
edicions Destino va anunciar
ahir que publicarà el mes de no-
vembre vinent el volum La vida
lenta, que reuneix tres diaris inèdits
de l’escriptor empordanès josep
Pla. segons va informar ahir Des-
tino, la investigació recent als ar-
xius de josep Pla ha permès loca-
litzar llibretes corresponents als
anys 1956, 1957 i 1964. la infor-
mació continguda en aquestes lli-
bretes permet accedir al coneixe-
ment de la realitat quotidiana del
gran escriptor empordanès en uns
anys molt importants per a la seva
creació literària. alhora, la nova do-

cumentació també serveix per
comprovar que l'escriptura era
per a ell, dia rere dia, era una es-
pècie de «taula de salvació a la qual
no deixava de recórrer mai».

La vida lenta, que porta per
subtítol Notes per a tres dietaris
(1956,1957,1964), inclou un pròleg
del professor Xavier Pla, director de
la càtedra Pla de la universitat de

Girona, que també s'ha encarregat
de la seva edició.

els escrits inèdits de La vida len-
ta són un autoretrat de l'autor,
«punxant i revelador, escrit amb un
estil telegramàtic i nu, però agut,
sovint pròxim a l'aforisme», asse-
guren des de l’editorial. a més de
proporcionar el retrat impressio-
nant d'una època especialment
gris, la publicació d'aquests tres

diaris inèdits, els únics que s'han
trobat a l'arxiu josep Pla, consti-
tueix un testimoni decisiu sobre la
seva vida, sempre a cavall entre el
mas Pla i els viatges.

La vida lenta serà publicat en la
col·lecció Àncora de Destino, que
editarà en paral·lel la traducció cas-
tellana.

l’obra de Pla s’acosta sovint al
diari. No cal recordar els casos

d’El quadern gris, les Notes per a
Sílvia o les Notes del capvesprol.
aquests llibres són en bona me-
sura reelaboracions de les anota-
cions d’ús personal que Pla escri-
via en llibretes com ara les Notes
per a un dietari del 1965, 1966,
1967 i 1968, preparades pel pala-
frugellenc i donades a conèixer per
josep Vergés, que ja van ser pu-
blicades fa anys. 
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Publicaran 
tres diaris inèdits
de Josep Pla al
novembre

Una investigació recent als arxius del
palafrugellenc ha localitzat llibretes d’ús
personal corresponents als anys 56, 57 i 64



L’escriptor palafrugellenc Josep Pla, en una imatge d’arxiu. 
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L’Editorial Destino editarà 
el volum «La vida lenta» 
en català i, en paral·lel, la
traducció castellana 

un dels èxits del festival Grec d’a-
quest any, La Partida dirigida per
julio manrique i protagonitzada
per ramon madaula, andreu Be-
nito, joan Carreras i marc rodrí-
guez, entre d’altres, formarà part de
la programació del proper festival
temporada alta, que se celebrarà
del 3 d’octubre al 8 de desembre.
l’espectacle, centrat en sis perso-
natges que es disputen una parti-
da de pòquer i que parlen de temes
que van més enllà del joc, es podrà
veure dissabte 4 d’octubre al tea-
tre municipal de Girona. 

un altre dels espectacles que es
veuran al festival, que donarà a co-
nèixer la programació completa el
dia 4 de setembre, serà el concert
de presentació del nou àlbum de
Vetusta morla, La Deriva. Ho faran
en un concert a la mirona, amb
Carmen 113 com a teloners, el
divendres 3 d’octubre. 

aquesta jornada tindrà un pro-
grama doble de música, ja que just
abans del concert del sextet ma-
drileny, l’auditori de Girona aco-
llirà l’actuació de Bombino, que ac-
tuarà per primer cop a la ciutat.
aquesta formació presentarà el
disc Nomad, produït per l’engin yer
i guitarrista de the Black Keys. 

les entrades per La Partida i els
concerts de Vetusta morla i Bom-

bino, juntament amb el que oferi-
rà el compositor Yann tiersen el 17
d’octubre a l’auditori, es posen a la
venda aquest matí, a partir de les
10, al web de temporada alta.
una part de l’aforament es reser-
varà per a la venda de paquets del
mes de setembre, un cop es co-
negui tota la programació.

a banda d’aquests espectacles,
ja es poden comprar les entrades
per altres propostes de tempora-
da alta ja anunciades com Trilogia
MozArt, el nou projecte de la com-
panyia Dei Furbi; Bits, de tricicle
o Dones com jo, de t de teatre i Pau
miró. també per els concerts de
sílvia Pérez Cruz i raül Fernandez
miró, els amics de les arts, El in-
térprete amb asier etxeandia, Pa-
GAGnini d'Yllana amb ara mal-
ikian, la nova producció de Pascal
Comelade i albert Pla o l'estrena a
Catalunya del nou disc de Dulce
Pontes.
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El nou disc de Vetusta Morla
i «La partida» de Manrique,
dins de Temporada Alta 

Una imatge de «La partida».
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