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A diferència de moltes altres commemoracions 
de centenaris, la de Josep Vallverdú celebra la 
plenitud de l’obra i la vitalitat de la persona. 

Ara fa deu anys, amb motiu del seu norantè 
aniversari, i manllevant el títol de Vinyoli, des 
de Lleida se celebrava, per tot el país, el “Pas-
seig d’aniversari Josep Vallverdú”. Que en-
guany commemorem oficialment el centenari 
no necessita pas justificació. Vallverdú és un 
nom inexorablement lligat, per sempre, diu Jo-
sep Maria Aloy, el seu biògraf, a la literatura in-
fantil i juvenil. Amb més d’un centenar de títols 
publicats, n’ha esdevingut no només un clàs-
sic, sinó un dels escriptors més prolífics i més 
reconeguts en aquest gènere. Però la narra-
tiva per a joves és només una de les bran-
ques d’un arbre literari que ha crescut, seguint 
Aloy, agraït i fruitós. Vallverdú és, sobretot, un 
homme de lettres en els més diversos àmbits 
i oficis: traductor i docent, dramaturg i guio-
nista ocasional, narrador i articulista, autor de 
proses memorialístiques i assagístiques i, en 
aquesta etapa més recent, sobretot, poeta. I 
dibuixant. Per això, Isidor Cònsul, ja fa anys 
que el va qualificar d’escriptor “tot terreny”, 
en un símil que avui trobaria potser el millor 
equivalent, diu Josep Murgades, en l’adjectiu 
“transversal”. I ha estat també, i és, un agita-
dor i incansable activista cultural. I és de tots 

aquests Vallverdú, home de factura polièdrica, 
de resultes de la qual n’és semblantment la 
seva obra, de què vol tractar aquest centenari 
que, capitanejat per la Institució de les Lletres 
Catalanes per encàrrec del Departament de 
Cultura, arrencarà a l’Auditori Enric Granados 
de Lleida, el dia 5 de febrer, amb l’acte inau-
gural i que es tancarà a Balaguer, on viu ara en 
Vallverdú, al desembre. A l’endemig, un acte 
central a Barcelona.

Però l’Any Vallverdú, a banda de donar pro-
jecció a totes aquelles iniciatives que ja han 
sorgit i que aniran sorgint, ja sigui en festivals 
de poesia, en clubs de lectura, en especta-
cles infantis, juvenils i per a adults o en cicles 
de conferències, per tal que puguin arribar a 
llocs i públics tan diversos com sigui possible, 
sí que vol impulsar una exposició de tot el fons 
bibliogràfic de l’escriptor, amb edicions prime-

Presentació 
de l’any

Amb més d’un centenar  
de títols de literatura 
infantil i juvenil publicats, 
n’ha esdevingut no només 
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res, reedicions i traduccions, acompanyada 
d’imatges i fotografies per explicar vida i obra. 
Aquesta exposició, que s’inaugurarà a la Bibli-
oteca Pública de Lleida, seguirà una itineràn-
cia entre Barcelona, Girona, Tarragona i Terres 
de l’Ebre i serà l’eix a partir del qual s’orga-
nitzarà el “Passeig del centenari”, que vol dir 
que, acompanyant la mostra, es presentaran 
taules rodones que tractaran aquests diferents 
métiers de Josep Vallverdú. Al costat de jor-
nades i simpòsiums, que presentaran balanç 
d’obra amb la corresponent edició del llibre 
d’Actes. I, paral·lelament, una exposició de 
més petit format i acompanyada d’una oferta 
de conferències, presentacions de novetats 
bibliogràfiques de l’autor, i recitals de poesia 
permetrà que Vallverdú es faci present a les 
llibreries, a les biblioteques, als centres cultu-
rals i ateneus, a les escoles, als centres d’en-
senyament secundari i a les universitats de tot 
el país en tot el seu abast. I, amb els dibuixos, 
en sales d’exposicions i museus. 

Una oferta de conferències, 
presentacions de novetats 
bibliogràfiques de l’autor, i 
recitals de poesia permetrà 
que Vallverdú es faci 
present a les llibreries, 
a les biblioteques, als 
centres culturals i ateneus, 
a les escoles, als centres 
d’ensenyament secundari 
i a les universitats de tot el 
país en tot el seu abast. I, 
amb els dibuixos, en sales 
d’exposicions i museus. 
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L’objectiu de l’Any Josep Vallverdú no és no-
més festejar el centenari d’un dels escriptors 
més prolífics de la literatura catalana, d’un tra-
ductor celebrat, d’un professor amb mestrat-
ge reconegut i d’un articulista llegit. L’objectiu 
de l’Any Josep Vallverdú és, sobretot, aprofi-
tar aquesta commemoració per difondre tota 
l’obra, en tots i cadascun dels seus gèneres 
perquè es mantingui viva en els catàlegs edi-
torials, però, perquè això passi, els lectors se 
l’han de fer seva i, perquè els lectors se la facin 
seva, la crítica n’ha de parlar i les llibreries i les 
biblioteques l’han de moure. Això vol dir que 
tot allò que es programi i es projecti al llarg 

de l’Any ha de servir i s’ha de canalitzar per-
què Josep Vallverdú es continuï llegint ara, sí, 
però sobretot perquè no caigui en l’oblit per a 
les generacions futures. Perquè això no passi, 
hem d’aconseguir que Vallverdú sigui un refe-
rent per a lectors i per a crítics, que se’l facin 
seu els traductors i que sigui motiu d’estudi 
acadèmic. Tota la programació d’enguany, en 
totes les seves formes i en tots els seus llen-
guatges, ha de servir perquè Josep Vallverdú 
sigui tan justament homenatjat com prou de-
gudament conegut i llegit arreu dels territoris 
de parla catalana.

Objectius  
de l’any

Objectius de l’any
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Josep Vallverdú (Lleida, 1923). De signe 
cranc, diu el poemari. Conegut sobretot com 
a escriptor llarg de ficcions, és un home de 
factura polièdrica, de resultes de la qual, n’és, 
semblantment, la seva obra, que arrenca amb 
la narrativa juvenil a partir dels primers anys 
seixanta, quan l’edició de llibres per a nois i 
noies es comença a fer més abundant i varia-
da i inicia el camí cap a una certa normalitat, 
intentant de recuperar, des de l’escola, la pe-
dagogia perduda de crear lectors en llengua 
catalana. I amb dos Premis Folch i Torres, un 
dels quals per a Rovelló, amb més de vint-i-
vuit edicions en català i traduccions a l’eus-
quera, al francès, a l’italià, al rus i al castellà, i 
un Premi Joaquim Ruyra per Trampa sota les 
aigües, esdevé, ja llavors, un dels escriptors 
vius més llegits. Per això és que La Galera i 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs inicien l’any 1996 
la “Biblioteca Vallverdú”, que publica l’Obra 
Completa per a joves.

