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Martí Vilaró, un forner dels
anys quaranta de Montornès del
Vallès  va llegir un article publi-
cat a Destino on Josep Pla criti-
cava els forners i els acusava de
practicar l'estraperlo. 

Vilaró, descontent, va escriure
una carta a Josep Pla en què re-
vocava aquelles paraules. I al cap
d'un temps, Josep Pla va enviar-
li una missiva a Vilaró on es dis-
culpava.

Vilaró i Pla van començar lla-
vors una relació epistolar que va
durar uns quants anys i que va
acabar generant una amistat.
Martí Vilaró va enviar 183 cartes
a Pla. I Pla va enviar a Vilaró en-
tre 30 i 40 cartes. La família del
forner està estudiant la possibi-
litat de publicar aquesta corres-
pondència per donar a conèixer
«el Montornès dels anys quaran-
ta i cinquanta». 

«A l'amic Vilaró que, com jo
mateix, es faci lleig i simpàtic». És
la frase amb què Josep Pla va
dedicar a Martí Vilaró un exem-
plar de l'obra Els pagesos, publi-
cada l'any 1952. A sota de la de-
dicatòria hi apareix la signatura
inconfusible de l'escriptor de Pa-
lafrugell. 

Pla i Vilaró van mantenir una
relació d'amistat gràcies a la cor-
respondència que s'enviaven mú-
tuament. En Martí, fins i tot, va
anar a passar uns dies al Mas Pla
de Llofriu. En una de les cartes,

Pla li recorda al forner vallesà que
«el cotxe de línia arriba a Pala-
frugell a la una. Jo us esperaré
amb la tartana i anirem cap a
casa». 

Pla, en canvi, no va arribar a
viatjar mai a Montornès del Vallès
a causa dels compromisos, se-
gons recorda l'Elena Vilaró, filla
d'en Martí. La relació entre els dos
va començar a partir d'un article
publicat a Destino en què Pla
criticava els forners i els acusava
d'estraperlistes, segons recorda
l'Elena. El forner li va enviar una

carta retraient-li aquelles parau-
les i desmentint-lo. I Pla li va
respondre amb una missiva en
què es disculpava. I des de llavors
van començar a cartejar-se, sem-
pre en català. La correspondèn-
cia entre un i altre es va succeir
entre els anys 1945 i 1955, segons
explica Ignasi Valls, nét del mateix
forner. 

En Martí Vilaró era una perso-
na amb «inquietuds culturals» i
amb un «nivell de redacció im-
portant», malgrat que no va tenir
una formació acadèmica, segons

recorda Valls. 
Era un home que sempre havia

estat interessat en la literatura i la
poesia, afegeix el nét.La família
està analitzant amb un estudiós
de Pla si la correspondència té va-
lor literari i si es pot publicar en
forma de reportatge. 

L'Ignasi Valls considera que
això permetria donar a conèixer
com eren els anys quaranta i cin-
quanta a Montornès del Vallès i
a Catalunya en general.

D’altra banda, fins el 3 d’abril
es pot visitar a la Fundació Josep

Pla de Palafrugell l’exposició Pop-
up! Dibuixa'm un conte. Aquesta
mostra temporal ofereix una se-
lecció de la col·lecció de llibres
pop-up a càrrec de Núria Oc-
hoa. La tria conté els llibres de li-
teratura infantil, és a dir, contes
populars, tradicionals, clàssics o
moderns, molt coneguts de tot-
hom, de la col·leccionista.

