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aLa publicació d’aquests tres diaris, inèdits fi ns al 2014, 
aporta un testimoni decisiu sobre la vida de Josep Pla, 
sempre a cavall entre la solitud del mas, els amics 
de Palafrugell i Barcelona i els viatges més o menys 
fugaços. Es tracta d’anotacions destinades a l’ús privat 
i a una possible reelaboració literària, però no són 
només un document autobiogràfi c. El pensament 
de Pla, a una banda i l’altra de la ratlla dels seus 
seixanta anys, hi apareix amb nitidesa i amb 
llampegades enlluernadores.

«Pocs escriptors van entendre com Pla que la vida 
quotidiana és un nivell de realitat. Que la vida de cada 
dia té un moviment intern que cal saber captar. En 
defi nitiva, que la quotidianitat no és tan transparent 
ni tan evident com pot semblar, que hi palpita alguna 
cosa d’opaca i inefable.» Xavier Pla

Josep Pla (Palafrugell 1897-Llofriu 1981) és el prosista 
més rellevant de la literatura catalana del segle XX. 
Poc després d’iniciar-se en el periodisme, va treballar 
durant una quinzena d’anys com a corresponsal 
a l’estranger per als diaris La Publicitat i La Veu de 
Catalunya, i durant la Segona República espanyola 
va establir-se a Madrid com a cronista parlamentari. 
Passada la Guerra Civil va continuar la seva activitat 
periodística al setmanari Destino i es va concentrar, 
sobretot, en la construcció pacient d’una obra literària 
monumental i decisiva.

no-fi cció

Adaptació de la coberta: Laura Comellas
Imatge de la coberta: Josep Pla, a la porta del seu mas (1951). Arxiu Municipal de Sant Feliu 
de Guíxols. Fons i autor: John Langdon-Davies (Procedència: Patricia Langdon-Davies)
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3

1956

1 gener

Aquesta nit, mentre tornava a casa (a les dues), caminant
contra una tramuntana fortíssima, pensava que, de vega-
des, la vida sembla més llarga que l’eternitat. Al llit (gla-
cial), llegeixo els dos últims números d’Il Borghese, fins a
les vuit. Em llevo a les quatre de la tarda. Em trobo amb
un dia clar, assolellat i lívid—sense vent. Any nou, vida
nova! Passo el resto del dia a casa, a la vora del foc.

2 gener

A la tarda, treballo sobre el Viatge a Catalunya.1 Mercè,
a la vora del foc, em fa companyia. A les set, es torna a
arriar la tramuntana. Sopo a Palafrugell, restaurant Reig.

1. Josep Pla,De l’Empordanet a Barcelona (Segon volum del Viat
ge a Catalunya), Barcelona, Selecta, Biblioteca Selecta núm. 195,
1956.

048-LA VIDA LENTA.indd 3 01/12/14 11:32
045-123330-LA VIDA LENTA.indd   3 13/04/16   6:24



4

Conversa amb Josep Martinell i Ramir Medir . Retorn 
a casa a les dues . Escolto París fins a les quatre, els re-
sultats electorals francesos . Un desastre comunista i 
pujadista . Al llit, llegeixo el New Yorker . M’adormo al 
matí . 

3 gener

Passo tot el dia al llit . Lluís Bonal m’envia una nota so-
bre els resultats electorals francesos —a les cinc de la 
tarda .2 Al matí, s’ha produït una baixa a la Borsa de Pa-
rís important . Per la finestra, veig que el dia és gris, baix 
i trist —sense vent . L’alcohol d’ahir m’ha fet passar una 
nit d’excitació sensual i mental . A les set del vespre, 
entro en la fatiga i al llit sento una sensació paradisíaca . 
Passo la nit dormint i escrivint .

4 gener

Aire de tramuntana, dia translúcid, fred . Em dura l’asto-
rament del resultat de les eleccions franceses . Carta de 
Camilo J . Cela, demanant-me col·laboració per una re-
vista que vol fer: Papeles de Son Armadans . Sopat a Pala-
frugell, restaurant Reig . Conversa amb Medir i Paco 
Matas . Una certa sobrietat, gràcies a Déu! Quanta fe-
blesa . Figaro Littéraire .

2 . En farà un llarg article: Josep Pla, «Después de las elecciones 
francesas», Destino, núm . 962, 14 gener 1956, pp . 9-11 . 
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5 gener

Ha fet un dia cristal·lí, amb un cel que cap al tard s’ha 
tornat d’un color verdós clar, transparent . La casa es va 
tornant glacial . Estem a 10 graus a la sala . Només es pot 
estar a la vora del foc . Visita, hora foscant, del Sr . Josep 
Ensesa . Efecte que fa un home de ciutat, ben vestit, en 
aquest ambient . 

Mercè (24 anys) em diu que no recorda haver-se 
pogut comprar mai cap mitges . Li dic que li faré els reis . 
Cara de sorpresa àvida de la petita pagesa . 