Paral·lelament, van prenent molta força els lli-
bres personals; i excel·leix en el gènere testi-
monial en tota la diversitat de registres de què 
se serveix per confegir-lo, aquest seu testimo-
niatge. Des de la biografia més íntima i famili-
ar, passant pels dietaris, la crònica de viatge, 
la memòria i el retrat literari. Amb títols que ja 
han esdevingut clàssics com Proses de Po-

nent, Indíbil i la boira, Catalunya visió i Rius de 
Lleida, conjuntament amb Ton Sirera, Pelegrí 
dels mots, Quasi nou llunes o Ciutadà s/n. 

I en aquestes tantes formes narratives dels lli-
bres personals, hi aboca records, opinions, 
anècdotes, confessions, crítiques i interro-
gants. I digressions. I la conrea, la digressió, tal 
com han fet Sterne i Josep Pla: amb elegància, 
ironia i una bona dosi d’efectivitat. En aquests 
seus llibres personals, Vallverdú deixa constàn-
cia de la seva vida i, de retruc, de la del país.

Però si hi ha un corpus bibliogràfic de referèn-
cia en tot el seu conjunt d’obra, i que ha estat 
una de les seves activitats intel·lectuals més 
destacades, és el de les traduccions. Filòleg 
de formació, llicenciat en Filologia clàssica, 
respecte de la setantena de llibres traduïts, 
bàsicament de l’anglès, i molts per a “La cua 
de palla”, diu: “reconec la condició d’estímul 
que el procés inclou. Traduir és fer treballar 

L’autor

Inicia el camí cap a una 
certa normalitat, intentant 
de recuperar, des de 
l’escola, la pedagogia 
perduda de crear lectors  
en llengua catalana.

L’autor  
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una colla de connexions cerebrals a gran ve-
locitat.” D’ell hem llegit, en català, entre altres, 
Chesterton, Jack London, Elliot, Oscar Wilde, 
Stevenson, Steinbeck, Dashiel Hammett, Lon-
don, Poe o Luther King. 

Deixeble del Dr. Jordi Rubió, amic del Dr. Jor-
di Carbonell, amb una admiració profunda 
per Gaziel, seduït per Grècia o convençut de 
l’exclusiva vàlua que els algueresos donen a 
les realitats catalanes com a comunitat cul-
tural, Josep Vallverdú, més enllà de fer feina 
de conscienciació nacional a Lleida durant 
la llarga nit del franquisme i potser pels anys 
d’haver viscut entre Barcelona i Sant Feliu de 
Guíxols, és presentat, i conegut, com “l’home 
de Lleida”. L’home de Lleida quan a Barcelo-
na es tractava qualsevol tema sobre les Terres 
de Lleida o quan calia escriure sobre Ponent. 
I a l’home de Lleida és a qui s’encarrega el 
celebrat llibre Lleida, problema i realitat, que 
desisteix d’escriure tot sol i el signen, conjun-
tament, Joan Gabernet, Josep Lladonosa, Si-
meó Miquel i Francesc Porta.

Però tant l’escriptor com el traductor, l’arti-
culista imparable, el conferenciant admirat, el 
pregoner envejat i el professor que ha deixat 
mestratge en aquells molts que n’han estat 
alumnes emergeixen d’aquella estructura sòli-
da de l’home que se serveix dels recursos que 
té a l’abast per lluitar contra el franquisme, tant 
en l’àmbit cultural com en l’ideològic. I sense 
fer-ne mai bandera, d’aquesta seva activitat 
resistent.

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, Creu de 
Sant Jordi, candidat al Premi H. C. Andersen –
que ve a ser el Nobel de la literatura per a joves–, 
finalista del Premi Josep Pla i Medalla d’Or i Dr. 
Honoris Causa per la Universitat de Lleida, ciutat 
on el Premi d’Assaig que convoquen conjunta-
ment Paeria i Diputació duu el seu nom, i Meda-
lla d’Or del Govern de la Generalitat, avui, des 
del seu recer balaguerí, es dedica, sobretot, a la 
poesia, donada a l’estampa per Pagès editors 
amb títols com Argila, Ronda de boires, A ull nu, 
Pa de forment o Atresorat silenci.

Enemic d’efusions. Contingut. Individualista al 
servei de la col·lectivitat. Solitari però no gens 
insolidari. Emotiu i sensible. La seva trajectòria, 
impecable –diu Josep M. Aloy–, s’ha anat cons-
truint lluny de focs d’artifici i només dominada 
pel testimoni d’una fidelitat rigorosa al país.

L’autor  
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Carme Vidalhuguet  
(Torregrossa, 1965) és filòloga i editora. 

Es llicencia en Filologia catalana l’any 1988 i, 
des de l’any següent, tornada de la Ruprec-
ht-Karls-Universität Heidelberg, és cap del 
Servei Editorial de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, 
institució de la qual ha estat directora del 2000 
al 2007, any en què és escollida diputada al 
Parlament i posteriorment nomenada directo-
ra dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida. 
Després d’aquest parèntesi es reincorpora al 
capdavant del catàleg editorial de l’IEI, on ha 

editat, entre d’altres, Agelet i Garriga, Morera 
i Galícia, Carles H. Mor, Joan Barceló, Manuel 
de Pedrolo, Guillem Viladot, Rosa Fabregat, 
Jordi Pàmias, Jaume Pont, Joan Veny i Josep 
Vallverdú, del qual és marmessora.

La seva relació amb Vallverdú arrenca a l’Insti-
tut de Les Borges Blanques, on, més enllà de 
l’aula, el mestratge el vivia compartint-hi vida 
cultural, i, des que es dedica al món de l’edi-
ció, s’ocupa de la seva obra. Amb motiu dels 
noranta anys de l’escriptor, des de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs va ser comissària del que 

Comissariat
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es va convenir d’anomenar, manllevant-ne 
el títol a Vinyoli, “Passeig d’aniversari Josep 
Vallverdú”, que va consistir en presentar, tot 
al llarg de l’any, en un lloc diferent cada mes, 
els vessants diversos de l’escriptor arreu dels 
Països Catalans. A la Franja, l’Alguer i Andor-
ra, també.

Membre del Patronat de la Fundació Guillem 
Viladot “Lo Pardal”, ha estat també membre 
de jurats de premis Literaris com el Novel·la 
breu ciutat de Mollerussa, el Maria Mercè Mar-
çal de Poesia, el Joan Fuster d’assaig o el Sant 
Jordi de novel·la d’Òmnium Cultural. A més de 
traduccions, estudis i  pròlegs, des de l’any 
2000 escriu cada setmana al diari Segre, en el 

seu espai d’opinió el “Cafè dels omesos”, i a 
Nació digital, on alterna setmanalment l’opinió 
amb el comentari d’un aforisme de Joan Fus-
ter, amb motiu de l’Any Fuster. 

Ha estat directora de la revista cultural Ressò 
de Ponent, i actualment dirigeix la col·lecció 
d’assaig “Argent viu” de Pagès editors, on ha 
editat M. Àngels Cabré, Tilbert Didac Steg-
man, Josep-Lluís Carod-Rovira, Jad Hatem, 
Marie-Claire Zimmermann, Antoni Martí-Mon-
terde, Lourdes Toledo, Antoni Batista, Josep 
Murgades i Joaquim Nadal i Farreras.

Ara en prepara, de Josep Vallverdú, el quart 
volum de memòries i un nou poemari.

