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Entrevistes

JOSEP PLA

Avui parlarem amb Josep Plà, escriptor nascut a 
Palafurgell el 8 de març de 1897.

1. Quines carreres i/o estudis ha fet?

Vaig  estudiar  Ciències  a  la  Universitat  de 
Barcelona, però a mig curs vaig decidir canviar a 
Lletres, i al final vaig fer els cinc anys de dret amb 
matricula oficial.

2.Quan va decidir dedicar-se a la literatura?

Des de sempre havia volgut ser escriptor , però al 
conèixer a Joaquim Borralleras i a Alexandre Plana 
m'hi vaig animar molt més, gràcies a que van ser 
els  meus guies  en el  món de la  literatura, i  des 
d'aquí el dono les gràcies.

3. Quina va ser la seva primera feina?

Treballar  de  corresponsal  a  ''La  Publicidad''  a 
l'estranger on vaig tenir la sort de conèixer a León 
Daudet,  Maurici  Barrès   i  a  Charles  Maurras,  uns 
dels meus escriptors preferits.

4.En quins mitjans va començar a escriure?

El  primer  va  ser  ''  La  Publicidad''  (com  autor 
anònim), vaig escriure, també, proses literàries en 
diversos  mitjans  com  ara;  ''Diario  de 
Gerona''.''L'instant'', i ''Las noticias''.

5. Per què i quant temps va viure a Noruega?

Vaig  estar  mé o menys  uns quatre anys  exiliat  a 
causa  del procés militar perquè vaig escriure sobre 
politica del general Primo Rivera.

6.  Els  seus  escrits  donen  una  capacitat  de 
reflexionar sobre la realitat. Quins són els més 
importants o coneguts que ha escrit?

Vaig guanyar el premi de la critica ''Serra d'Or'' per 
articles amb cua, el premi Ciutat de Barcelona per 
''Notes de Capvesprol, i el premi Josep Tarradellas 
amb  medalla  d'or  de  la  Generalitat  gràcies  a  la 
critica ''Serra d'Or''.

Moltes gràcies per haver participat en la nostre 
entrevista i que tingui sort com a escriptor

Gràcies  a  vosaltres  per  haver-me  convidat  i  fins 
aviat.


