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Dos mesos abans de morir, Jaume Vicens Vives escrivia a Josep 
Pla: «Continuo creient que, malgrat els signes externs, l’hora de les 
decisions s’apropa. Treballar perquè arribi ben aviat és tan impor-
tant ara com preparar l’ equip que pugui dominar les circumstàn-
cies». L’hora de les decisions tenia a veure, naturalment, amb «les 
coses d’Espanya i Catalunya», com en diu la mateixa carta. I és 
que el gros de la correspondència entre les dues eminentíssi-
mes �gures que van ser l’ escriptor Josep Pla i l’historiador Jaume 
Vicens Vives gira precisament al voltant d’aquesta qüestió: com 
es podia treballar pel futur de Catalunya des de les entranyes de 
l’Espanya franquista.

L’ edició de les cartes i de la resta de documents que completen 
aquest volum ha anat a càrrec de Guillem Molla, professor a la 
Universitat de Massachusetts, Amherst (EUA), i membre de la 
Càtedra Josep Pla de la Universitat de Girona. Joaquim Nadal i 
Farreras, catedràtic d’història contemporània de la mateixa uni-
versitat, hi contribueix amb una introducció que posa en relleu 
els aspectes més rellevants de la relació entre Pla i Vicens.
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L’hora de les decisions
Cartes 1950-1960

Josep Pla (Palafrugell, 1897 – Llofriu, 1981) 
és sens dubte el prosista més destacat de 
la literatura catalana del segle xx. L’ edició 
�nal de la seva Obra Completa, encetada 
el 1966 amb l’extraordinari El quadern gris,
és un dels tresors més valuosos al catàleg 
d’Edicions Destino.

Jaume Vicens Vives (Girona, 1910 – Lió, 
1960) va dur a terme una tasca essencial 
com a historiador, tant amb relació a la 
problemàtica remença del segle xv com amb 
relació a la industrialització al segle xix. El 
seu decantament cap a l’activitat política va 
coincidir amb els anys en què va tenir més 
tracte amb Josep Pla. 

Guillem Molla (Barcelona, 1977) ha centrat 
la seva atenció sobretot en el període  
d’ entreguerres i els orígens del comparatisme 
en les lletres catalanes, i ha editat, entre altres 
obres, diverses novel·les de Prudenci Bertrana.

Joaquim Nadal i Farreras (Girona, 1948), 
historiador i polític, és professor emèrit de la 
Universitat de Girona i director de l’Institut 
Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

Edició de Guillem Molla
Pròleg de Joaquim Nadal i Farreras 
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IX

DOS HOMENOTS DEL SEGLE XX

joaquim nadal i farreras

Les obres de Josep Pla i de Jaume Vicens Vives ens 
són molt conegudes. En tots dos casos, però, els res-
pectius arxius personals guarden manuscrits, notes, 
correspondència, que ens reserven encara moltes sor-
preses per descobrir. En el terreny de les relacions 
humanes la correspondència ens desvetlla una esfe-
ra més íntima, més personal, més privada i menys 
evident en l’obra publicada. La dimensió que van 
assolir els dos personatges s’ha ampliat després del 
seu traspàs i sovint apareixen novetats documentals 
que ens aclareixen parcel·les encara insufi cientment 
conegudes.

Josep Pla i Casadevall havia nascut a Palafru-
gell el 8 de març de 1897. Jaume Vicens Vives va 
néixer a Girona tretze anys més tard, el 6 de juny 
de 1910. Jaume Vicens Vives morí a Lió el 28 de 
juny de 1960 a cinquanta anys. Josep Pla moriria vint-
i-un anys més tard, als vuitanta-quatre, el 23 d’abril 
de 1981. 

El reconeixement i el respecte que es professa-
ren mútuament és, em sembla, un punt d’arrenca-
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X

da raonable. Jaume Vicens va fer de Josep Pla un 
dels seus confi dents. Josep Pla, trasbalsat pels efec-
tes devastadors de la mort de Jaume Vicens Vives, 
va escriure molt aviat l’homenot que li va dedi-
car.1 Josep Pla, en canvi, no ha tingut encara qui 
li dediqui un homenot equivalent. Amb tot, els es-
tudis que constantment es dediquen a l’obra de Pla 
van confegint en el seu conjunt un immens home-
not al qual caldrà que algú algun dia doni forma 
literària.