Comissariat  
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Actes institucionals  
de l’Any Josep Vallverdú

Obertura
5 de febrer, 12 h   
Auditori Enric Granados de Lleida
Organitza: Institució de les Lletres 
Catalanes i Paeria de Lleida
L’inici oficial de la commemoració tindrà lloc a 
Lleida, ciutat natal de l’autor i de la que n’és fill 
predilecte. Començarà amb un acte en què, a 
més dels parlaments institucionals i la presen-
tació dels eixos principals de l’Any, s’hi inclou-
rà un fragment audiovisual inèdit que pertany 
a un documental sobre Vallverdú elaborat per 
Eugeni Casanova, una conversa amb l’autor i 
una lectura de fragments de la seva obra.

Acte central
Juliol
Barcelona
Organitza: Generalitat de Catalunya
Coincidint amb el mes del centenari de Vallver-
dú, es celebrarà un acte institucional central a 
Barcelona al juliol, ciutat on l’autor també hi ha 
viscut i treballat.

Cloenda de l’Any Vallverdú
3 de desembre 
Teatre Municipal de Balaguer
Organitza: Institució de les Lletres Catala-
nes i Paeria de Balaguer
Com a punt i final de l’Any se celebrarà un úl-
tim acte a Balaguer, ciutat de residència actual 
de Vallverdú i amb la qual té una especial rela-
ció ja que n’és fill adoptiu des del 2016.
En aquesta cloenda, a més dels parlaments 
institucionals i la valoració de l’Any, es podrà 
gaudir del tast d’un espectacle basat en l’obra 
de Vallverdú que la Paeria de Balaguer ha en-
carregat per a l’ocasió.

Programació
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Homenatges

Lletres als Ferrocarrils
Abril
Barcelona
El Departament de Cultura i el Departament 
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 
Territori celebraran la diada de Sant Jordi ba-
tejant un tren de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) amb el nom de Josep Vall-
verdú. Aquesta unitat de tren se sumarà, així, 
al conjunt de les que FGC ha batejat els últims 
anys amb noms d’escriptors i escriptores.
A més del bateig, es prepararan accions per 
donar a conèixer la figura del Josep Vallverdú 
als usuaris dels trens, amb la projecció d’un 
clip sobre l’autor al canal de televisió dels FGC 
i la instal·lació de l’exposició itinerant sobre 
Josep Vallverdú a l’Espai Provença.

Lletres al Parlament
Abril
Parlament de Catalunya. Barcelona
Per celebrar la diada de Sant Jordi al Parla-
ment de Catalunya s’organitza una lectura de 
textos per commemorar les efemèrides del 
2022, entre aquestes, l’Any Vallverdú. Els lec-
tors i lectores d’aquesta jornada seran, princi-
palment, càrrecs institucionals i representants 
de la societat civil.

Inauguració d’una escultura a la Vinya 
dels Artistes del Mas Blanch i Jové
1 de Juliol
Vinya dels Artistes, Pobla de Cérvoles
A partir d’una il·lustració d’un animal de Vall-
verdú, en Joan Jové el materialitzarà en una 
escultura de ferro per a la Vinya, i s’acompa-
nyarà l’acte d’un espectacle en honor a l’obra 
de Vallverdú. La Vinya dels Artistes és un pro-
jecte de galeria d’art a l’aire lliure creat el 2010, 
que aplega obres de Josep Guinovart, Carles 
Santos, Gregori Iglesias, Joan Brossa, Eva Lo-
otz, Susana Solano, Frederic Amat, Evru i Car-
los Pazos, entre d’altres. A més, el Poema de 
l’home de Guillem Viladot, amic de Vallverdú, va 
ser l’obra del 2022, honorant el seu propi Any.

Vallverdú al Centre Comarcal Lleidatà
Tardor
Barcelona
El Centre Comarcal Lleidatà organitzarà un 
acte en honor a Vallverdú, donada la col·la-
boració continuada que l’autor ha mantingut 
amb l’entitat.

-11-
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Vallverdú a l’Espluga del Francolí 
L’Espluga de Francolí també se sumarà a la 
celebració de l’Any Vallverdú. La voluntat és 
organitzar un seguit d’activitats d’homenatge, 
coordinades per l’Ajuntament i en col·labora-
ció amb el Museu de la Vida Rural de la Funda-
ció Carulla i el Casal de l’Espluga de Francolí. 
Aquesta darrera entitat prepara la publicació 
d’un llibre de recull amb una selecció dels ar-
ticles que l’escriptor ha publicat mensualment 
a la revista local El Francolí, de manera gairebé 
ininterrompuda, des del 1986 fins avui. Al llarg 
de l’any, centres educatius, associacions i la 
biblioteca del poble també prepararan activi-
tats al voltant de la figura de Vallverdú.

Acte d’homenatge a Vallverdú 
a la Biblioteca de Catalunya
Barcelona
La Institució de les Lletres Catalanes i la Bi-
blioteca de Catalunya duran a terme una ac-
tivitat conjunta per commemorar l’Any Josep 
Vallverdú. 

-12-
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Any Josep Vallverdú  
a les biblioteques

Catàleg d’activitats
Des del Servei de Biblioteques de la Gene-
ralitat de Catalunya s’ha elaborat un catàleg 
d’activitats que inclou conferències des de 
diferents vessants i amb un caire divulgatiu, 
espectacles de petit format i tallers de dina-
mització lectora per a infants, joves i adults. 
El catàleg es posarà a disposició de totes les 
biblioteques públiques de Catalunya. Seran 
les mateixes biblioteques les que en fan la tria.

Exposició itinerant “Vallverdú, horitzó”
Mostra de sis plafons sobre la vida i obra de 
Josep Vallverdú.
La prioritat d’aquestes exposicions, que es 
presenten en forma de plafons il·lustrats, és 
crear una eina divulgativa i fàcil d’itinerar. Cada 
Servei Territorial de Biblioteques disposarà 
d’una còpia de l’exposició per moure.

Clubs de lectura
Mitjançant l’aplicació per a dispositius mòbils 
Tellfy, la comunitat virtual de lectors creada 
pel Departament de Cultura, s’organitzarà un 
club de lectura de patrimoni literari dedicat a 
les commemoracions del 2023 que inclouran 
lectures de Josep Vallverdú.

Punts de llibre
Es treballarà en l’elaboració d’un punt de llibre 
de préstec dedicat a Josep Vallverdú que con-
tindrà una imatge i una citació de l’autor i que 
es repartirà a les biblioteques.

Calendari Vallverdú
El Servei de Biblioteques de la Diputació de Gi-
rona ha editat un calendari, per commemorar 
l’Any Josep Vallverdú, que conté un fragment 
del cèlebre Rovelló. Estarà disponible a les bi-
blioteques de l’àmbit territorial corresponent.