6 gener

Anit passada, Josep Sagrera portà la notícia, de Figueres, 
que Manuel Brunet estava a l’última pregunta . Josep 
Quintà telefona la mort, després . Una vegada mort, fou 
traslladat a Castelló d’Empúries on ha estat enterrat avui 
a les quatre de la tarda . Diabètic . Un vigatà bútxara i 
energumènic, molt orgullós, però no crec que hagués 
deixat un sol moment d’ésser catalanista . El coneixia de 
1920 . He pensat en ell tot el dia .

7 gener

He passat la nit del 6-7 llegint les notes de Voltaire al 
Diccionari filosòfic . Brunet sostenia —fins i tot en els mo-
ments àlgids del seu catolicisme— que Voltaire era el 
més gran escriptor en prosa que mai havia existit . Té 
raó, tot i que li falta una mica de poesia . Voltaire sumat 
a Chateaubriand formaria el fenomen literari més extra-

048-LA VIDA LENTA.indd   5 20/10/14   11:54
045-123330-LA VIDA LENTA.indd   5 13/04/16   6:24



6

ordinari de la llengua francesa . De vegades, queda mas-
sa sec . Treballat a la tarda per Destino . Sobre Brunet, la 
premsa ve superficial —res . La decadència és tan enor-
me que és ja impossible de llegir una notícia necrològi-
ca decent . Sopo a Palafrugell . Montserrat Isern m’envia 
un gran tortell . Fa fred . 

8 gener

Ha fet un dia assolellat . Clar, suau —vent de garbí petit, 
però a l’interior de les cases hi ha una fred alambicada . 
Llegeixo Razón y Fe, la revista dels jesuïtes . Potser no hi 
ha cap publicació al món que faci dormir d’una manera 
més que compacta, amb menys mals de caps . És un so-
porífer profund, millorat per la pedanteria castellana . 
Vist Vida nova, de Montpeller . Molt bon article de Jo-
sep Trueta d’Oxford sobre la ruling class . Excel·lent . (La 
revista és fluixa .) El pitjor mal que ha fet Franco és ha-
ver instaurat i fomentat, per mantenir-se, la immoralitat 
a Espanya . Sopo a Palafrugell .

9 gener

Refredat, em quedo tot el dia al llit . Atac d’hipocon-
dria . Dia plujós, amb ruixats intermitents . El dietari de 
Francesc Rierola contribueix a comprendre la menta-
litat de Brunet . Rierola fou un antiespanyolista i, alho-
ra, un home de mentalitat conservadora, arcaica . Bru-
net fou el mateix: antiespanyol, amb un despreci 
absolut per l’Església espanyola, però arcaic i papalí . 
Cregué en l’aparició de Jesucrist al Papa, com un dog-
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ma de fe . Aquesta contradicció és el filó vigatà del ca-
talanisme . 

10 gener

Fa quatre o cinc dies que sortí el decret dibolint el tren 
petit . Haurà durat sis o set decennis, sempre en el mateix 
estat de precarietat . Plantejat d’una manera pobra i precà-
ria i equivocada, hauria conservat fins al final aquestes ca-
racterístiques lamentables . La precarietat és una caracteris-
tica general del país i una font de malestar . En els últims 
anys, encara s’ha agreujat . Passat el dia al llit, llegint la Vida 
de Johnson, per Boswell i les Memòries de Truman . La lite-
ratura anglesa és l’única confortable . Dia assolellat .

11 gener

El dia ha estat assolellat, humit, dolç, nefast . Augment 
de la fred en els interiors . Mercè porta un mocador al 
coll . Aquest mocador que la gent ha portat fa segles a l’hi-
vern em deprimeix . Sopo a Palafrugell . De retorn, a la 
matinada, el vent de garbí bufa molt fort . La humitat és 
enorme . Corregeixo les proves del llibre De l’Emporda-
net a Barcelona, fins molt tard . El llibre és caòtic i desor-
denat . La fatiga no em deixa dormir . El vent em depri-
meix . Begut massa vi .

12 gener

Sento bufar el vent des del llit, on passo tot el dia, in-
capaç de fer res . Dieta absoluta . Reacciono una mica a 
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les nou del vespre . Tinc la impressió que la força de 
recuperació, que en altres temps vaig tenir molt forta, 
ara és més feble i, en tot cas, més lenta . La decadència 
és visible . Treballo en la correcció de proves del llibre . 
Acabo de corregir les proves del llibre a les quatre del 
matí . Una altra feina feta . Però quina fatiga! Em faig 
vell .

13 gener

Arriba Quintà de Figueres a les quatre de la tarda . M’ex-
plica la mort de Brunet . No s’havia adonat que tenia 
una diabetis agudíssima, ni la família ni el metge (Cuffí) . 
Anem a donar un tomb . Tarda magnífica . Feia mesos 
que no havia caminat amb un aire d’anar a passeig . Tro-
bo Serra Floreta, viatjant de farmàcia, un dels últims 
amics de Brunet . M’explica la seva solitud i la seva po-
bresa . Sopo a Palafrugell .