Aquesta correspondència que ara introduïm ens 
fa evident que Josep Pla i Jaume Vicens van ser molt 
més que «coneguts». Podem afi rmar que van ser 
amics i podem afegir a aquesta consideració que du-
rant deu anys, de 1950 a 1960, van conspirar plegats 
i van mantenir un to de confi dència i complicitat 
molt evidents.

Voldria fer només de començar una aproxima-
ció personal. No vaig conèixer Jaume Vicens Vi-
ves, que morí quan jo tenia dotze anys, i vaig tenir 
un contacte molt efímer amb Josep Pla l’any 1979. 
Amb tot, les ressonàncies del magnetisme i de la 

1. Va aparèixer el 1962 a la vuitena sèrie d’Homenots de 
les obres completes de l’Editorial Selecta. Ara es pot llegir 
a Josep Pla, Homenots, segona sèrie (Barcelona: Destino, 1970; 
OC, 16).
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XI

personalitat brillant de Vicens m’arribaven per di-
versos costats. D’una banda, del meu oncle Jordi 
Nadal i Oller, deixeble directe de Vicens, que l’in-
corporaria com a col·laborador en el famós Manual 
de Historia Económica de España. Arribat a la uni-
versitat, els ressons de la petjada de Vicens, del pa-
per del Seminari d’Història i de la importància re-
novadora i crítica de l’Índice Histórico Español i dels 
Estudios de Historia Moderna m’arribaven molt forts 
en un context d’una certa precarietat intel·lectual 
i acadèmica. Les Biografi es Catalanes i la Historia 
Social y Económica de España y América ens sembla-
ven d’una modernitat i actualitat engrescadores. 
Per altra banda, el meu sogre Santiago Sobrequés 
i Vidal havia estat l’amic de l’ànima de Vicens des 
dels anys gironins. D’aquesta amistat n’ha quedat 
una copiosíssima correspondència publicada. Tant 
Jordi Nadal com Santiago Sobrequés van freqüen-
tar les trobades i tertúlies politicosocials que aglu-
tinava a l’Empordà Josep Pla i que empenyia Jaume 
Vicens. Tots dos destil·laven un entusiasme sense 
límits per Jaume Vicens i tots dos es dolien, com 
el mateix Pla manifestaria també, per l’efecte de-
vastador de la seva prematura mort a cinquanta 
anys. 

Si l’eco de Vicens m’arribava potent per l’oncle 
i el sogre, l’eco de Pla em venia primer del meu avi 
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XII

Farreras, que n’era un lector compulsiu,2 i sobretot 
dels comentaris que feien dels seus assidus contactes 
amb Pla en Josep Valls, que el va tractar al Motel 
Empordà, i Mn. Modest Prats, que hi havia coinci-
dit freqüentment també al mateix Motel i en algu-
na visita de Pla a la rectoria de Medinyà. Que Prats 
i Pla congeniessin s’explica per la inesgotable curio-
sitat i capacitat intel·lectual de tots dos i per un sen-
tit fi níssim de l’humor i de la ironia que practicaven 
recíprocament. Amb una riallada potent Mn. Mo-
dest es posava Josep Pla a la butxaca, i l’un i l’altre 
es respectaven moltíssim perquè, lectors àvids tots 
dos, coincidien en un munt de coses fi ns al moment 
àlgid de recitar, alternant-se successivament, els ver-
sos de la Divina Comèdia. Itàlia els seduïa a tots dos 
i repassaven les geografi es, sentimentals i monumen-
tals, dels llocs que dominaven. Sempre m’ha inte-
ressat especialment tot el que Pla ha dit i escrit so-
bre Girona i tinc gravat profundament un episodi 

