Josep Pla, cuina i paisatge a Calella amb sopar al
restaurant Caliu (Hotel Garbí)
Divendres, 15.07.22 i 05.08.22 a les 19 h
Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Calella, les Voltes, 6
Ruta i sopar: 32 € (descomptes: 26 €)
Ruta: 8 € (descomptes: 4 €)
Cal reserva: 972 30 55 77 – info@fundaciojoseppla.cat
https://fundaciojoseppla.cat/josep-pla-cuina-i-paisatge-a-calella-depalafrugell/
“Confesso que tinc una certa debilitat per Calella de Palafrugell. En
realitat forma part, molt directament, del meu poble.”
Josep Pla. Navegació d’estiu dins Aigua de mar. OC II, 516
Gaudiu d’un passeig vora mar acompanyat del la literatura sorgida
d’estiueigs familiars i visites recurrents a amics, coneguts i saludats.
La Fundació Josep Pla us proposa una Ruta Josep Pla a Calella per saber-ne
més de la Costa Brava i la seva història. La proposta permet complementar
la Ruta amb un àpat de cuina tradicional empordanesa.

Josep Pla, cuina i paisatge a Tamariu amb sopar al
restaurant El Clot dels Mussols (Hotel Tamariu)
Divendres, 22.07.22 i 12.08.22 a les 19 h
Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Tamariu, carrer de la Riera, s/n
Ruta i sopar: 35 € (descomptes: 29 €)
Ruta: 8 € (descomptes: 4 €)
Cal reserva: 972 30 55 77 – info@fundaciojoseppla.cat
https://fundaciojoseppla.cat/josep-pla-cuina-i-paisatge-a-tamariu/
“La badia de Tamariu comença a la Musclera —o Sa Musclera, com diem
la gent del país—, que és la punta a llevant de Cala Pedrosa. La badia té
forma de falç i al fons de la corba, encarada a Migdia, hi ha la platja
rosada i les cases primitives.”
Josep Pla. La Costa Brava dins Tres guies. OC XXX, 156
Podeu conèixer la Costa Brava més autèntica a través de la Ruta Josep Pla
a Tamariu.
Si feu cap a Tamariu, us endinseu en el territori de la Costa Brava. Si ho
feu, feu-ho acompanyats de la literatura de Josep Pla i de l’esperit de
llibertat que s’hi respira. I per fer-ho rodó, sumeu-hi un àpat de cuina
tradicional empordanesa al restaurant El Clot dels Mussols.

Ruta Josep Pla a Girona
Dissabte, 30 de juliol a les 18.30 h
Diumenge, 2 d’octubre a les 11 h
Lloc de trobada: Jardí de la Infància
Preu: 8 € descomptes: 4 €
En el volum Girona, un llibre de records, Josep Pla va evocar la imatge de la
ciutat que va conèixer durant la joventut. Alumne de l’Institut, i fent vida a
l’internat del Col·legi dels Maristes, Pla va recórrer els racons de la ciutat
observant la vivesa de la seva gent i deixant-se captivar per la bellesa i
màgia dels seus espais més emblemàtics. Ja en la maduresa, va deixar
constància de les seves impressions en el llibre dedicat a Girona, un
autèntic homenatge literari de la ciutat que posteriorment va recollir al
volum Primera volada de la seva Obra Completa.
En aquesta Ruta descobrireu, des d’una perspectiva literària, el retrat
planià més evocador de Girona.
“Davant teníem, com si ens vingués a sobre, molt pròxima, amb una
força implacable, la nau imponent de la Catedral. Més a la dreta es veia,
finíssima i altiva, l'agulla de Sant Feliu. Més a la dreta encara, les grans
masses vegetals de la Devesa tenien, tocades del vinagre tardoral, una
elegància fabulosa que la bromositat de l'atmosfera matisava de blau. A
l'esquerra de la Catedral la terra s'alça i a sobre corren les muralles i els
baluards coberts d'heures. Més enllà la muntanya de Montjuïc, paisatge
militar intens i dramàtic, sec i àrid, era una irisació de minerals clapejada
de mates d'estepa -petites flors violàcies-, d'ortigues i argelagues. A
primer terme, sobre unes cases rònegues, emergia, torrat, humil i
mil·lenari, el campanar de Sant Pere de Galligans.”
Josep Pla. Girona, un llibre de records
dins Primera volada. OC III, 34-35

EXPOSICIÓ TEMPORAL
"Joan Fuster - Josep Pla: una conversa infinita"
Visites guiades:
Dj. 04.08.22 19 h
Ds. 15.10.22 17 h
Ds. 03.12.22 12 h
Ds. 07.01.23 12 h
https://fundaciojoseppla.cat/joan-fuster-josep-pla-una-conversa-infinita/
Josep Pla (Palafrugell, 1897-1981) i Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) són els
dos escriptors més decisius de la literatura catalana del segle XX. Al marge
de les diferències generacionals o ideològiques, la seva manera
d’entendre la literatura i el país no només són complementàries, sinó que
mostren unes grans afinitats: referents literaris compartits, preocupacions
semblants, dedicació paral·lela al periodisme, editors en comú. Amb
aquesta exposició volem il·lustrar com les seves trajectòries particulars
s’entrellacen entre articles, llibres i cartes; construint una posteritat de
paper que ens permet apreciar-los, avui, com una unitat literària i com
una sòlida columna que sustenta la cultura catalana de la segona meitat
del segle XX.
“Còmplice és aquell qui us ajuda a ser com sou.”
Joan Fuster
“La primera obligació d’un escriptor és observar, relatar, manifestar
l’època que li ha tocat viure.”
Josep Pla
Preu: 6 €, descomptes 3 €
Cal reserva: 972 30 55 77 – info@fundaciojoseppla.cat

