pla parla sobre com la seva mare el 

passava per damunt del pou a la veïna quan era un nadó, amb el consegüent 

perill que hi havia perquè en qualsevol moment podria haver caigut. Adjuntem 

foto del pou.  

 

 

 

 

 



 

 

Allà, davant el pou, ens va explicar la vida de Josep Pla. Gràcies a aquella 

explicació vam aprendre que va néixer el 8 de març de 1897, que pertanyia a 

una família  amb petit problemes econòmics i que va viure fins als 7 anys a 

una casa de lloguer, on es avui dia la fundació, fins que els seus pares, al 1904, 

van aconseguir comprar una casa amb els estalvis que tenien al C/Nou, que 

també es troba a Palafrugell. Va estudiar dret però va deixar els estudis a causa 

dels problemes econòmics que tenia i es va posar a treballar com a periodista a 

la revista “Destino”. No va tenir fills ni es va casar, però si que va tenir moltes 

companyes. Va viatjar pels cinc continents ja que, en paraules d’ell mateix, 

vivia per escriure. Tant era així que la seva obra va arriba a ocupar més de 

trenta mil pàgines, a les quals s’han de sumar les del diari inèdit que es va 

publicar fa poc on explica la seva vida quotidiana.  

D’entre les seves obres, la més important és El quadern de gris, que és un 

diari personal que explica con va passar de ser un estudiant de dret a 

periodista. 

Per últim, ens va explicar la seva ideologia política. Vam saber que pertanyia a 

la dreta catalana i que, per aquell motiu, se l’acusà moltes vegades de ser un 

espia del règim franquista durant la guerra civil i de no ser prou nacionalista 

català, cosa no lògica ja que a les seves obres es nota que parlava molt de 

Catalunya.  

Seguidament, ens va dur a una sala on hi havien 

cadires i un gran projector on vam veure un petit 

documental sobre la vida de l’escriptor i les seves 

obres. A la foto de la dreta es veu al Pablo mirant 

el documental. En aquest, s’explicava les obres 

que havia escrit al llarg de la seva vida i les parts 

del món on havia estat. 

 

Una de les parts que més ens va sorprendre va ser quan l’escriptor va dir: el 

més trist de la guerra no és ni la destrucció ni la 



misèria ni la por, sinó la destrucció de l’amistat i de 

la confiança. 
Quan vam sortir de la sala, vam veure que la guia havia desaparegut, cosa que 

ens va estranyar ja que havíem pagat per fer la visita guiada al museu. Com no 

hi era, vam decidir seguir el recorregut sols.  

Primerament, vam parar a un passadís on s’explicava 

que Josep Pla solia visitar l’Ateneu barcelonès i que 

una de les taules que hi havia allà va ser utilitzada per 

ell. A la foto de l’esquerra es pot veure la taula 

esmentada. També s’hi explicava que el pati que es 

veu al fons de la taula és on ell passava el dia quan 

era petit.  

Vam continuar amb el recorregut i vam arribar a un 

altre passadís on hi havia exemplars de revistes que 

ell va publicar i també el seu maletí, al qual guardava 

els seus apunts.  

 

 

 

 

 

 

 

Després, vam entrar a una petita sala on 

explicava els seus costums. En aquesta sala, 

vam poder veure el tabac que ell fumava i els  

exemplars de totes i cadascuna de les obres que va publicar al llarg de sa vida, 

incloent El quadern gris. 

En aquesta sala, el Pablo es va passar vint minuts fent fotos, que ara ens 

adonem que són innecessàries, mentre en Luis esperava assegut a una cadira 

que, al finalitzar la visita, ens vam adonar que no es podia tocar.  



Quan vam acabar de visitar aquesta sala, vam dirigir-nos al segon pis, al qual 

no hi havia absolutament res, només unes cortines negres que feien de porta a 

una habitació sense res. Com que no hi havia res a veure, vam pujar al tercer 

pis, on hi havia paraules de Josep Pla escrites a la paret i molts llibres.  

A les fotos següents es pot veure el tabac que fumava Josep Pla, la col·lecció 

amb totes les seves obres i un dels textos que estaven escrits a la paret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final d’aquesta sala hi havia 

una televisió que reproduïa una 

entrevista que el canal de 

televisió “La 1” li va fer a Josep 

Pla l’any 1972. 