2. Josep Farreras Ventura, el meu avi matern, tenia sem-
pre a mà els volums de Josep Pla de la Selecta. Quan anava 
a dormir no trobava mai el moment d’agafar el son i el re-
cordo bé sempre amb algun volum o altre a les mans llegint 
al llit. Un dia quan jo encara no tenia catorze anys em va 
allargar el Girona i em va comminar a llegir-lo. L’avi troba-
va un plaer especial, s’hi veia, en les narracions marineres i en 
els llibres sobre la pesca i la cuina del peix.
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XIII

que Modest Prats explica d’una trobada a la rectoria 
de Medinyà, on Pla anava a xerrar amb el senyor rec-
tor i a presentar els respectes a la mare del mossèn, 
la senyora Enriqueta, vídua des dels inicis de la Guer-
ra Civil. Pla arriba a Medinyà i Mn. Modest havia 
de dir missa. Després —cito Mn. Modest—: «Aca-
bada la celebració vaig tornar a casa. Era a la vora 
del foc parlant amb en Pep Nadal. Ens vam saludar 
i, mentre jo posava més llenya a la llar, m’explicà que 
venia de Girona. “He volgut veure la catedral”. Jo 
era agenollat al seu costat, avivant el foc i vaig co-
mentar: “Ja és bonica, la catedral de Girona...”. Vaig 
sentir la seva mà sobre el muscle. M’estrenyia amb 
força. “Sàpiga, reverend, que aplicant l’adjectiu bonic 
a la catedral, m’emprenya profundament”. Vaig as-
sentir avergonyit. Em vaig excusar com vaig poder. 
Recordo la seva digressió, on repetí el que tantes 
vegades ha escrit sobre la força, la voluntat domina-
dora de la Seu gironina».3

Hi ha una constància gràfi ca de la meva troba-
da amb Pla en una exposició al Palau de Caramany 
de Girona per les Fires de l’any 1979, uns mesos 

3. Modest Prats i Domingo, «Josep Pla, l’home, la litera-
tura», a Engrunes i retalls. Escrits de llengua i cultura catalanes, edi-
ció a cura de Francesc Feliu (Girona: CCG edicions, 2009), 
p. 379-387; la citació, de les p. 382-383.
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XIV

després de la meva elecció com alcalde. Joan Co-
malat va captar l’instant en què Josep Pla, alçant el 
dit, em deia, li deia al joveníssim alcalde de Giro-
na, «Ja sé que sou molt ric». No hi van valdre les 
meves queixes dient que no, que jo era un jove pro-
fessor i que els meus ingressos eren molt limitats, 
que la meva família era una familia acomodada 
però que jo tenia el just per viure. El bon nom de 
les empreses, paterna del suro i materna de la fus-
ta, el feien creure en una altra realitat. Josep Valls, 
que va mantenir amb Pla un contacte assidu, recull 
aquesta fi xació de Pla: «Sí... diuen que aquest alcal-
de —que per part de mare és molt ric—, ha fet ne-
tejar l’Onyar» (15 de juny de 1979); en un altre mo-
ment (18 de setembre de 1979, al Motel) i en una 
conversa entre Pla, Modest Prats, Josep Mercader 
i un joveníssim Rafel Nadal, periodista, Valls re-
cull un episodi on es barregen les dues famílies: «La 
familia de vostè és molt important... per això són 
dotze germans... i molt rics per part de mare, que 
és una Farreras, familia important del suro i potser 
de la part de Cassà de la Selva...», i encara una dar-
rera vegada (31 de març de 1980), quan Modest Prats 
li comenta a Pla que estan acabant amb en Pep Na-
dal el primer volum de la Història de la llengua cata-
lana, Pla respon: «Ja ho entenc. És aquell parent de 
l’alcalde de Girona... el seu germà, exacte. Aques-

L_hora_decisions_cartes_1950-1960.indd   XIV 13/5/19   10:03



XV

ta família de l’alcalde de Girona, per part de mare 
són molt rics... És socialista. Ho és, de socialista? Jo 
no ho sé, sap?».4

Als meus ulls, doncs, estem davant de dos per-
sonatges descomunals. Me n’he pogut fer una idea: 
Pla era viu, culte, cosmopolita, vivia a pagès però 
tenia el món al cap, havia viatjat molt i havia des-
plegat una obra que combinava la creació literària 
i el periodisme. Per edat, Josep Pla havia pogut 
viure a fons l’Europa d’entreguerres. Acabada la 
Guerra Civil, amb un aire mig reclòs, al mas Pla, 
va desplegar un projecte literari d’una envergadu-
ra immensa i un monument al català com a llengua 
literària.