-13-
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Exposicions

Vallverdú, horitzó
Aquesta exposició de petit format busca ex-
plicar la vida i obra de Josep Vallverdú per 
acostar la seva figura polièdrica al públic ge-
neral, en especial les seves cares més poc 
conegudes. Aquest objectiu s’assolirà amb sis 
plafons il·lustrats, que facilitaran la itinerància 
i divulgació de l’exposició. D’aquests plafons 
se’n crearan diverses còpies s’oferiran a tra-
vés dels circuits habituals d’itinerància de la 
Institució de les Lletres Catalanes i el Servei de 
Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 
L’exposició, que es produirà en format de pla-
fons enrotllables per facilitar-ne la itinerància, 
tindrà sis àmbits:

1. Biografia
2. La literatura infantil i juvenil
3. El traductor
4. Els llibres personals
5. La poesia 
6. Vallverdú i la llengua. El compromís cívic.

Comissariat: Carme Vidalhuguet
Disponible per itinerar a partir del mes d’abril.

Geografies Vallverdú
“Geografies Josep Vallverdú” presenta tota la 
producció bibliogràfica d’un escriptor de factu-
ra polièdrica, de resultes de la qual n’és, també, 
aquesta seva obra. Aquest fons, amb cadas-
cuna de les primeres edicions, reedicions i tra-
duccions de les obres de l’escriptor és el que 
està dipositat a la Biblioteca de la Universitat de 
Lleida: la literatura infantil i juvenil, les traducci-
ons, els llibres personals: memòries, dietaris i 
articles, el teatre, i la poesia.
La mostra presenta també  imatges, objectes  i 
fotografies que ens deixen llegir la vida i l’obra 
de l’escriptor Josep Vallverdú. Però també del 
professor Vallverdú i del ciutadà compromès.
Està previst que coincidint amb l’exposició es 
facin activitats complementàries en cada seu.

Comissariat: Carme Vidalhuguet, comissària 
Any Josep Vallverdú; Montse Larios, directo-
ra de la Unitat de Biblioteca i Documentació 
de la Universitat de Lleida;  Antònia Capdevila 
Palau, directora de la Biblioteca Pública de 
Lleida.

Disseny i museografia: Anselm Ros, Mu-
seografia-Servei d’Exposicions de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs

Organitza: Institut d’Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida, Universitat de Lleida, 
Serveis Territorials de Cultura de Lleida-Bibli-
oteca Pública de Lleida
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Col·labora: Departament de Cultura, Palau 
Robert, Biblioteca Carles Rahola, Port de 
Tarragona

Itinerància 
Lleida
Biblioteca Pública
Març – juny 2023 

Barcelona
Palau Robert 
Juliol – setembre 2023

Girona 
Biblioteca Carles Rahola
Octubre de 2023

Tarragona 
El Tinglado, Port de Tarragona
Gener – març 2024

Terres de l’Ebre
Abril - juny 2024

-15-
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Cicles de conferències, 
jornades d’estudi i àmbit 
educatiu

Josep Vallverdú als centres educatius
El Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya crearà un web a l’espai XTEC 
dedicat a Josep Vallverdú on es recolliran re-
cursos didàctics sobre l’autor. 
També es preparen una selecció dels materi-
als i recursos didàctics i bibliogràfics més relle-
vants per posar-los a disposició dels docents. 

Festival de Poesia de Lleida
14, 15, 16 i 17 de març 
Lleida
Dins del Festival Poesia Lleida, es duran a ter-
me sessions matinals, destinades a l’ensenya-
ment secundari, per parlar sobre l’obra poèti-
ca de Josep Vallverdú.

Secretaria de Política Lingüística
La Secretaria de Política Lingüística, a través 
del Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca, té previst difondre la figura de Vallverdú i 
la seva implicació en la defensa de la llengua 
amb l’organització d’una activitat acadèmica i 
amb la difusió dels actes de la commemora-
ció.

Jornades Josep Vallverdú
Octubre
La Institució de les Lletres Catalanes, l’Institut 
d’Estudis Catalans i la Càtedra Màrius Torres 
de la Universitat de Lleida preparen, a l’IEC i 
a la UdL, per a la tardor, jornades d’estudi de 
tot el conjunt d’obra de Josep Vallverdú, des 
de la literatura infantil i juvenil, la traducció, els 
llibres personals, la prosa, la poesia, el periodis-
me literari i el d’opinió, la retòrica o el Vallverdú 
professor, entre altres aspectes. Amb el propò-
sit de recollir, en volum d’actes, aquest balanç, 
l’objectiu és que l’obra de Vallverdú vagi essent 
motiu d’estudi acadèmic i vagin sortint estudis 
més concrets a partir d’aquest marc general.

Passeig del Centenari
Lleida, Barcelona, Girona i Tarragona
Organitza: Institució de les Lletres  
Catalanes 
Durant la commemoració de l’Any es repren-
drà el format amb què es va honorar el 90è 
aniversari de Vallverdú, amb un Passeig pel 
territori català. Acompanyat de dos ponents i 
un moderador, s’organitzaran taules de debat 
dinàmiques, cada una sobre una faceta deter-
minada de Vallverdú, on es buscarà el debat 
i la interacció amb el públic per implicar-lo en 
la discussió. Aquest Passeig farà una taula a 
cada ciutat on s’exposi la mostra Geografi-
es Vallverdú, en el període de temps en què 
aquesta estigui exposada.

-16-
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Festivals i espectacles

Primera presentació del poemari 
Atresorat silenci
12 de gener
Balaguer
Organitza: Paeria de Balaguer
L’endemà de la presentació de l’Any Josep 
Vallverdú, l’autor presentarà el seu últim po-
emari publicat a la Biblioteca Margarida de 
Montferrat, a Balaguer. 

Festival de Poesia de Lleida
14, 15, 16 i 17 de març
Lleida
Organitza: Ajuntament de Lleida, Institut 
d’Estudis Ilerdencs i Diputació de Lleida
La figura de Josep Vallverdú serà present en 
la programació del Festival de Poesia de Llei-
da, atès que l’acte d’obertura estarà dedicat 
a l’obra poètica de l’autor. Dins del festival hi 
haurà un acte destacat dedicat a Josep Vall-
verdú, així com sessions matinals, destina-
des a l’ensenyament secundari, per parlar de 
l’obra poètica de l’autor. A més, la imatge ins-
titucional del Festival estarà formada a partir 
d’un vers de l’autor.

5è Tast Aplec Literari
25 de març
Castell del Remei de Lleida
Aquesta edició del Tast Aplec Literari estarà 
dedicada íntegrament a Vallverdú, padrí d’ho-
nor del Tast, on ja ha participat en edicions an-
teriors amb poemes de la seva autoria. 

Sant Jordi a Barcelona
Diumenge, 23 d’abril
Barcelona
Josep Vallverdú serà a Barcelona per celebrar 
Sant Jordi amb La Galera, la principal editorial 
de l’autor, i amb la qual ha publicat el seu dar-
rer llibre de literatura infantil i juvenil: El vuitè 
nan. 

Sant Jordi a Lleida
L’Ajuntament de Lleida impulsarà diverses ac-
tivitats per commemorar l’Any Vallverdú la Di-
ada de Sant Jordi:

• 19 d’abril: espectacle infantil a propòsit 
del poemari Bestiolari, de Josep Vallverdú,  
a mans de Lídia Clua, titellaire i narradora.

• 20 i 21 d’abril: reposició de l’espectacle 
Univers Vallverdú, estrenat a Lleida pel 90è 
aniversari de l’autor.