14 gener

Em quedo a casa tot el dia . Treballo sobre les Memòries 
de Truman, per Destino .3 La fatiga d’escriure pels diaris 
arribarà un moment que serà insurmontable . Quan veig 
que a fora fa tan bon dia i jo estic amarrat, com un pre-
sidiari, a aquesta taula de la xemeneia, em desespero . 
Arriba el llibre de Recasens, amb el pròleg que li he 

3 . Josep Pla, «Las Memorias de Truman . Año de decisión 
1945», Destino, núm . 963, 21 gener 1956, pp . 3-5 .
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fet.4 Fotografia en colors del Partenon, de National Geo
graphic Magazine. Quina meravella! Dieta gairebé abso-
luta—i, així i tot, el Partenon m’agrada. Em trobo bé.
Mercè continua portant el mocador al coll del refredat
permanent de la misèria. El New Yorker. Els últims qua-
tre articles sobre la Fundació Ford, sensacionals. Els di-
ners es guanyen i després es llencen. Curiosíssim.

15 gener

Passada la tarda escrivint el «Truman» per Destino. Fati-
ga. Ha fet un dia opac, nebulós, sense vent. He sentit les
escopetades dels caçadors. Mercè m’ha fet companyia.
Em dóna ànsia d’anar a Palafrugell, però no hi ha més
remei. El que s’ha escrit a Destino sobre Brunet no és
res. Era molt més dramàtic. A Can Miquel, trobo Sa-
grera, amb Pepet Gilet, que vénen de dinar de Fitor,
amb molt d’alcohol. Per l’horror que em fan els borrat-
xos, em faig càrrec de l’horror que dec fer a la gent
quan m’emborratxo. Torno a les dues.

16 gener

Em poso a treballar sobre el Barcelona,5 per Josep M.

4. Francesc Recasens, Escritos: 19251955, pròleg de Josep
Pla, Barcelona, Casa del Libro, 1956.
5. Es tracta del llibre inèdit Barcelona (Papers d’un estudiant),

publicat dins les Obres Completes V, Barcelona, Selecta, Biblio-
teca Selecta núm. 221, 1956, 238 pp. (avui titulat Barcelona, una
discussió entranyable, Obra Completa 3, Barcelona, Destino, 1966,
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Cruzet . Dia mort i opac, no em moc del mas . He tra-
duït el Corpus, que potser ha quedat bé —potser . En 
aquesta casa, hi estic bé i hi treballo . Tinc alguns llibres 
a mà, m’hauria de casar amb una dona jove, amb un cos 
bonic i no moure’m mai més d’aquesta casa . Però sóc ja 
tan vell i tan arrilat! Vaig al llit a les dotze i llegeixo Il 
Borghese que m’envia Fermí Vergés, de Torino . Bona 
revista, melancòlica, ressentida i implacable . 

17 gener

Anat a Barcelona en el cotxe de Bonal, amb Sagrera i 
Quintà . Viatge ràpid fet després de no haver pogut dor-
mir ni un segon en tota la nit . L’insomni em produeix 
els mateixos efectes que l’alcohol: taquicàrdia, nosa al 
cor, com un espesseïment de sang . Josep Vergés ens 
acompanya al consulat anglès per l’afer Brey . Llarga 
conversació a l’editorial Destino . Dinem a Madrid-Bar-
celona tots plegats i el professor Jaume Vicens Vives . 
Antifranquisme general . Retorn a Palafrugell a dos 
quarts de nou . Sopar a Cal Tinyoi . Maineu i altra gent . 
Plou . Sagrera m’acompanya al mas a les tres .

18 gener

Tot el dia al llit, amb molta fatiga, en un estat alternat 
de son i lectura . Molta fatiga, augmentada pel refredat . 
Llegeixo el llibre de Joaquim Folch i Torres sobre Víc-

Destino pp . 213-463 . L’escrit sobre el Corpus és el capítol 24è 
del llibre, pp . 386-394) .
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tor Català . Folch escriu un català xiroi i estrany . El mas, 
per dormir, és un autèntic nirvana . Delícia de no veure 
a ningú . Veig que fa sol darrere els vidres . La mort de 
Brunet ha afectat molt els de Destino . Li feren, però, un 
adéu convencional .

19 gener

En el cotxe de Josep Sagrera, hem anat, Josep i jo, a Ro-
samar, a la propietat de Pere Sacrest, a la costa de Tossa . 
Magnífica sorpresa de trobar-hi a D . Francesc Ripoll, de 
Cros, i Carles Soldevila . Han mort dos porcs i ens donen 
un gran dinar, amb vi i champagne francès . Tarda passada 
en conversació, agradabilíssima . Ripoll té 83 anys i està 
magnífic . Tornem a les nou del vespre, dia opac, humit .