Jaume Vicens per la seva banda era meticulós 
i treballador, sistemàtic. Era elegant, alt, ben plan-
tat, amb fi gura més nòrdica que mediterrània. Era 
seductor i exercia amb els seus alumnes, els seus dei-

4. Josep Valls, Pla de conversa. Allò que Josep Pla no va es-
criure (Figueres: Brau edicions, 1997); les cites, de les p. 125, 
153 i 170. Pla a la primera edició de la Guia de la Costa Bra-
va esmenta la familia Oller i especialment el meu besavi 
Francisco Oller Martinell, que en els primers anys trenta ha-
via construït a la platja de la Fosca l’Hotel Rocafosca per 
atendre-hi els seus clients de la Champagne. La barreja en-
tre els Farreras i els Nadal-Oller situa erròniament els Farre-
ras a Cassà i en el ram del suro.
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XVI

xebles, els seus amics un magnetisme irresistible. 
Engrescava i implicava tothom. Tenia una visió po-
lítica de la història en el sentit que, buscant els fo-
naments econòmics i socials dels fets històrics, calia 
desprendre’n la crosta esbiaixada i interessada que 
la desvirtuava. Va fer una revisió de la història d’Es-
panya i de la història de Catalunya i va ser bel·li-
gerant volent convertir aquestes interpretacions en 
un nou determini per la superació del desastre de la 
guerra i les fatals conseqüències de la dictadura.

Vicens era optimista i ingenu. Per ell, així irrom-
pia cada any a can Sobrequés, el franquisme estava 
a punt de caure. Pla era més murri i sorrut. Tenia més 
experiència política i no es refi ava de ningú; era un 
empordanès escèptic. Van ser dos empordanesos que 
es van ben trobar.

De coneguts a amics

Dos mesos i cinc dies abans de la seva mort a la clí-
nica de Lió, Jaume Vicens Vives va dedicar a l’edi-
tor Josep Vergés la segona edició de Notícia de Ca-
talunya amb aquestes paraules: «Josep Vergés, després 
de vint anys d’amistat canonejant falangins, alemanys 
i feixistes de tota mena, continuem fent obra escla-
ridora. A veure si baixen les teranyines i ens podem 
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refer a la llum de la llibertat. Del teu amic. Jaume. 
Sant Jordi 1960».5

Vint anys ens remet al 1940, quan tot just Desti-
no havia deixat Burgos per traslladar-se a Barcelona 
i quan Vergés mantenia posicions de molta proxi-
mitat amb els vencedors i Jaume Vicens Vives, des-
prés del sotrac de la Guerra Civil i de la decisió de 
no emprendre el camí de l’exili, tractava de fer per 
la força de les circumstàncies una adaptació accele-
rada. Però el contingut d’aquesta dedicatòria ens si-
tua en una perspectiva clara: Vicens el 1960, quan 
acabava el seu camí i el seu destí, projectava retros-
pectivament el seu pensament i estava íntimament 
convençut que havia mantingut una lluita per les 
llibertats i per la cultura de Catalunya des del mo-
ment inicial. Si bé en els orígens els fets en part el 
desmentirien, és evident que en el període de vint 
anys que va de 1940 a 1960 es dibuixa tot un pro-
cés, una evolució, un recorregut, un itinerari deci-
dit, amb alts i baixos, però també de signe inequí-

5. Jaume Vicens Vives, Notícia de Catalunya (Barcelona: 
Destino, 1960). Exemplar dedicat. AMGi, Fons Joaquim Na-
dal i Farreras. Aquest llibre em va arribar de manera total-
ment circumstancial el Nadal de 2018 com un obsequi després 
que fos trobat en una cooperativa de llibres vells de Celrà que 
ven tots els exemplars a dos euros. (La dedicatòria es repro-
dueix a la p. 289 d’aquest volum.)
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voc. Els objectius acadèmics de Vicens haurien de 
superar tota mena d’entrebancs i una depuració, i po-
dem suposar que l’adaptació ideològica momentà-
nia a les noves circumstàncies va ser feta fi ns i tot 
sense renúncia a uns principis bàsics del seu pensa-
ment forjat en els anys de l’esplendor acadèmica repu-
blicana. En aquest aspecte poden haver-hi opinions 
contrastades, però és legítim que com a mínim dei-
xem l’interrogant en l’aire i li reconeguem el bene-
fi ci del dubte.

Jaume Vicens i Josep Pla coneixien les seves 
obres respectives però es degueren començar a co-
nèixer personalment en el context de Destino i en 
els primers anys quaranta, quan tots dos compar-
tirien els mateixos recels per part dels sectors del 
catalanisme resistent més intransigent, que els si-
tuaria com a personatges dubtosos per no dir sota 
sospita.