• 23 d’abril: es repartiran 30.000 exemplars 
del volum núm. 19 de la sèrie “Escata de 
drac: relats de Sant Jordi”, la contraporta-
da del qual contindrà un text referencial de 
Josep Vallverdú i la menció del seu Cen-
tenari. També s’elaborarà un punt de llibre 
dedicat a l’autor. 
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Segre de Negre
Juny
Lleida
Organitza: Pagès Editors i Institut d’Estudis 
Ilerdencs 
Josep Vallverdú també tindrà protagonisme 
al festival de novel·la negra i criminal de Llei-
da “Segre de Negre”, que se celebrarà el juny 
d’aquest any. En aquest cas, es donarà relle-
vància al paper de traductor que va tenir Vall-
verdú a La Cua de Palla, la col·lecció mítica de 
novel·la policíaca d’Edicions 62.

Mestratge i poesia. Assaborint poemes 
de Josep Vallverdú
9 de Juny
Les Borges Blanques
Organitza: Òmnium les Garrigues, conjunta-
ment amb l’Ajuntament de les Borges Blan-
ques, Ajuntaments de la comarca, Consell 
Comarcal de les Garrigues, Institut Josep 
Vallverdú, Col·legi Mare de Déu de Montser-
rat, Revista Terrall, entitats, associacions i 
agents culturals de la comarca. Acció poètica 
i d’homenatge a Vallverdú.

Litterarum
2 i 3 de juny
Móra d’Ebre
Organitza: Ajuntament de Móra d’Ebre
Litterarum, la fira d’espectacles literaris de 
Móra d’Ebre, inclourà dins la seva programa-
ció un espectacle basat en l’obra de Josep 
Vallverdú. 

Concert i Poesia de Vallverdú en el marc 
del Cicle Juliol de Música i Poesia
23 de juliol
Balaguer
Organitza: Bada Pas
En aquesta 13a edició del cicle s’homenatjarà 
Vallverdú amb un concert inspirat i acompa-
nyat per la seva poesia. Aquest concert tindrà 
lloc al monestir cistercenc de Santa Maria de 
les Franqueses, a Balaguer. 

La Setmana del Llibre en Català
Setembre
Moll de la Fusta, Barcelona 
Organitza: Institució de les Lletres 
Catalanes
Les commemoracions sempre són presents 
dins de la programació de La Setmana, la Insti-
tució de les Lletres Catalanes té previst organit-
zar un acte dedicat a l’obra de Josep Vallverdú 
i la ruta literària. “Josep Vallverdú, els anys bar-
celonins”

Vespres en vers
20 d’octubre
Lleida
Organitza: Ajuntament de Lleida
En la vuitena edició del cicle de recitals poè-
tics es posarà el focus en el Vallverdú poeta, 
amb una reposició de l’audiovisual sobre Josep 
Vallverdú creada per Eugeni Casanova que es 
projectarà a la Sala 2 del Teatre Municipal de 
l’Escorxador. Seguidament, s’hi celebrarà un 
recital coral de poesia de Josep Vallverdú, amb 
la participació de diversos poetes de Lleida. 

-18-
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Premis Literaris Lleida 2023
17 de Novembre
Lleida 
Organitza: Ajuntament de Lleida, Institut 
d’Estudis Ilerdencs i Diputació de Lleida
Els Premis Literaris de la ciutat natal de Vallver-
dú s’afegiran a la celebració del seu centenari 
amb un espectacle dedicat a la seva figura. 
L’espectacle tindrà lloc dins l’acte de lliura-
ment del 40è Premi d’assaig Josep Vallverdú i 
28è Premi de poesia Màrius Torres.

Poesia als Parcs
Organitza: Diputació de Barcelona
El cicle de poesia inclourà, en la seva progra-
mació de 2023, un recital de poesia dedicat a 
Josep Vallverdú.

Xarxa de Viles del Llibre
La intenció des de Viles del Llibre és organitzar 
taules i actes al voltant de la figura d’en Josep 
Vallverdú amb motiu de l’Any.

Sant Jordi de Nadal
Novembre
Antiga Fàbrica Estrella Damm, Barcelona
Organitza: TR3C i Institució de les Lletres 
Catalanes
Seguint la línia dels últims anys, dins de la pro-
gramació de la desena edició del Sant Jordi 
de Nadal s’inclouran espectacles i activitats 
de les commemoracions d’enguany. L’esde-
veniment literari de Nadal comptarà amb un 
espectacle dedicat a Josep Vallverdú.

-19-
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Altres iniciatives de l’any

Projecte-acció Un home és com un arbre
21 de març
Lleida
L’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol de-
senvoluparà un projecte-acció a partir del po-
ema de Vallverdú Un home és com un arbre i 
aprofitarà també el Dia Mundial de la Poesia 
per commemorar l’Any Vallverdú. 

La Sagrera Es Mou per Les Lletres
Maig
Balaguer
El col·lectiu “La Sagrera Es Mou” promou, de 
manera regular, un acte amb un escriptor al barri 
de la Sagrera, a Barcelona. En aquesta ocasió, 
i amb motiu del centenari de l’autor, està previst 
desplaçar-se a Balaguer per celebrar una troba-
da amb Josep Vallverdú.

Vallverdú al Nació 
El diari Nació Digital publicarà cada dia una fra-
se breu sobre Josep Vallverdú o la seva obra, 
talment com un aforisme, escrita per diferents 
personalitats.

Postdates literàries
Des de l’any 2017, la Institució de les Lletres 
Catalanes i Catalunya Ràdio, col·laboren amb 
la campanya “Postdates literàries”. A partir de 
l’emissió de citacions sonores d’autores i autors 
de la literatura catalana, es vol incentivar la lectu-
ra i l’interès per la literatura. Enguany, s’inclouran 
cinc citacions de cada un dels autors comme-
morats (Josep Vallverdú i Rector de Vallfogona) 

entre la tria de les postdates literàries que s’eme-
tran entre els mesos de gener i juny.

Mural d’homenatge a Vallverdú 
Primer semestre
Organitza: Paeria de Balaguer
Es projecta pintar un mural centrat en l’obra 
de l’autor a una paret que dona a l’Institut 
d’educació secundària Ciutat de Balaguer, on 
Josep Vallverdú va treballar durant tres anys.

El món de les lletres diu Vallverdú 
Organitza: Ibbycat – Consell Català de 
Literatura Infantil i Juvenil
L’Ibbycat impulsarà una campanya a les xar-
xes on professionals del món de la literatura 
infantil  i juvenil, narradors, periodistes i altres 
personalitats mediàtiques s’enregistrin llegint 
fragments del catàleg de Vallverdú. Un gran 
homenatge del sector de la literatura infantil i 
juvenil a un dels degans del gènere. 

Lectura col·lectiva en veu alta de Rovelló
Organitza: Ibbycat – Consell Català de 
Literatura Infantil i Juvenil
L’Ibbycat coordinarà un dia de lectura col·lectiva 
en veu alta de Rovelló a biblioteques, escoles i 
llibreries, per tal de reunir lectors de generacions 
molt diverses i acostar-lo a les properes. 