20 gener

Em quedo tot el dia a casa . Treballo, a la tarda sobre el 
Barcelona —amb una lenta dificultat . Estar tantes hores 
sol és agradable, fascinador, però a la llarga és inaguan-
table . Bonal m’envia un paquet de Journal de Genève, 
que llegeixo amb gran interès . Però em canso . He per-
dut la capacitat de lectura de la meva joventut . Llegir és 
de les coses que em fatiguen més .

21 gener

Davant de la versatilitat de la metereologia, tots els tò-
pics cauen . La setmana dels barbuts ha estat una de les 
mes plàcides i menys fredes de l’hivern . Avui és Sant 
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Fructuós, festa major petita de Llofriu . Han fet ofici i 
sardanes . Anant a Palafrugell, al vespre, trobo un pagès 
que em diu que si per Sant Fructuós fa bon dia, la frui-
ta és assegurada . És una reminiscència antiga que el 
fons supersticiós i màgic del catolicisme ha conservat . 
Cartes a Destino sobre els articles de Keynes, molt favo-
rables . Els articles han tingut èxit; 6 Ripoll m’ho digué, 
però em vaig pensar que era un compliment . Curiós el 
cas de Ripoll . És un dels catalans més intel·ligents que 
he conegut i no ha pogut ser ni concejal . Sopo a Palafru-
gell .

22 gener

Dia meravellós . Mal humor a primeres hores de la tar-
da, en llevar-me . No m’hauria pas llevat, però haig 
d’escriure per Destino . Quina vida avorrida i estranya . 
És un suïcidi lent però assegurat . Festa major de Regen-
cós: recordo quan era jove, que hi anava, a berenar . 
Llavors ja m’emborratxava . L’alcohol m’ha fet molt de 
mal —i encara sort que, de jove, l’alcohol era filtrable . 
Però era fatal: als solitaris, l’alcohol ens excita la sociabi-
litat, ens dóna el que ens falta . Escric tota la tarda . Re-
buda carta, a través de Barcelona, de l’Abat de Montser-
rat, molt favorable a les Cartes .

6 . Era un sèrie de tres articles titulats «Una noticia . John May-
nard Keynes (Lord Keynes)», I: Destino, núm . 959, 24 desem-
bre 1955, pp . 13-15; II: Destino, núm . 960, 31 desembre 1955, 
pp . 31-33 i III: Destino, núm . 961, 7 gener 1956, pp . 13-15 .
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23 gener

Passat tot el dia al llit en una solitud deliciosa, comple-
ta . Llàstima que per fer una vida d’absoluta solitud es 
necessiti tenir tants diners . Mercè em diu que ha fet 
molt bon dia . Tant se val . Ja no em ve d’un dia bo o 
d’un dia dolent . El correu em porta un assaig de Mau-
rici Serrahima: D’on va sortir l’Haidé de Maragall . Molt 
interessant . No tenim cap crític . Serrahima podria ser 
un bon crític . 

24 gener

Passo la tarda a casa treballant en el Barcelona . A darrera 
hora, compareixen Melvin Lord i Carmen, Eduard i 
Joaquima Rosa . Els Lord marxen a Mèxic . Anem a Sant 
Sebastià a despedir-nos del Mediterrani . Sopem plegats 
a Can Miquel . Conversació agradable . La marxa de 
Lord em fa pena . És el fracàs del capital estranger en el 
país . Estem destinats a la pobresa progressiva .

25 gener

Passat tot el dia al llit, molt refredat . Fatiga de la tos . Em 
llevo a les vuit del vespre . Sopo . Treballo sobre el Bar-
celona: no surt res . Mercè em fa companyia . A Brunet, 
se li podria aplicar el que deia Voltaire del Dr . Johnson: 
«un gos supersticiós» . El nunci Antoniutti és a Barcelo-
na i hi ha uns focs artificials catòlics impressionants . Els 
catòlics són els franquistes enraonats i bledes .
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26 gener

Convidat a la festa del Mas Medalla de Mont-ras, amb els 
senyors Mellgren i Goncé . Dinat a Can Miquel amb 
més de quaranta . Josep Prats Marsó, Manuel Ortínez, 
Xavier Montsalvatge, la senyora Levi —no recordo el 
nom català . Dinar simpàtic —festa esplèndida . Anat a 
Pals, amb un grup (després de Begur) on hem trobat 
Jaume Pi Figueras i Lluís Bonet Garí . Begut, després, a 
Mont-ras, molt de whisky . Sopat tard, a casa .

27 gener

Passat tot el dia al llit: llevat a les vuit del vespre . Dia 
agradabilíssim . Les intoxicacions de whisky són més su-
portables que les del millor vi del país . Mercè em fa un 
excel·lent sopar: una garbure, carn amb pastanagues, cre-
ma i cafè . Menjo amb gana . Solitud prodigiosa . És com 
viure en la son de l’Edat Mitjana . Treballo al vespre en 
el Barcelona —esterilitat . Mercè, a la vora del foc, em fa 
companyia .