La Fundació manté l’exposició
permanent amb el seu audiovi-
sual de presentació de l’escriptor
i l’oferta de la visita a la casa na-
tal de Josep Pla (carrer Nou, 49).
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Cartes de Josep Pla a un forner
La família Vilaró de Montornès del Vallès estudia difondre la correspondència que el forner Martí Vilaró va mantenir

durant anys amb l’escriptor de Palafrugell després que aquest acusés en un article els forners de practicar l’estraperlo


LLUÍS VILARÓ/ACN

L’AMISTAT PLA - VILARÓ va durar uns
quants anys i va donar com a fruit unes desenes
de cartes de l’escriptor de Palafrugell, i més d’un
centenar del forner de Montornès del Vallès.
Una selecció de cartes que Josep Pla va enviar a
Martí Vilaró. Elena Vilaró amb una de les
cartes que Josep Pla va enviar al seu pare, el
forner Martí Vilaró.
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Manel, La Gran Pegatina i Els
Pets actuaran a Canet Rock, que se
celebrarà el pròxim 2 de juliol al Pla
d'en Sala de Canet de Mar, van
anunciar ahir els organitzadors
del festival.

Aquestes bandes s'han sumat
als noms ja anunciats dels Catar-
res, La Raíz i Aspencat, que for-
maran part del cartell compost
per 15 bandes que se succeiran du-
rant més de dotze hores en el ter-
reny de Canet on va néixer aquest
festival en els llunyans anys 70.

Completen el programa Sido-
nie, Sangtraït per Quim Mandat i
LGP, Miquel del Roig, Animal,

Blaumut, l'espectacle La Pols i l'E-
ra i els guanyadors del concurs Ca-
net Rock Sona9, que s'escollirà
per votació popular.

La directora artística de Canet
Rock, Laura Duran, va aclarir en
roda de premsa que «encara falten
dues bandes per confirmar», que
es donaran a conèixer pròxima-
ment.

Canet Rock, mític festival de la
Transició, va tornar al mateix espai
fa tres anys de la mà d'un dels seus
fundadors, Josep Maria Mainat,
que està convençut que «aquest
any serà el de la consolidació», se-
gons va dir en la presentació ofi-
cial. 
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Manel, La Gran Pegatina i
Els Pets se sumen al cartell
de Festival Canet Rock

La companyia de Banyoles El vol
del Pollastre estrenarà el pròxim
dia 19 al Tantarantana de Barce-
lona la comèdia «Et planto», sota
la direcció de Claudia Cedó, tam-
bé d'aquesta localitat.

«Volia fer el teatre que m'agra-
daria anar a veure», va expressar
ahir Cedó en la roda de premsa, en
la qual va intervenir a través d'In-
ternet perquè, aquests dies, parti-
cipa en el Torneig de dramatúrgia
transatlàntic de Buenos Aires.

L'obra, que s'oferirà del 10 al 28
de febrer, comença amb el final
d'una relació de parella i aborda la
ruptura des de diferents punts de

vista, sense deixar de banda el
toc d'humor.

Cedó va comentar que l'espec-
tacle «tracta sobre el desig» i va ex-
plicar que s'han atrevit amb «nous
llenguatges i recursos teatrals que
resulten innovadors» en aprofitar
els conflictes d'identitat que ge-
neren aquest tipus de situacions
sentimentals.

L'actriu Júlia Falgàs interpreta el
personatge femení, mentre que el
protagonista masculí, Miquel, és
interpretat per tres actors, Genís
Casals, Eduard Serra i Arnau Na-
dal, per poder escenificar millor el
seu aspecte racional, sentimental
i intuïtiu.
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El Tantarantana estrena 
«Et planto», una comèdia
amb esperit de Banyoles 

El músic canadenc Neil Young
actuarà al Poble Espanyol de Bar-
celona el pròxim 20 de juny, des-
prés de passar per La Caja Mágica
de Madrid, on participarà en el
nou Mad Cool Festival, que se ce-
lebrarà els dies 16, 17 i 18 de juny.
El canadenc, que va visitar Barce-
lona per última vegada fa set anys
dins del festival Primavera Sound,
torna acompanyat per la Promise
Of The Real, banda formada pels
fills de Willie Nelson. Les entrades
per a aquest concert es posaran
avui a la venda i el preu oscil·larà
entre els 80 i 120 euros, ha informat
avui la promotora Live Nation.
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El 20 de juny Neil
Young actuarà al
Poble Espanyol 
de Barcelona