En una part del documental 

l’entrevistador li preguntava a l’escriptor quina creia que era la part més 

profunda que té l’home, a la qual cosa va respondre: lo mas profundo que 

tiene el hombre es su superfície. 

Més endavant, l’entrevistador li va preguntar si tornaria a ser escriptor si 

tornés a néixer, a la qual cosa va respondre que no, que si ell tornés a néixer, 

seria agricultor per la vida més o menys tranquil·la que tenen, segons ell. 

Aquella saleta on es projectava l’entrevista era l’última part de la visita, per la 

qual cosa vam baixar una altra vegada al primer pis, on hi havia la guia que se 

n’havia anat, ens vam acomiadar d’ella  i vam sortir. Eren la 13:50 i en Luis va 

trucar al seu pare perquè vingués a recollir-nos. Quan va arribar van anar a 

menjar a un restaurant que, en pare d’en Luis, havia vist mentre passejava en 



el cotxe. El nom del restaurant era Tips masia urbana. Vam entrar i cadascú va 

demanar el que volia per menjar. En Luis i el Pablo van demanar un entrecot 

amb salsa roquefort. A les fotos es pot veure la façana del restaurant i 

l’entrecot d’en Pablo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan vam acabar de menjar, a les 15:45 més 

o menys, i aprofitant que en Josep Pla havia 

mort a Llofriu, un poble que estava a tan 

sols 10 minuts en cotxe, i que la seva tomba 

estava al cementiri del poble, vam decidir 

anar-hi. Vam haver d’anar per camins de 

sorra. Quan ja érem allà, vam preguntar a un 

senyor gran del poble sobre si sabia on era el 

cementiri on estava la tomba de l’escriptor i ens va respondre que si i ens va 

donar les indicacions de com arribar-hi. 

A la foto de la dreta es pot veure els camins de sorra per on vam passar per 

arribar a aquell poble. 

Quan ja érem al cementiri, vam veure que a l’entrada hi havia una mena 

d’escultura que era un llibre on hi havien escrites unes paraules molt boniques, 

les quals eren:  



“ja que tots hem de morir, val més no tenir gaire 

pressa. No hi ha cap concepció del món que ho 

justifiqui”. 
 

També ens vam adonar que 

el cementiri estava tancat 

però, com que estàvem 

decidits a fer una foto a la 

tomba, vam decidir saltar el 

mur del cementiri.  

A continuació, es pot veure a en Luis saltant el mur i en Pablo i en Luis amb la 

tomba d’en Josep Pla. 

 

 

 

 

 

 

 

	  
Per llavors, ja eren les 16:30. Vam decidir sortir ja per respecte al descans dels 

morts i el problema va venir llavors ja que en Luis no podia tornar a saltar el 

mur. Aleshores, en Pablo, que ja havia sortit, va cridar al pare d’en Luis per 

que vingués a ajudar-lo, però, de sobte, va aparèixer un cotxe de no se sap on i 

en pare d’en Luis li va dir a en Luis que s’estigués quiet perquè hi havia un 

cotxe i els podrien enxampar. Al final, el cotxe va passar de llarg i en Luis va 

poder sortir. Per llavors ja eren les 16:45 i, finalment, vam pujar al cotxe i 

emprendre el camí de tornada a casa.  

El camí de tornada va tenir lloc sense gaire coses destacables exceptuant que, 

més o menys a les 18:30, vam veure un munt de cotxes que s’havien aturat, 

policies i fins i tot una ambulància. El pare d’en Luis va reduir la velocitat i 

vam veure que hi havia hagut un accident. Pels trossos de carn que hi havia a 



la carretera i el cop del cotxe vam adonar-nos que el que passava era que un 

porc senglar havia intentat travessar la carretera i el cotxe se l’havia endut pel 

davant.  

Finalment, vam arribar a casa del Pablo a les 19:25 i el van acomiadar i en 

Luis i el seu pare van tornar a casa seva. 

 

En conclusió, volem dir que ens ho hem passat molt bé fent 

aquest treball i que, encara que ens hem hagut de moure molt 

per fer-lo, ha sigut una manera més divertida d’aprendre. 
 

 

  


