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Joan Estelrich i Josep Pla van ser companys de generació i van 
tenir molt de tracte. El centenar de cartes que aplega aquest vo-
lum cobreixen un període de trenta anys, de 1920 a 1950, i il·lus-
tren amb vivor les respectives trajectòries, que van tenir un es-
pai permanent d’intersecció al voltant de la persona de Francesc 
Cambó, líder del catalanisme conservador i mecenes. Estelrich 
n’era secretari i en liderava les empreses culturals, i va desplegar 
una intensa activitat tant a Catalunya com a l’estranger. Per als 
seus propòsits —i els de Cambó—, Pla es va convertir ben aviat 
en un col·laborador indispensable, també a escala catalana i a 
escala internacional.

Sílvia Coll-Vinent ha editat, prologat i anotat curosament les 
cartes per guiar el lector tot al llarg de la correspondència, que 
comença amb una fase de més intimitat durant la Dictadura de 
Primo de Rivera, es refreda una mica en els anys de la Repúbli-
ca, sofreix un parèntesi que abraça la Guerra Civil i la primera 
postguerra i es reprèn des del distanciament a partir del 1947. 
Per completar aquest corpus documental apassionant i il·lumi-
nador, es recullen en apèndix textos inèdits i articles esparsos 
que donen testimoni de la relació entre dos autèntics homenots 
del segle .

Joan Estelrich (Felanitx, 1896 – París, 1958), 
assagista i polític, va ser secretari de Francesc 
Cambó i va tenir un paper clau en totes 
les seves empreses culturals. Des del 1923, 
quan es va crear, i fi ns a la seva mort el 1958, 
va ser el director de la Fundació Bernat Metge.
Va desplegar una àmplia activitat internacional. 

Josep Pla (Palafrugell, 1897 – Llofriu, 1981) 
és sens dubte el prosista més destacat 
de la literatura catalana del segle . L’edició 
fi 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, que ha aplegat recentment 
les seves narracions al volum La cendra 
de la vida (2021).

Sílvia Coll-Vinent (Barcelona, 1963) 
és professora de literatura catalana 
contemporània i de literatura anglesa 
a la Facultat de Filosofi a de la Universitat 
Ramon Llull, i directora del Centre d’Estudis 
i Documentació G. K. Chesterton.
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1
[D’Estelrich a Pla]

8 juny 1920
Senyor Josep Pla

Estimat amic i company:
Si us sembla que disposareu d’algun temps per a 

ocupar-vos a París de propaganda patriòtica —art 
i lírica—, us trametré volonter una llista de les nos-
tres amistats a París, amb indicació especial i lletres 
de presentació als crítics i literats que ens han pro-
mès ocupar-se de la nostra literatura.1

1. Des de l’estiu de 1919, Estelrich exercia de director 
d’Expansió Catalana, plataforma creada per Francesc Cam-
bó que tenia per missió la informació i propaganda de l’ac-
tivitat cultural i política a través de la premsa i dels agents 
polítics, culturals i artístics estrangers, i s’ocupava especial-
ment de l’oficina de París, per a la qual demana la col·laboració 
a Pla. Sobre l’activitat d’Expansió Catalana, vegeu Gabriella 
Gavagnin, Classicisme i Renaixement: una idea d’Itàlia durant el 
Noucentisme. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2005, p. 135-139; Montserrat Corretger, «El funcio-
nament d’Expansió Catalana (1919-1928) contra la Dictadu-
ra», dins Escriptors, periodistes i crítics. El combat per la novel·la 
(1924-1936). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2008, p. 99-125, i Sílvia Coll-Vinent, «Joan Estelrich 
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Una de les coses més interessants fora aconse-
guir la vostra col·laboració en algun diari parisenc, 
dels de més anomenada. Potser aconseguiríeu que 
us destinessin un raconet diari a l’actualitat catala-
na, a canvi d’un cert nombre de subscriptors a Ca-
talunya, que nosaltres curaríem de fer abonar.

Quant a l’afer de les traduccions, la cosa millor 
que, a mon entendre, podeu fer, és, quan trobeu una 
obra molt interessant per al gran públic, enviar-me’n 
un exemplar, juntament amb l’oferta de traducció.2 
Jo proposaré immediatament l’afer a algun dels edi-
tors amics —el que me semblarà més adequat, se-
gons l’obra— i us tornaré resposta immediatament 
després de donar-me-la el «burgès».3

i la cultura europea del seu temps», dins Actes de les jornades 
d’estudi sobre Joan Estelrich. Palma-Felanitx, 17, 18 i 24 d’octu-
bre de 2008. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, 2010, p. 37-58 (39-45).

2. Pla està buscant ingressos addicionals a través de les 
traduccions que li poden proporcionar editors amics de Bar-
celona, com per exemple Gaziel, editor literari de Seix Barral 
i secretari de la Cámara Oficial del Libro de Barcelona: Xa-
vier Pericay, Josep Pla y el viejo periodismo. Barcelona: Desti-
no, 2009, p. 125-126.