D’aquest ventall de vint anys que ens emmarca 
la dedicatòria, els primers deu (1940-1950) queden 
fora de l’àmbit de la correspondència que es publi-
ca en aquest llibre i que té com a marc cronològic 
la dècada 1950-1960.

La relació entre els dos personatges i l’evolució 
d’aquesta relació ens és ara ben coneguda a través 
de les dues biografi es bàsiques de referència sobre 
Jaume Vicens Vives, la biografi a intel·lectual de Jo-
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sep M. Muñoz (1997)6 i la biografi a política, les vi-
des polítiques de Jaume Vicens Vives, de Cristina 
Gatell i Glòria Soler (2012).7 El treball d’aquestes 
dues historiadores fa un ús amplíssim de la corres-
pondència entre Pla i Vicens i un seguiment acu-
rat de la cronologia de la vida política de Vicens en 
aquest decenni a través dels seus treballs ens estal-
via de reiterar molts dels arguments que en tot cas 
els són deutors.

Sí, però, que ens és imprescindible recordar que 
Jaume Vicens Vives ja venia d’una trajectòria acre-
ditada abans i durant la Guerra Civil, que la seva 
aportació intel·lectual i acadèmica era ja molt nota-
ble i que l’horitzó que se li obria abans del desen-
llaç del confl icte era molt prometedor. Mentre Josep 
Pla entrava amb les tropes franquistes a Barcelona, 
Jaume Vicens dubtava a la frontera i al fi nal deci-

6.  Josep M. Muñoz i Lloret, Jaume Vicens i Vives, una 
biografi a intel·lectual (Barcelona: Edicions 62, 1997).

7. Cristina Gatell i Glòria Soler, Amb el corrent de proa: 
Les vides polítiques de Jaume Vicens Vives (Barcelona: Quaderns 
Crema, 2012). Dos anys abans les mateixes autores havien 
publicat l’article «Jaume Vicens i Josep Pla, homenots polí-
tics», L’Avenç, núm. 358, 2010, reproduït també en el volum 
miscel·lani Jaume Vicens Vives. Visions sobre el seu llegat, edició 
a cura de Jaume Sobrequés i Callicó i Mercè Morales Mon-
toya (Barcelona: Base, 2010), p. 741-752.
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XX

dia tornar a Barcelona i assumir el risc d’una depu-
ració i de difi cultats manifestes. L’opció presa, però, 
el posaria molt ràpidament en la tessitura d’adap-
tar-se a la situació, de fer un «acostament als ocu-
pants» per dir-ho amb paraules de Josep M. Muñoz, 
o de «surar en temps difícils» per usar l’expressió de 
Gatell i Soler. Els articles de Jaume Vicens de Des-
tino, Política de unidad des de juliol de 1939 fi ns a les 
darreries de setembre de 1940 i algunes obres pu-
blicades en els primers anys quaranta expressarien 
la voluntat de dissipar dubtes i tranquil·litzar cen-
sors. Les biògrafes polítiques de Vicens resumeixen 
així la situació: «Des de la perspectiva de la resistèn-
cia política catalana el llibre de geopolítica i els ar-
ticles que Vicens va escriure a Destino entre l’estiu 
de 1939 i la tardor de 1940 el situaven inequívo-
cament al costat dels vencedors de la Guerra Civil»8 
i amplien l’argument amb els testimonis de Josep 
Benet, Joan Triadú, Jordi Rubió o Frederic-Pau 
Verrié.

Sense cap traça encara de correspondència co-
neguda entre els dos personatges, Josep Pla va fi xar 
la seva atenció sobre l’activitat publicística de Jaume 
Vicens en els primers anys quaranta, i d’aquest mo-

