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Activitat 4. Josep Pla i la seva relació amb el món de la pesca 
 
Objectiu: conèixer Josep Pla i descobrir les claus de la seva relació amb el paisatge 

empordanès i el mar 

Treball en grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
És per aquest motiu que farem servir textos de Josep Pla. El mar va ser una de les seves 
obsessions de joventut. Sobre els pobles costaners de l’Empordà, els seus personatges 
inoblidables, la pesca i els peixos va escriure algunes de les seves millors pàgines.  
 
Tenim, doncs, dos grans interrogants: 

• Quins són els trets més destacats de la vida de Josep Pla? 
• Quines van ser les causes de la seva intensa relació amb el mar? 

 
Per mirar de resoldre’ls cada grup escriureu una biografia de Josep Pla amb una extensió 
d’entre 1 i 2 pàgines, en les quals hi podeu incloure imatges de les diferents èpoques. Podeu 
trobar molta informació a la pàgina web de la Fundació Josep Pla de Palafrugell 
(http://fundaciojoseppla.net/content/view/19/49/).  
 
Com a cloenda de la biografia heu d’explicar la relació que Josep Pla va tenir des de la seva 
joventut amb el mar i els paisatges de l’Empordà.  
 
Aquesta biografia hauria de tenir, dons, la informació més important sobre la vida de Josep 
Pla i contestar interrogants més concrets com els següents: 
 

 En quins llocs propers al mar va viure? 
 Quina relació va establir amb el paisatge i el mar? 
 En quina època de la seva vida va establir aquesta relació més 

intensa? 
 Amb quina gent es relaciona més en aquesta època? 
 Quin objectiu tenia la seva literatura en relació amb el paisatge 

i la vida d’aquella època? Per què? 
 Quines són les seves obres més vinculades al tema marí? 

 
Posada en comú: llegiu les biografies i comenteu les respostes que 
cada grup ha donat als interrogants plantejats. Valoreu quines han 
estat les més encertades. Seleccioneu les millors aportacions per al 

La obra de Josep Pla s'ha convertit en una valuosa memòria, 
entre real i recreada, de mig segle de la societat, el paisatge i la 
vida catalana. 
 
La seva obra resulta bàsica per conèixer la vida col·lectiva 
catalana del segle XX i s'ha convertit en un testimoni de mig 
segle de vida catalana que reflecteix el paisatge, la gastronomia, 
els costums i la manera de ser de tota una època. 

Josep Pla 

Josep Pla 
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dossier que es lliurarà amb el joc. 
 
Per a la realització d’aquesta tasca podeu consultar, també, altres enllaços: 
 

Pàgina web de l’edu365.com: 
http://www.edu365.com/eduradio/pla/bibliografia.html  
Pàgina web de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana: 
http://www.escriptors.cat/autors/plaj/ 
Pàgina web de la UOC, a l’espai virtual de literatura catalana: 
http://www.uoc.edu/lletra/noms/jpla/index.html 
Pàgina web de la Gran Enciclopèdia Catalana: 
http://www.grec.net/cgibin/heccl2.pgm?NDCHEC=0051268 
Pàgina web sobre Josep Pla: 
http://lletres.net/pla/pla-bioc.html 

 
 
 