-20-

Programació | Altres iniciatives de l’any     



-21-

Any Josep Vallverdú a Lleida

La Paeria de Lleida, donada la llarga i estreta 
relació amb Josep Vallverdú, i de la qual n’és 
fill predilecte, té planificat organitzar els se-
güents actes:

Obertura de l’Any Josep Vallverdú
5 de febrer 
Auditori Enric Granados

Geografies Vallverdú
Març – juny 2023
Biblioteca Pública

Festival de Poesia de Lleida
15, 16 i 17 de març

Sant Jordi a Lleida
19, 20, 21 i 23 d’abril 

Cicle Vespres en vers
20 d’octubre 

Premis Literaris Lleida 2023
17 de novembre

Programació | Any Josep Vallverdú a Lleida   
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Any Josep Vallverdú a Balaguer

La Paeria de Balaguer, ciutat on resideix Vall-
verdú i d’on és fill adoptiu, celebrarà aquest 
Any organitzant el conjunt d’actes següent: 

Mural d’homenatge a Vallverdú 
Primer semestre 

Cloenda de l’Any Josep Vallverdú
3 de desembre
Teatre Municipal de Balaguer

Primera presentació del poemari 
Atresorat silenci
12 de gener

Programació | Any Josep Vallverdú a Balaguer  
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Àmbit internacional

L’Institut Ramon Llull té la voluntat de promou-
re la internacionalització de l’obra de Josep 
Vallverdú, en particular de la seva producció 
de literatura infantil i juvenil, mitjançant:

• El foment la traducció de la seva obra a
altres llengües, amb especial èmfasi en les
novetats editorials, però també en la recu-
peració de traduccions ja existents d’obres
com ara Rovelló o En Roc drapaire.

• L’exposició itinerant “Vallverdú, horitzó”
s’oferirà a les universitats de la Xarxa Llull,
universitats amb les quals també s’orga-
nitzaran activitats de difusió i promoció de
l’obra de Vallverdú.

• Activitats de promoció a llibreries i equi-
paments de diverses ciutats de l’Estat es-
panyol al voltant de la traducció al castellà
d’El vuitè nan.

• L’Institut Ramon Llull té la intenció d’in-
cloure una selecció de l’obra poètica de 
Vallverdú, en català i traduïda a d’altres 
llengües, a la plataforma www.lyrikline.org, 
el portal en línia de referència en poesia 
internacional, amb més de 150.000 visi-
tes mensuals. Aquesta plataforma aplega 
l’obra de més de 1.400 poetes en 88 llen-
gües, amb enregistraments originals dels 
poetes recitant els seus versos i amb més 
de 20.000 traduccions.

Programació | Àmbit internacional   
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Les novetats editorials previstes per aquest fi-
nal de 2022 i tot el 2023 permetran llegir tot 
Vallverdú i descobrir un home i una obra poli-
facètics.

Poesia* 

Atresorat silenci 
Pròleg d’Isidor Marí
Pagès Editors
Desembre 2022

Aragalls
Pròleg d’Àngels Gregori
Pagès Editors
Novetat pel Dia Mundial de la Poesia 2023

Poesia completa
Edició d’Àlex Susanna
Pagès Editors
Novetat de tardor

* Els títols de poesia de Pagès Editors s’aplegaran en la 
col·lecció Biblioteca poètica Josep Vallverdú que es 
presentarà a començament de febrer.

Prosa i assaig

La llengua i jo
Pròleg de Josep-Lluís Carod-Rovira
Editorial 3i4
Memòries de la relació de Josep Vallverdú 
amb la llengua 
Novetat per Sant Jordi 2023 

Proses de Ponent (nova edició)
Editorial Fonoll
Novetat per Sant Jordi 2023

Novetats  
editorials

-24-
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Mosaic de tardor
Pròleg de Carme Vidalhuguet
Editorial Proa 
Quart volum de memòries
Novetat prevista pel mes de juny de 2023, 
amb motiu dels cent anys de l’autor el 9 
de juliol.

El vuitè nan
Editorial La Galera
Llibre de literatura infantil i juvenil
2022

Potser sí...
Edita Casal de l’Espluga de Francolí 
Recull d’articles de Vallverdú publicats a la 
revista “El Francolí” 
Maig 2023

-25-

Traduccions

El octavo enanito (traducció al castellà)
Editorial La Galera
Llibre de literatura infantil i juvenil
2022

Publicacions sobre  
Josep Vallverdú

Tu, Vallverdú. Entrevista a una vida
Francesc Canosa Farran 
Editorial Fonoll
2022

Novetats editorials 
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Catàleg  
d’activitats 

Un dels recursos que ofereix la pàgina web de 
l’Any Vallverdú és un catàleg amb les diverses 
iniciatives que han arribat amb motiu de l’Any. 
Entre d’altres, s’hi poden trobar conferències, 
espectacles de poesia, propostes per a públic 
familiar i una ruta literària. Aquestes activitats  
es posen a disposició d’aquelles entitats dels 
territoris de parla catalana que vulguin con-
tractar-les.

Espectacles 

Rovelló
A càrrec de Joan de Boer         
Activitat d’animació a la lectura basada en la 
participació col·lectiva del grup i la interpreta-
ció de l’obra de manera teatralitzada a partir 
de la mímica.  

El bestiolari inèdit 
El contrapunt poètic de Josep Vallverdú
A càrrec de la companyia Cassigalls         
La Companyia Cassigalls us proposa un re-
corregut per l’obra poètica de Josep Vallverdú
com un aplec de poemes que respiren sensa-
tesa, reflexió, nostàlgia i profunditat.
L’espectacle, adreçat al públic adult, ofereix 
una versió de petit format i una altra per a
teatres.

La biblioteca de Mr. Seguin  
Un viatge literari i musical per l’obra  
de Josep Vallverdú 
A càrrec de la companyia Bambadaboom i 
l’Associació Cultural Hola Creador         
Comèdia musical i literària, és una pseudocon-
ferència de curiositats personals i literàries per 
a espectadors de 6 a 99 anys que esdevé un 
insòlit homenatge musical escrit per l’autor ca-
talà Jordi Folck.

La Xipus te raó!
A càrrec de Rat Cebrián         
Espectacle basat en la seva obra homònima 
que, després de més de 30 anys d’haver estat 
escrita, és totalment vigent en un moment en 
què les famílies i els mestres segueixen treba-
llant per evitar l’assetjament escolar i per pro-
moure la gestió de les emocions.

Anem al Rovelló!
A càrrec de Rat Cebrián        
Vallverdú ens el presenta amb unes qualitats 
—podríem dir que gairebé humanes— molt 
especials i esdevenim, a través de la lectura, 
amics d’un gos que creix i descobreix el món 
a través de les sorpreses i situacions comple-
xes que aquest ofereix.

Catàleg d’activitats
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On és el Rovelló? Qui és?
A càrrec d’Albert Estengre        
L’espectacle consisteix en una narració de 
contes de Josep Vallverdú, amb el personatge 
del Rovelló passejant entremig del públic.