8. Cristina Gatell i Glòria Soler, Amb el corrent de proa 
(Barcelona: Quaderns Crema, 2012), p. 93 i ss.
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ment són els primers articles que va dedicar a l’obra 
de Vicens, de l’any 1944 al Diario de Barcelona, que 
es publiquen en el primer apèndix d’aquest volum. 
Coincideixen amb un primer repunt editorial en ma-
tèria de divulgació històrica que recupera algunes 
tradicions editorials de l’etapa anterior. En el cas de 
Jaume Vicens Vives destaquen d’aquest moment la 
Historia general moderna que escriu per a l’editorial 
Montaner y Simón (1942), les col·laboracions amb 
l’editorial Gallach (Mil fi guras de la historia), i sobre-
tot els tres volums de la Historia general dirigida per 
Alberto del Castillo Yurrita,9 que és la primera obra 
que comenta Pla el 18 de maig de 1944. Uns mesos 
més tard i arran d’una altra obra col·lectiva signada 
per Lluís Pericot, Alberto del Castillo, Joan Ainaud 
de Lasarte i Jaume Vicens Vives, Josep Pla escriuria 
un altre article el 21 de setembre de 1944. Per a Vi-

9. Alberto del Castillo, Historia general. Manuales de ini-
ciación Apolo (Barcelona: Llibreria Castells, 1943). Tres vol.: 
Salvador Espriu i Enric Bagué: «Tiempos antiguos»; Alberto 
del Castillo: «Tiempos medios»; Jaime Vicens Vives: «Tiem-
pos modernos». La meva mare va estudiar Filosofi a i Lletres 
a la Universitat de Barcelona i és llicenciada de la promo-
ció 1944-1945. En el darrer any de carrera o en el penúl-
tim degué adquirir aquests tres volums que conservo i guar-
do. Sempre em va cridar l’atenció un Espriu no poètic de 
l’any 1943.
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cens aquests eren només uns punts de partida de 
molts manuals d’història entre els quals destacaria ben 
aviat el famós Polis signat conjuntament per Lluís 
Pericot, Alberto del Castillo i J. Vicens Vives,10 uns 
noms que veiem plegats diverses vegades en aquests 
moments històrics.

La naturalesa d’una correspondència

El treball acurat i minuciós d’edició i anotació que 
ha fet Guillem Molla ens estalviarà en aquests mots 
liminars molts excursos, i sovint ens podrem refe-
rir a les mateixes cartes editades i a les notes que 
les acompanyen. Convé però que ens detinguem 
un instant en la naturalesa mateixa de la corres-
pondència. Els contactes epistolars són més donats 
a la intimitat i a la confi dència i la seva mateixa 
bilateralitat accentua una polarització cap als dos 
personatges i la seva interlocució. Hi trobem afi r-
macions i reiteracions que van ser fetes sense cap 
voluntat i lluny de pensar que es podrien fer pú-
bliques. I en l’ús del llenguatge els adjectius i subs-
tantius que es fan servir mostren clarament com els 

10. Luis Pericot García, Alberto del Castillo i J. Vicens 
Vives, Polis. Historia Universal (Barcelona: Teide, 1945).
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interlocutors fan abstracció dels entrebancs públics 
que es troben quan escriuen per publicar i ho fan 
amb el pensament posat, per activa o per passiva, per 
acció o per omissió, en la censura. És molt clar tam-
bé que el biaix de la bilateralitat condiciona subjec-
tivament la visió de conjunt i no podem perdre de 
vista aquesta circumstància; de tal manera que la 
correspondència Pla-Vicens nua només dos fi ls, forts 
i potents, que no podem deslligar dels d’altres corres-
pondències igualment il·lustratives d’uns mateixos 
temps i problemes i d’una multiplicitat de relacions 
que no podem aïllar, com en un laboratori, en la 
bilateralitat. A tall d’exemple i sols per fer més en-
tenedor de què parlem, només cal tenir ben pre-
sents els riquíssims epistolaris de la correspondèn-
cia que van intercanviar Josep Pla i el seu editor 
Josep M. Cruzet o la que van mantenir durant tota 
la vida (dues vides curtes) els dos inseparables amics 
que foren Jaume Vicens Vives i Santiago Sobrequés 
i Vidal.11

11. Jaume Sobrequés i Callicó (ed.), Història d’una amis-
tat. Epistolari de Jaume Vicens i Vives i Santiago Sobrequés i Vi-
dal (1929-1960), pòrtic de Joaquim Nadal i Farreras (Bar-
celona-Girona: Ajuntament de Girona i Editorial Vicens 
Vives, 2000). I M. Josepa Gallofré Vinyoli (ed.), Amb les pe-
dres disperses. Cartes 1946-1962, Josep Pla-Josep M. Cruzet (Bar-
celona: Destino, 2003).
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