3. Es refereix a Francesc Cambó. Estelrich el va infor-
mant regularment de l’activitat de les empreses culturals me-
cenades per ell (Editorial Catalana, Fundació Bernat Metge 
i Expansió Catalana, principalment), cosa que dona lloc a una 
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Escriviu-me sovint. La vostra ràpida coneixen-
ça íntima de París —clos tancat als profans— és ad-
mirable.4 A part, us trameto un exemplar del meu 
darrer treball publicat.5 Tinc desenrotllat el pro-

nombrosíssima correspondència dipositada al Fons Joan Es-
telrich de la Biblioteca de Catalunya. 

4. Pla és enviat a París com a corresponsal de La Publici-
dad el 19 d’abril de 1920, fins al febrer de 1921: Cristina Bado-
sa, Josep Pla. Biografia del solitari. Barcelona: Edicions 62, p. 33 
i s. D’aquesta primera experiència parisenca en sorgeix, molt 
reelaborat, el llibre Sobre París i França (OC 4). Barcelona: 
Destino, 1967, i «Alguns escrits de joventut recollits de La Pu-
blicitat (1920-1928): cròniques de França», dins Caps-i-puntes 
(OC 43). Barcelona: Destino, 1983, p. 79-147. Per a una in-
terpretació del rendiment periodístic i literari de l’estada, ve-
geu Antoni Martí Monterde, «Josep Pla a París. La memòria 
involuntària del periodisme», dins París, Madrid, Nova York: 
les ciutats de lluny de Josep Pla. València: Tres i Quatre, 2019, 
p. 35-58.

5. Es tracta del pamflet Per una valoració internacional de 
Catalunya (Editorial Catalana, 1920), conferència de Joan 
Estelrich donada a l’Associació Catalanista de Valls el 14 de 
març de 1920, en la qual planteja i justifica el programa d’ex-
pansió internacional del problema català com a resposta a la 
política interna d’Espanya, ja apuntant la via diplomàtica d’in-
tegració de Catalunya en l’acció europea de les minories na-
cionals, la mobilització d’agents internacionals per la via de la 
propaganda i la posada en marxa de l’oficina d’Expansió Ca-
talana, concebuda com una oficina de propaganda, a semblan-
ça de la francesa Office Centrale de l’Expansion Nationale, 
o de la italiana Ufficio Tecnico di Propaganda Nazionale, nas-
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grama que hi ha al final. Tot junt formarà un gros 
volum.6

Vostre,
Joan Estelrich

cudes després de la guerra. Entre les tasques immediates, 
per a les quals compta amb la col·laboració de Pla, Estelrich 
contemplava la intervenció en la premsa estrangera, la do-
tació als principals diaris de fora de bons corresponsals i el 
subministrament d’informació i documentació als periòdics 
i revistes (p. 26-27). L’exemplar consultat a la Biblioteca de 
Catalunya inclou dedicatòria personal de l’autor «Al Poeta 
J. M. López-Picó. Primer expansionista de la mentalitat ca-
talana».

6. Estelrich admet com a conclusió que tot plegat dema-
nava un llibre, que mai no va escriure. Al projecte de memò-
ries de l’autor, Recordances, s’inclou un capítol dedicat a «Expan-
sió Catalana. Courrier. París (octubre 1921)»: vegeu Manuel 
Jorba, «Un arxiu per a unes memòries: el fons Joan Estelrich 
de la Biblioteca de Catalunya», dins Actes de les jornades d’estudi 
sobre Joan Estelrich. Palma-Felanitx 17, 18 i 24 d’octubre de 2008, 
op. cit., p. 155-183 (p. 174, 182).
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2
[De Pla a Estelrich]

Senyor Joan Estelrich
Corts Catalanes, 645
Barcelona
Espagne

París, 26-VII-1920
Amic Estelrich:

Rebuda la vostra en el seu dia. Envieu llistes de 
gent que farem el que podrem. La meva col·laboració 
en algun gran diari de París és, per ara, impossible. 
Això és un clos tancat. No teniu idea, ni de l’escar-
ment d’aquesta gent ni de la facilitat i democratit-
zació del seu Prenez garde!7

Tot s’arreglarà amb temps i paciència.
Vist, el fullet, admirable i sobretot esperança con-

centrada a alta pressió.
De traducció, el camí deu ésser bo però és im-

practicable per mi, sobretot havent-hi un organis-
me oficial a Barna per aquests afers. De la benevo-

7. S’explica la prevenció per l’escarment rebut per haver 
plagiat un article de Le Temps («Los libros de junio», La Pu-
blicidad, 21 de maig de 1920; cf. Badosa, op. cit., p. 39-40), 
que el va obligar a tornar a Barcelona i a interrompre la cor-
responsalia per La Publi. 
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lència de la Borsa del llibre, n’ha de sortir tot, em 
sembla.8

Em passà per alt el vostre sant perquè a París per 
comptes de sants hi ha números. Felicitats.

No donareu res a en Gaziel per traduccions?
Vostre aff.

8. Es refereix probablement a la Cambra del Llibre, im-
pulsada per l’editor Joan Gili, editor per a qui Estelrich va 
treballar des que es va establir a Barcelona el 1917 fins al ju-
liol de 1929.

Periodisme_i_llibertat_Pla_Estelrich.indd   64 3/10/22   9:58