28 gener

Passat el dia treballant per Destino —l’article sobre el 
cotó, que potser la censura no deixarà passar .7 Treballar 
pensant en la possibilitat que la censura ho tirarà tot a 
terra és un turment típic del país . Fa gairebé quaranta 

7 . En efecte, la censura va impedir la publicació d’aquest ar-
ticle . Vegeu, més endavant, dies 1 i 5 de febrer .
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anys, en tots els regímens, que jo he treballat amb aquest 
peu forçat . Encara aguanto . Quina cabronada!

Sopat a Can Miquel . Trobat al Sr . Antràs i senyora . 
Fem una llarga tertúlia amb Medir, Martinell, Paco Jo-
nama, Matas, Gallart . Antràs parla de Pau Casals amb 
gran coneixement de causa . Antràs és molt músic i sap 
de què va . Molt agradable . Bec massa . Arribo a casa a 
les tres, quarts de quatre .

29 gener

Passat el dia al llit, dormint i llegint Paul Toulet . Em sen-
to com a París, a vint anys . Toulet té molt esperit, però 
la seva escriptura és massa mudada, massa alambicada . 
Passar de La Bruyère és potser excessiu . Treballo sobre el 
Barcelona, però em canso . El mal del periodisme és que 
mediocritza l’esperit i ho vulgaritza tot . Torno a la soli-
tud del llit encantat . Llegir m’agrada, ara potser més que 
de jove . El Johnson de Boswell és inesgotable, fascinador .

30 gener

A la matinada, llegit el Bismarck de Banville . Sis hores de 
lectura fascinant . Em llevo a les quatre de la tarda . Es-
cudella i carn d’olla, poca gana . Treballo fins a les vuit 
sobre el Barcelona —una quartilla . Paciència . Sopo a Pa-
lafrugell, tertúlia . Lluís Medir és un home destruït, desil-
lusionat per la guerra civil . Martinell és un artista xafar-
der i ple de vida, més intel·ligent del que sembla . Paco 
Jonama té una amiga a Sant Feliu i va i ve, amb la moto, 
a la nit, amb aquests freds . L’últim ronsa . 
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31 gener

Aquests últims dies, la temperatura ha estat excel·lent . 
Avui les coses s’han invertit . Trons i llamps al matí, 
però no ha arribat a ploure . A la tarda, vaig un moment 
a Palafrugell i torno a sopar a casa . Temps fred, cel ver-
dós, violaci, gèlid . Carta del meu germà dient que arri-
barà a Barcelona el dia 8 .8 Treballo en el Barcelona . No 
surt res de bo . Passada la nit llegint . Il Borghese . Bonal 
marxa a Suïssa . 

1 febrer

La tramuntana s’ha entaulat a la matinada . Descens ra-
pidíssim de la temperatura . Dia clar i fredíssim . Carta 
de Vergés dient que la seva impressió és que l’article 
del cotó no passarà . Cada dia tinc ganes d’emigrar . En 
dies així, les ganes es fan fortíssimes . Bonal ha marxat a 
Suïssa al matí . Sento bufar la tramuntana a la xemeneia . 
Passo el dia al llit; al vespre, escric a la vora del foc .

2 febrer

A la nit, baixa brusca de la temperatura . Es rebenten les 

8 . Pere Pla (Palafrugell 1899-1981) vivia des de 1947 a Lis-
boa, on va treballar com a director tècnic de l’empresa multina-
cional surera Crown Cork Company fins a la seva jubilació l’any 
1966 . Químic de formació, va estar sempre vinculat professional-
ment al món del suro i va mantenir, al llarg de la seva vida, una 
estreta i intensa relació amb el seu germà . Vegeu Josep Pla, Cartes 
a Pere, a cura de Xavier Pla, Barcelona, Destino, 1996 .
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canyeries exteriors de la casa i ens quedem sense aigua . 
Tramuntana infernal . Ens quedem sense llum . A la cui-
na, arribem a menys 1 grau i a la sala, a més 4 . Inhabi-
table . Impossible sortir de la vora del foc . No hi ha 
correu . Dia totalment perdut . No em moc de la llar en 
tot el dia . ¿Quants dies estarem sense aigua? La tramun-
tana em fa venir boig .

3 febrer

La tramuntana decau a la matinada però la fred persis-
teix, seca i punxant . Ha fet un dia clar, assolellat, amb 
un cel de cristall, glaçat . He anat a Palafrugell . He tingut 
fred . Mai m’havia passat . Em faig vell —aquesta és la 
realitat . Impressió tètrica de Palafrugell, sense ningú al 
carrer, sense llum, amb la tramuntana . Hem arribat a - 8 . 
Ha fet molt de mal . Torno a les vuit del vespre, pel ce-
mentiri . De molt mal anar . A les onze de la nit, la tra-
muntana cau .