Versos de boira i aigua  
La poesia de Josep Vallverdú
A càrrec d’Heura Gaya i Anton Not       
En aquest espectacle, Heura Gaya i Anton Not 
proposen un recorregut per l’obra poètica de 
Josep Vallverdú. Gaya i Not es complementen 
en aquesta lectura de poemes cantats o bé 
concert recitat a partir d’una selecció de poe-
mes de Josep Vallverdú.

Conferències 

Eduard Batlle “Els valors de Vallverdú: una 
ètica per a tothom”. A partir de les novel·les, 
una ètica que no pot deslligar-se de l’exemplar 
compromís cívic de l’autor. 

Andreu Bosch “La projecció internacional 
de Josep Vallverdú: traduccions i reconeixe-
ments. I l’Alguer”.

Josep-Lluís Carod-Rovira “Josep Vallverdú 
i la llengua”. Prologuista del llibre La llengua i 
jo.

Anton Not “El poeta Vallverdú”. 

Maria Pujol Vall “L’obra infantil i juvenil de Jo-
sep Vallverdú”. 

Carme Vidalhuguet “Josep Vallverdú, Vida i 
obra. D’Indíbil i la boira a Mosaic de tardor.” 
Del primer llibre en què l’autor parla ell i parla 
d’ell fins al darrer de memòries, que abasten 
els seus darrers 20 anys.

Rutes literàries

Josep Vallverdú, els anys barcelonins
A càrrec de Maria Nunes        
Un itinerari literari que rememora la dècada 
dels anys 1940, en què l’autor va viure i es-
tudiar a l’Eixample de Barcelona. Més enllà 
d’aquest període, es resegueix també la seva 
presència, sempre constant i decisiva, en di-
versos àmbits del món editorial i cultural ca-
talà.

Catàleg d’activitats
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En diversos dels actes d’aquest Any Josep 
Vallverdú es podrà visualitzar un documental 
inèdit sobre l’autor elaborat per Eugeni Casa-
nova. Aquest documental el vertebrarà el ma-
teix Josep Vallverdú, ja que és ell qui explica 
la seva biografia i la seva obra. Per completar 
el retrat, ell mateix ha proposat algunes per-
sones de la seva confiança, estudiosos de la 
seva obra i amics directes, amb qui manté 
converses que fan aflorar episodis poc cone-
guts, tant personals com professionals o ar-
tístics.

Audiovisuals

Audiovisuals
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Amb motiu de l’Any Josep Vallverdú s’ha cre-
at la pàgina web www.anyjosepvallverdu.cat, 
que recopilarà tota la informació relacionada 
amb la commemoració. Al costat d’un text de 
presentació escrit per la comissària de l’Any, 
s’hi podrà trobar una biografia de l’autor amb 
imatges d’arxiu; l’agenda d’actes previstos; 
un seguit de recursos com recursos en línia 
on consultar informació sobre l’autor, un re-
positori d’arxius audiovisuals, un catàleg d’ac-
tivitats programables, diverses exposicions 
dedicades a Vallverdú, bibliografia, novetats 
editorials previstes i el logotip de l’Any; un re-
cull de premsa que aplegarà tots els articles 
sobre Vallverdú en el marc de la commemora-
ció, i un darrer apartat dedicat a l’organització 
i el contacte amb informació relacionada amb 
el comissariat i les entitats organitzadores i 
col·laboradores que faran possible la comme-
moració, i l’adreça de correu electrònic i les 
xarxes socials de l’Any.

Web  
institucional

Web institucional  
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La imatge institucional de l’Any (portada del 
dossier) és un retrat de Josep Vallverdú fet per 
Marcel Bergé. Es pot descarregar des de la 
pàgina web de l’Any Josep Vallverdú.

Imatge  
institucional

Imatge institucional
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Organitza 

Departament de Cultura  
de la Generalitat de Catalunya
Institució de les Lletres Catalanes

Institucions i entitats 
col·laboradores

Ajuntament de Balaguer 
Ajuntament de les Borges Blanques 
Ajuntament de l’Espluga del Francolí 
Ajuntament de Lleida 
Ajuntament de Móra d’Ebre
Ajuntament de Sant Martí de Maldà 
Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Associació La Sagrera Es Mou 
Biblioteca Carles Rahola
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca Pública de Lleida
Biblioteques Públiques de Catalunya 
Castell del Remei
Centre Comarcal Lleidatà
Departament d’Educació
Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori 
Diputació de Barcelona
Diputació de Lleida 
Editorial 3i4
Editorial Fonoll 

Organització

Editorial La Galera/Grup Enciclopèdia 
Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Institut d’Educació Secundària Ciutat de 
Balaguer 
Ibbycat – Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil
Institut d’Estudis Catalans
Institut d’Estudis Ilerdencs 
Institut Ramon Llull
Llibreria Ona
Mas Blanch i Jové 
Museu de la Vida Rural. Fundació Carulla 
Nació Digital
Òmnium Cultural 
Pagès Editors  
Palau Robert
Port de Tarragona
La Setmana del Llibre en Català
Secretaria de Política Lingüística
Servei de Biblioteques de la Diputació de 
Girona
Serveis Territorials de Cultura de Lleida
TR3SC
Universitat de Lleida
Xarxa de Viles del Llibre

Organització 
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Web 

Commemoració:  
www.anyjosepvallverdu.cat 

ILC: https://cultura.gencat.cat/ca/ilc 

Xarxes socials 

Commemoració: 
Twitter: @AnyVallverdu

ILC: 
Facebook:  
https://www.facebook.com/Lletres/ 
Twitter: @Lletres 
Instagram: @Lletrescatalanes 
Canal Youtube:  
https://www.youtube.com/user/lletrescatalanes 

Correu electrònic 

Commemoració: 
anyvallverdu.cultura@gencat.cat 

ILC: 
ilc.cultura@gencat.cat 

Comunicació  
i premsa 

Premsa

Departament de Cultura: 
Telèfon: 933 162 732
Correu electrònic:  
premsa.cultura@gencat.cat 

ILC: 
Telèfon: 933 162 745 
Correu electrònic:  
comunicacioilc.cultura@gencat.cat

Comunicació i premsa 
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Recursos en línia

Vallverdú
https://www.vallverdu.org/

Fons Josep Vallverdú. Universitat de Lleida
https://biblioguies.udl.cat/josepvallverdu/biografia

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Josep Vallverdú 
https://www.escriptors.cat/autors/vallverduj

Retrats: Josep Vallverdú
https://www.escriptors.cat/index.php/publicacions/retrats-24-josep-vallverdu

Lletra. Josep Vallverdú
https://lletra.uoc.edu/ca/autor/josep-vallverdu/detall

Traces. Josep Vallverdú
https://traces.uab.cat/
search?ln=es&cc=tracesbib&p=vallverdu%2C+josep&f=author&action_
search=Buscar&c=tracesbib&c=&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=0&of=hb

Ilerdam Videas. Josep Vallverdú
https://www.ilerdamvideas.com/portfolio-item/josepvallverdu/

Entrevista a Josep Vallverdú, traductor. Quaderns 
https://raco.cat/index.php/QuadernsTraduccio/article/view/25330

Biblioteca Nacional d’Espanya. Josep Vallverdú
https://datos.bne.es/persona/XX895708.html

Rovelló. Adaptació televisiva per TV3
https://www.ccma.cat/tv3/sx3/rovello/videos/

Annexos 
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Bibliografia

Obra per a adults
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La flor del olvido. B 
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1955.