Visita guiada “Josep Pla. La diabòlica il·lusió d’escriure”
Dissabte, 11.08.22 a les 19 h i 08.12.22 a les 12 h
GRATUÏTA amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni
Lloc: Fundació Josep Pla
Cal reserva: 972 30 55 77 – info@fundaciojoseppla.cat
“Les fotografies meves em fan por i no pas per la quantitat més o menys
grossa de vanitat personal que poden contenir, sinó per l’aclaparadora
semblança que tenen amb mi mateix.”
Josep Pla. Notes disperses. OC XII, 375.
Descobriu l’escriptor empordanès més universal.
Josep Pla va treballar incansablement fins a completar una Obra Completa
de més de 30.000 pàgines. Amb aquesta visita coneixereu com va ser la
vida d’aquest escriptor i periodista que va viatjar per tot el món.

Retrats d’un país. Francesc Català-Roca i Josep Pla
Visites guiades:
Dj. 18.08.22 19 h
Ds. 17.09.22 17 h
Ds. 08.10.22 17 h
https://fundaciojoseppla.cat/joan-fuster-josep-pla-una-conversa-infinita/

Dins el marc de la XII Biennal de Fotografia Xavier Miserachs i coincidint
amb l’Any Francesc Català Roca, la Fundació Josep Pla participa amb una
exposició en què les imatges del fotògraf dialoguen amb els textos de
l’escriptor. A les guies de Catalunya; Mallorca, Menorca e Ibiza; la Costa
Brava i a El que hem menjat, il·lustrades per Català-Roca, la narració
fotogràfica i la literària es complementen amb l’objectiu de retratar les
peculiaritats d’un país.

Preu: 6 €, descomptes 3 €
Amb l’entrada de la Biennal: 2 €
Cal reserva: 972 30 55 77 – info@fundaciojoseppla.cat

Ruta Josep Pla a Llofriu
Divendres, 19.08.22 a les 19 h
Lloc de trobada: Centre Cultural Bassa Rocas
Preu: 8 €
Descompte: 4 €
Cal reserva: 972 30 55 77 – info@fundaciojoseppla.cat
https://fundaciojoseppla.cat/josep-pla-cuina-i-paisatge-a-llofriu/
“Els pagesos construeixen cada any el paisatge. l el resultat no falla mai.
L'operació els surt bé i la bellesa del que els flueix de les mans és
inesgotable. Es repeteix cada any. Si els pagesos no estimaven el camp,
com s'explicaria aquest resultat?”
Josep Pla. El campanaret dins Els pagesos. OC VIII, 376
Descobriu com l’escriptor va escriure un Llofriu de novel·la al seu llibre “El
Campanaret”.
La Costa Brava té un rerepaís imprescindible. Feu la Ruta Josep Pla a
Llofriu i en descobrireu un dels racons més literaris. Josep Pla va escriure
una novel·la, “El Campanaret”, en la que un jove passa una convalescència
al mas d’uns parents. Amb aquesta excusa, l’escriptor ens descriu la vida i
el paisatge del món rural de casa nostra. La descripció del poble de ficció,
Torrentbò, coincideix perfectament amb el Llofriu que tan bé coneixia
Josep Pla i esdevé un llibre icònic del fet local que esdevé universal.

Ruta Josep Pla a Calella
Divendres, 26.08.22 a les 18 h
Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Calella, les Voltes, 6
Preu: 8 € (descomptes: 4 €)
Cal reserva: 972 30 55 77 – info@fundaciojoseppla.cat
https://fundaciojoseppla.cat/josep-pla-cuina-i-paisatge-a-calella-depalafrugell/
“Confesso que tinc una certa debilitat per Calella de Palafrugell. En
realitat forma part, molt directament, del meu poble.”
Josep Pla. Navegació d’estiu dins Aigua de mar. OC II, 516
Gaudiu d’un passeig vora mar acompanyat del la literatura sorgida
d’estiueigs familiars i visites recurrents a amics, coneguts i saludats.
La Fundació Josep Pla us proposa una Ruta Josep Pla a Calella per saber-ne
més de la Costa Brava i la seva història.

Ruta Josep Pla a Pals
Dissabte, 3.09.22 a les 18 h
https://fundaciojoseppla.cat/josep-pla-cuina-i-paisatge-a-pals-2/

Lloc de trobada: Oficina de Turisme de Pals, Plaça Major, 7
Preu: 8 € (descomptes: 4 €)
Cal reserva al 972 30 55 77 i info@fundaciojoseppla.cat

Amb la Ruta Josep Pla a Pals gaudirem del patrimoni medieval del Pedró i
el paisatge que l’envolta, tot passejant i escoltant la literatura de
l’escriptor de l’Empordà.
“L’Empordanet s’ha de veure des del pedró de Pals i encara millor de la
torratxa de la casa del doctor Pi i Figueres —que l’ofereix globalment. El
contrast que ofereix des d’aquest lloc —el mar de la platja i les Illes
Medes; les muntanyes erosionades del massís del Montgrí, el verd fort,
dels arbres de fulla perenne, suros i pins dels contraforts de les Gavarres
i la plana de cultiu, amb la botànica de l’últim curs del Ter que li serveix
de marc, tot això formant una gran cassola de forma viva—, crea un
conjunt d’una gran bellesa.”
Josep Pla. El meu país. OC VII, 207-208