4 febrer

Continua la fred i la tramuntana fortíssima, sota d’un cel 
claríssim i assolellat . No m’he mogut del foc en tot el 
dia . Treballat sobre el Barcelona . A tres passos del foc, la 
vida és impossible . Es confirma el trasllat a Lleida del 
governador Mazo Mendo, que ha realitzat durant vuit 
anys una política de pressió espanyolista . Ve Pagès, de 
Palamós, notari, que era governador de Lleida . Potser la 
pressió no serà tan forta . . . Ja veurem . A la nit, llegeixo 
la major part de l’assaig de Montaigne sobre Raimon 
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Sibiuda (Raymond de Sebonde) . Hi ha moltes puerili-
tats, però el paper es llegeix com el primer dia . A la 
matinada, la tramuntana cedeix .

5 febrer

Dia fred però sense vent, assolellat, clar . Mercè, tornant 
del mercat, em diu que una petita capsa de bròquil s’ha 
pagat a cinc pessetes . Aquesta fred ha fet un mal terrible . 
Jaume (el masover) està desesperat . Les vaques, amb el 
bon temps, ja menjaven verd . Les herbes han quedat ros-
tides i la retracció de la llet ha estat immediata . La censura 
ha tret l’article del cotó, com ens pensàvem . Passo la tarda 
a la vora del foc treballant més o menys —menys que 
més . Anat a Palafrugell a darrera hora . S’ha arribat, aquests 
dies, a - 10 . No hi ha record d’una cosa semblant . Corre 
la notícia que s’ha gelat la taronja de València . 

6 febrer

Aniversari de l’alliberació de Palafrugell . Han fet un arc 
davant l’Església . A la commemoració, hi han assistit 
150 persones —totes obligades pel seu càrrec . El gover-
nador ha fet un discurs amarg —queixant-se de la falta 
de gent . Ha fet tramuntana tot el dia —a la nit, fortíssi-
ma . No m’he mogut de la vora del foc . Treballat més o 
menys en el Barcelona sense resultats apreciables .

7 febrer

La temperatura ha millorat una mica però el vent del 
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nord, que ha durat tot el dia, s’ha entaulat sobre el pro-
vençal d’una manera molt desagradable . Vist Bonal ar-
ribat de Suïssa on ha tingut temperatures de - 20 graus . 
Aquestes freds han deixat a tothom idiotitzat perquè no 
hi ha record d’unes temperatures semblants . El meu 
germà aplaça vuit dies el viatge a Barcelona .

8 febrer

Tenim el temps canviat . Ha fet un dia sense vent, plàcid, 
nebulós, amb una mica d’aire del sud . El termòmetre 
baixa . Ara tindrem la fred humida i la migranya . Llegides 
les poesies de Ricard Permanyer —una d’elles dedicada . 
Jaume Bofill i Ferro sosté que és un poeta . No ho sé 
pas . . . Sopo amb Quintà a Palafrugell . Tords exquisits . El 
fred els ha portat . Tertúlia fins a la una, amb Martinell, 
Medir i Caselles, de Barcelona . Petit piscolabis amb for-
matge francès —Pont-l’évêque— i vi .

9 febrer

Dijous Gras . Em llevo tard . Sopar a Palafrugell amb Sa-
grera, Bonal, Castelló, Salvi Català, Caselles, Paco Ma-
tas, Medir, Quintà, Martinell, Paco Jonama . Llobarro 
magnífic i una llebre amb estofat . Formatge . Bon vi de 
Rioja . Sagrera ha estat molt simpàtic, una mica llampat . 
A les deu del vespre, ha nevat una mica . S’entaulen les 
provences fortíssimes . Retorn a casa a les tres, molt des-
agradable .
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10 febrer

Visita, a les quatre de la tarda, del Dr . Pascual, que arri-
ba enravenat . Satisfacció de veure’l . Xicot admirable . 
Em parla d’una criatura que ha salvat de la congelació . 
Se’n va d’una revolada . Dia molt fred amb forta tra-
muntana . Fa vuit dies que dura la broma . És una cosa 
més forta que jo, psicològica: quan sento bufar la tra-
muntana, jo no em llevaria del llit . Passada la tarda a la 
vora del foc . Mercè em fa companyia a la vora del foc .

11 febrer

Dia opac i gris, potser el més fred d’aquesta tongada . He 
posat el termòmetre a la cuina i ha marcat - 2 . Tot s’ha 
glaçat —i encara estem sense aigua . M’he llevat a les sis 
de la tarda . És l’única solució . Tornat a reemprendre la 
fascinadora Història de la literatura italiana de De Sanctis . 
Llegir és l’única cosa que m’agrada —però em fatiga, 
sobretot si m’exalta . La fred d’aquests dies m’ha donat la 
sensació d’un envelliment accentuat . Treballo sobre el 
Barcelona, desenganyat . Carta de l’Adi,9 sempre tan ama-

9 . Adi Enberg (Barcelona, 1901-1989), filla de pares no-
ruecs, de nacionalitat sueca, va ser la companya (i probablement 
esposa) de Josep Pla des de finals de l’any 1925 fins a l’estiu de 
1939 . Figura fonamental de la seva formació literària i de la seva 
evolució ideològica durant els anys trenta, van viure junts a París, 
Londres, Còrsega, Barcelona i Madrid, i van realitzar conjunta-
ment viatges per tot Europa . Després de separar-se, Adi Enberg 
es va casar amb el pintor mallorquí Joan Antoni Fuster i Valiente 
(per aquest motiu, altres vegades apareix en els dietaris menciona-
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ble . Mercè va a Palafrugell a comprar . No hi ha res a 
l’armari . Sopo a Palafrugell . Vist Mossèn Tapiola . Els 
diaris porten la detenció de Dionisio Ridruejo . Torno 
molt tard —a les quatre . Molta fred .

