
Carta de Josep Pla a Miquel Tarradell del 15 d’abril de 1967  
(transcripció i imatge)

Mas Pla, Palafrugell, 15.IV.67

Estimat Sr. Tarradell: 
Finament ha arribat la vostra carta. L’esperava amb candeletes i no pas per la felicitació dels se·

tanta anys, que us agraeixo però que en definitiva és un fet habitual i secundari, sinó per l’homenot 
Bosch Gimpera, que ja és diferent.

(Us felicito, mentrestant, per la decisió de quedar·vos a València un cert temps. Hi teniu molta 
feina i heu estat l’element decisiu.)

Estic molt content de veure que no heu oblidat la conversa que tinguérem sobre Bosch. Hem de 
fer un homenot sobre Bosch però l’hem de fer d’una manera inatacable i donant la informació més 
sòlida i completa possible. Jo tenia una idea molt vaga i només és possible de cobrir la meva ignoràn·
cia amb la vostra informació i els vostres coneixements. En la conversació que tinguérem vaig veure 
que els prehistoriadors sou de les últimes persones que manegeu idees generals i que la vostra polè·
mica —en definitiva, política— té el més gran interès. En el vostre automòbil vaig comprendre —una 
mica— una de les vostres últimes i més perilloses polèmiques entre els germanistes i els altres. Jo no 
sé res, com ja podeu comprendre.

Qui és el Sr. Bosch? On ha nascut i quan? On estudià? Tinc la impressió que fou un fenomen de 
vitalitat juvenil admirable i que interessà molt aviat no solament els elements de Barcelona sinó 
l’organització de D. Francisco. Els himnes homèrics de Maragall. Les primeres excavacions. Ober·
maier. Schulten. Els primers contactes amb Puig i Cadafalch i l’Institut, Empúries i Roses. El Sr. 
Duran i Sampere parla de les primeres exploracions. He conegut el cunyat de Bosch, el Sr. Badia 
Malagrida, diputat de Girona, però Badia, que era economista i diplomàtic, no sabia res d’aquestes 
matèries; després hi ha la càtedra, la formació d’una escola i d’un equip. Les polèmiques. Però 
aquestes polèmiques, que ja degueren començar als Estudis Universitaris, són per mi inassequibles, 
després de l’emigració i l’obra de Mèxic, que tothom diu que ha esta fenomenal. Bosch, en un mot, 
l’hem de presentar com l’home que ha obert el camí i el pare de tots. Utilitzo un judici vostre, que 
comparteixo.
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Què us sembla? Estic segur que em podríeu ajudar decisivament. Tot el que us convingui de dir 
serà dit per vós, i tot el que no us convingui, per mi. Haurem pagat una mica mica mica156 el tracte 
que li han donat.

Jo soc sempre a casa. Escriviu·me. 
Rebeu els millors records i l’agraïment de 

Josep Pla

Per a la Sra. Tarradell, tots els meus respectes. Tante cose per a Fuster, Reglà i tots els amics.

156. Mot repetit a l’original.
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