Festa Major; seguit de Els al·lucinats.  
Barcelona: Albertí, 1961.

Lleida, problema i realitat.  
Barcelona: Edicions 62, 1967.

Catalunya continental. Barcelona: Tàber, 1968.
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Barcelona: Tàber, 1968.

La Ribagorça, la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà,  
el Pallars Jussà (Catalunya visió 2).  
Barcelona: Tàber, 1968.
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Barcelona: Tàber, 1968.
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Barcelona: Tàber, 1968.
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(Catalunya visió 5). Barcelona: Tàber, 1968.

Maresme, Vallès, Bages, Baix Llobregat  
(Catalunya visió 6). Barcelona: Tàber, 1969.

Catalans pel món. Barcelona: Tàber, 1969.

El Solsonès, el Berguedà, el Ripollès, l’Osona 
(Catalunya visió 7). Barcelona: Tàber, 1969.

Ribera de l’Ebre, Baix Ebre, Montsià,  
Terra Alta, Matarranya (Catalunya visió 8). 
Barcelona: Tàber, 1969.

Proses de Ponent. Barcelona: Destino, 1970.

Viatge entorn de Lleida.  
Barcelona: Selecta, 1972.

Els rius de Lleida. Barcelona: Destino, 1972.

Les Illes (Catalunya visió 11).  
Barcelona: Tàber, 1973.

Anoia, Alt Penedès, Garraf (Catalunya visió 9). 
Barcelona: Tàber, 1973.

Tarragonès, Baix Camp, Baix Penedès  
(Catalunya visió 10). Barcelona: Tàber, 1974.

Formación humanística.  
Barcelona: Barcelona: Teide, 1975.

Formación humanística 2.  
Barcelona: Barcelona: Teide, 1976.

Poemes del gos. Agramunt: Urgell, 1977.

Història de la literatura catalana.  
Barcelona: Arimany, 1978.

Història de Lleida, explicada als joves.  
Lleida: Dilagro, 1979.

De Morera i Galícia a Guillem Viladot: assaigs. 
Lleida: Dilagro, 1980.

Llengua catalana I BUP.  
Barcelona: Teide, 1980.

Llengua catalana II BUP.  
Barcelona: Teide, 1981.
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El rector de Vallfogona i la llengua del Barroc. 
Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 1982.

Magí Morera i Galícia, traductor de 
Shakespeare. Lleida: Institut d’Estudis 
Ilerdencs, 1982.

Pregoner de Ponent. Barcelona: Fundació 
Salvador Vives Casajuana, 1982.

Indíbil i la boira. Barcelona: Destino, 1983.

Nocions de literatura III BUP.  
Barcelona: Teide, 1983.

Cita en la Cala Negra.  
Barcelona: Noguer, 1985.

Proses de Ponent.  
Barcelona: Edicions del Mall, 1986.

Ara mateix eren aquí (i altres relats).  
Lleida: Dilagro, 1987.

La Festa i la ganyota.  
Barcelona: Edicions del Mall, 1987.

La lluna amb les dents: [articles 1962-1988]. 
Lleida: Pagès, 1989.

Les vuit estacions: dietari 1988-1989.  
Lleida: Pagès, 1991.

Barcelona.  
Barcelona: Ediciones Leonesas, 1992.

Entrada lliure. Lleida: Pagès, 1993.

Convidat a parlar. Lleida: Pagès, 1995.

Vagó de tercera. Barcelona: Proa, 1996.

Nerta. Lleida: Pagès, 1996.

Guimerà, pedra i llum. Santes Creus: 
Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, 
1996.

El Tresor dels Canals d’Urgell.  
Lleida: Pagès, 1996.

Garbinada i ponent: els meus anys cinquanta. 
Barcelona: Proa, 1998.

Balaguer riu. Barcelona: Lunwerg, 1999.

La llum dels herois: retalls de Grècia.  
Lleida: Pagès, 2000.

Desmudat i a les golfes.  
Barcelona: Proa, 2000.

La presó de Lleida. Lleida: Pagès.

Rius i literatura. Lleida: El Genet Blau

61 ninots de Josep Vallverdú: doctor 
Honoris Causa: edició en homenatge. 
Lleida: Universitat de Lleida, Departament de 
Filologia Catalana i Comunicació, 2004.

Hora nona. Llibre de capvespres.  
Lleida: Pagès, 2005.

Lleida, cordialment. Lleida: Pagès, 2005.

Josep Lladonosa i Pujol. L’home i la figura:  
discurs pronunciat en la solemne sessió 
d’obertura de l’Any del Centenari de Josep 
Lladonosa i Pujol, historiador i mestre : 
Auditori del Centre de Cultures i Cooperació 
Transfronterer de la Universitat de Lleida, 11 
de gener de 2007.  
Lleida: Universitat de Lleida, 2006.

Pelegrí dels mots.  
Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2007.

Quasi nou llunes.  
Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2007.

Lleida, cordialmente.  
Lleida: Pagès : Ajuntament de Lleida, 2008.

-35-

Annexos | Bibliografia



-36-

Finestra i espill. Juneda: Fonoll, 2008.

La germana de la núvia i altres relats.  
Lleida: Pagès, 2008.

Viatge al Segle XX i altres proses.  
Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2009.

De signe cranc. Lleida: Pagès, 2009.

Ciutadà s/n.  
Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs, 2009.

Un segrest ecologista.  
Valls: Cossetània, 2009.

Quadern de les coves. Lleida: Pagès, 2010.

Pel món amb Ton Sirera.  
Edicions de la Clamor, 2010.

Veïnats i fesomies. Lleida: Pagès, 2011.

Honorable fugitiu. Lleida: Pagès, 2011.

Però plou poc. Lleida: Pagès, 2012.

Terra de llops. Lleida: Pagès, 2012.

I tiro perquè em toca.  
Barcelona: Fil d’Aram, 2012.

Relats per al Passeig. Lleida: Pagès, 2013.

Argila. Lleida: Pagès, 2014.

Ronda de boires. Lleida: Pagès, 2014.

A ull nu. Lleida: Pagès, 2018.

Pa de forment: poemes. Lleida: Pagès, 2020.

Camp de Mart: (només una estrella) . Lleida: 
Institut d’Estudis Ilerdencs, Segre, 2020.

Obra infantil i juvenil

El venedor de peixos.  
Barcelona: Arimany, 1960.

Trampa sota les aigües.  
Barcelona: Estela, 1965.

La caravana invisible. Barcelona: Tàber, 1968.

A menjar confitura!.  
Barcelona: La Galera, 1970.

En Roc drapaire. Barcelona: La Galera, 1971.

Felipe y sus gatos. Barcelona: La Galera, 1972.
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Barcelona: La Galera, 1972.
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Homes, bèsties i facècies.  
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Aventura al terrat.  
Barcelona: La Galera, 1981.
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La llegenda de Sant Jordi.  
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