12 febrer

Carnaval . Em llevo tard i no em moc de la vora del foc 
en tot el dia . Ha fet un dia molt fred —però sense vent . 
Mercè tampoc ha sortit . Ens hem fet companyia mú-
tuament . Treballat en el Barcelona, que ha avançat una 
mica . Rebut el 22 volum que he publicat a la Selecta . 
Quina vergonya, tants de llibres! És un llibre que no 
està pas bé —que no té maduresa . Llegit De Sanctis 
gairebé tota la nit: el Concili de Trento, els jesuïtes, Fra 
Paolo Sarpi, la Crusca . Apassionant i clar . ¿Quan tin-
drem un De Sanctis en el nostre país? Menéndez Pe-
layo, al seu costat, és un trabucaire .

13 febrer

Dilluns de Carnaval . Efecte que fa el poble amb la fred: 
ni una ànima pels carrers . Bonal, que sent la ràdio, em 
diu que hi ha anunciada la tercera onada de fred . La 
gent pateix enormement . A Miquel, li han portat 
aquests dies una gran quantitat de tords, que la gent 

da com a Sra . Fuster o Sra . F .) . Enberg va continuar la relació 
amb la família Pla, sobretot amb les germanes de l’escriptor, Maria 
i Rosa . Vegeu Cristina Badosa, Josep Pla. Biografia del solitari, Bar-
celona, Edicions 62, 1997 .
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agafa . Pobres ocells! No han pogut passar el mar . S’han 
acostat a la costa . Han fet tard . Sopo a la vila . L’efecte 
de la detenció de Ridruejo ha estat gran .

14 febrer

A les quatre de la tarda, es posa a nevar sota un cel blanc 
i glacial, en una atmòsfera immòbil . Disgust de Mercè 
que volia anar al ball . No vol malmenar-se l’abric nou i 
els guants . Ara només faltava aquesta nevada . A les cinc, 
la nevada sembla cedir . Vaig a Palafrugell a sopar . Es 
posa a nevar fort i arribo a la vila blanc . Anem amb els 
amics al ball del Mercantil, desanimat . Retorn a les tres, 
amb la neu glaçada .

15 febrer

Dimecres de cendra . Dia clar, assolellat, aire de tramun-
tana: molt fred . La neu, però, s’ha anat fonent i al cap-
vespre en quedava poca . No m’he mogut de la vora del 
foc —una mica fatigat del xampany nacional d’ahir . 
Mercè m’ha fet companyia . Treballat sobre el Barcelona . 
A la una, al llit . Avorriment excessiu i poc sa . La nevada 
ha fet bé a la terra, però aquesta fred comença d’ésser 
massa llarga .

16 febrer

Bonal em ve a buscar a la tarda, amb el cotxe i vaig a 
Palafrugell . La neu s’ha fos i torna a fer fred . El poble, 
solitari, desert, sense llum, és impressionant . Vist Sagre-
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ra . Torno a les vuit a casa . Treballo una mica en el Bar-
celona —res . Insomni al llit, potser per excés de fumar . 
Continuo la lectura del Johnson de Boswell . Els diaris 
porten la notícia de la sortida de dos ministres . La polí-
tica s’anima una mica .

17 febrer

A les deu del matí, comença de nevar, fort, però a la 
una, la tramuntana col·lapsa . Més fred . Horrible . Visita 
a la tarda de Pascual, Bonal i Quintà . Les ràdios estran-
geres anuncien una depuració de la Falange . Visita de 
Josep Ensesa per parlar de la Revista de S’Agaró . Em 
parla de la immoralitat de l’Estat, que ha arribat al mà-
xim . Estem sense llum tota la tarda i nit . Arriba el New 
Yorker . Dia perdut . No he fet res .

18 febrer

Dia desagradable que passo a la vora del foc tractant de 
fer alguna cosa sense aconseguir-ho . Vaig a sopar a Pa-
lafrugell . Quintà porta un camembert —excel·lent, però 
fa massa fred . La falta d’electricitat em deprimeix d’una 
manera inexplicable . Tertúlia amb Paco, Caselles i Mar-
tinell . Quintà m’acompanya molt tard —a les tres pas-
sades . Molta fred . La carretera glaçada . Trobo el llit gla-
cial . Llegeixo fins matí . El New Yorker i la Vida de Johnson 
per Boswell . Les ràdios anuncien la tramuntana de 
demà . La notícia em fa prendre la decisió de no llevar-
me . Carta del Sr . Salvador Vilarrasa, de València, amb 
un pedido de llibres per la Casa de Catalunya de Valèn-
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cia . Agradable . Quintà, que ha parlat amb Vicens Vives, 
diu que la cosa va madurant .

19 febrer

Tot el dia al llit, llegint i dormitejant . Desmoralitzat . El 
meu germà deu haver arribat a Barcelona, amb l’avió de 
Lisboa, per l’operació de Pi Figueras . Les operacions 
sempre fan posar la pell de gallina . Espero l’entrada de 
la tramuntana durant tot el dia, però no s’entaula . Cau 
aigua glaçada . Mercè se’n va a la tarda i, com que no 
torna per sopar, em passo tot el dia sense menjar . Estat 
molt agradable —gairebé paradisíac . La lectura em fati-
ga . Sento el rellotge de la sala . La nit va passant .

20 febrer

Treballo tota la tarda a la vora del foc . L’article del ple-
biscit de Malta .10 Vaig a Palafrugell . Sopo amb Quintà . 
Porta un Pont-l’évêque —excel·lent . A la tarda, ha fet 
fred —però al vespre el temps s’endolceix . Entra el gar-
bí, que bufa tota la nit . Després dels dies de cel clar, ara 
tindrem el temps opac . Arribo a casa tard . Quintà m’ha 
portat els dos volums de les Cartes de Madame de Sé-
vigné —de La Pléiade . Llegeixo la Madame . Com és 
escrit .

10 . Josep Pla, «Un plebiscito . Malta ha decidido anexionarse 
a Inglaterra», Destino, núm . 969, 3 març 1956, pp . 3-5 .
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21 febrer

No em moc del llit . Em llevo a les sis de la tarda . Ha 
passat la tarda plovent i nevant . Sento l’aigua que cau dels 
teulats . Agradable . Quintà arriba de Palamós amb un 
taxi . M’estalvio d’anar a la vila . El temps no és pas tan 
fred . Aquest febrer haurà arruïnat el país . Els danys són 
enormes . Vaig al llit aviat per anar a Barcelona al matí . 
Insomni total . Fatiga . El problema del dormir és enorme .

22 febrer

A un quart de deu, sortida per Barcelona, amb Bonal i 
Quintà . Gran nevada a la Selva . El país és bonic . Dinem 
al Madrid-Barcelona —bones faves . Anem a la clínica . 
Pere té un magnífic aspecte . Tota la tarda a la clínica . 
Arriben la meva mare, Maria, Rosa, Paco, Roseta . 
L’operació de Pi Figueras ha anat molt bé . Un hidrocel . 
Sopo amb Quintà, malament, al Madrid-Barcelona . La 
temperatura millora . L’habitació, excessivament escal-
fada, de casa la Maria, no em deixa dormir . 

23 febrer

Em llevo tard . Un taxi em porta a la Llibreria Catalònia . 
Cruzet . Dinar a l’Hotel Colón (davant de la catedral) 
amb Cruzet i Recasens (Paco) . Interessantíssims . Em 
porten (el cotxe de Recasens) a la clínica de Pi . Visita de 
Josep Ensesa . Sopo, amb Quintà, a casa de Vicens Vives . 
Report polític . Impressionant efecte . La cosa està molt 
malament . Insomni produït per l’efecte del report . Fa 
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quarant-vuit hores que no dormo . Gran fatiga . Situació 
terrible .

24 febrer

Em llevo a dos quarts d’una . Dinar a casa els Srs . Ortí-
nez amb Domingo Valls . Vent que fa rebufar la llar . 
Report polític que fa una certa impressió . Domingo 
Valls m’acompanya a la clínica . Report al meu germà . 
Passo un parell d’hores amb ell, sense ningú . Plou . 
Temperatura molt agradable . Sopar al Glacier amb Pi i 
senyora, Vicens Vives i senyora, Sra . Millet, Quintà . 
Report polític . Arribo a casa a un quart de dues .

25 febrer

Em llevo a les dues de la tarda . Visita de Vergés . El rebo 
al llit . Conversació agradable . Em parla de Vicens amb 
grans elogis . Dino a casa la Maria . La mamà està bé . A 
les cinc, amb un taxi, recullo a Quintà al Nouvel i anem 
a l’estació de França . L’exprés . Feia temps que no havia 
viatjat en tren . A Flaçà, Bonal ens espera amb el cotxe i 
ens porta a Palafrugell . Sopar a Can Miquel . Una mica 
de gana . Fa fresca . Conversa amb Martinell . Arribo a 
casa a les dues i el cansanci de Barcelona no em deixa 
dormir . Faig mala cara . Llegeixo papers . Sempre tants 
papers! No puc dormir fins molt tard, al matí . Pere està 
bé, però envellit . Aquest és el fet .

048-LA VIDA LENTA.indd   26 20/10/14   11:54
045-123330-LA VIDA LENTA.indd   26 13/04/16   6:24




