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\1\ Aquest acte consisteix en la presentaci6 d un llibre,un llibre de

·,lJf, eil catalogaci6 i de molt transparent comprensi6:es tracta d'una

recopilaci6 d'artie�is publicats a la premsa,particularment la llei

datana. La f6rmula no �s pas nova,i sovint apareixen llibres que s6n

aplecs d'articles donats pr�viament a con�ixer als dlaris i revistes.

Gairebe diria que les presentacions de volums s6n aVlli,un acte quasi

diari,particularment entre els politics.
Els qui publiquem molt no solem aboc�r-nos a presentaeions.dels nos

tree volums,si no es que ens les organitzin. Pero comprenem el goig

de qui.havent donat a. con�ixer articles ,els reoull despr�s,un bon dia,
-

en un tom. Fa ben fet, perqu� l'article,que as una cosa moridora,

evaporable,queda eix! agrupat amb d'altres,eixits de la mateixa per

sona i informats per un criteri personal. I ho �s d'important, tant

perqu�



�rk U��cilita la tasca de l'estudi6s futur i fins i tot del

contrinc�nt politic !-com perqu� una s�rie d'articles a�ru

pats, jq sin. eronologic�ment ; jn sia temnticament; donen mes

b� Ie. idea del pensament de Ita;utor. Hem de suposar que un

home amb pro�"ecci6 publica, al llarg de tres 0 dos 0 cinc anys ,

he. anaf desplegant e1 seu ide,ari, gen�ric 0 concret t en els

seus escrits a la premsa.: aixi, dones, ara podem aontrastar

aquell ideari comodamerrt i cl"iticflmel.lt-.
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En e1 cas de Joan -�&llve i Ribera, diputat al P�rlament

de Catllunya"i home que he. dedicat tot el seu esforq professio

nal,del punt de vista t�cnic i del punt de vista politic,a. Ie.

representaci6 de Lleida i les seves terre$�els articles reco

llits foren publicats a la premsa de Lleidn. en Ilur imrnensp

majoria: no s bn pocs, s6n una cinquantena i abasten des de

1978 fine avui • Jo"n Vallv� �s un home acostumat a les cIa

ssific�cions, a l'ordenaei6 del caos,emtenent per caos Ie. pro-
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te!citRt de tot e1 que ens envo1ta i que' s na'turnL 0 que l'home ha.

anat bastint.Es vn enginyer, i enginyer t� 68 un mot que cont� eti

molbgieament l'arral llatina. que indica talent, disposioi6 creadora

i fins i tot fantf"sia. Aixi, ha volgut, no podia deixar de fer-ho,

estructuTsr tem tio�m·::nt i cronolbg:i,.eament alhora, el oontingut del

llibre • I h,9 ha fet seguint, alhora, e1 fil de Ie. seva trajectoria

personal, dirfem In sew madun.\ci6 politics. '_ I divideix e1 volum en

tres parts,. �e 8ubtitula : i- <Jap's. l'Estatut d·Autonomia.;s�rie d'ar-
.: ,ticles preparatoris de Ifassoliel"lnt as l''Esta.tut,on debat tot de te-

f
.....

mes prev1's a aquelia conquee ta col.lectiva :' �s e1 Sllctor mes larin.t,

,,·,.��;r;>· car hi t008 des de la 11engua, fins a aepect ss did 'Oti05 d' explica-
•
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0,16. processal i representativa, simbo10gia com e1 fil de La tradici6
.

figures co,n I' Abat Escarre,i temea concrets ,mo'l t concrets,viscuts

per ell. La seeona part I1- Amb l'Estatut cap al Parlament, e1 sector

'j1'l�$ curt,en e1 qual discuteix e1 paper de las Autonomies en l'Estat,
,

'i aspectes econ' >nics o· d'histbri� del Parl'-'ment r�nterior, de 1932.
" 1 el tercer III. Des del P�rlament, s�rie llargn on, situat en un
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eeed, analitza aspeetes de 1 vid'"'l dio.ria del Parlament,i aboca

tant de teori com de praxi. Aquest da.rrel' sector est� en la ro,gmh

ria de tots,�s el m�s recent i e1 ([jI.9 toea aspectes m�s·co.ncrets ae

La l),ostra vida col.leetiva.:pressupostos, Lncndacaons , debatrs , J;loapa,
etc.

Haur t a de referi-me, encara , ales zacns per les quaLa em 1/I'obo

dient una mots de preaentaci6 d'un llibre fet per un politic. Els

politics s6n, per·a· les persones sensa milit ncia concreta" 0 m�s

ben dit, que eviten a. cada pas nap mana d'adscripci6 concreta,com
�s ara qui us parla,p:ersones d'una respectabi1itat total. Hem de

respectar-1os,i fins diria estim�r-l()'s des d'una t!d.m.iraoi6 doble:

18. del ciutad que els ha confiat 1� gesti6 legislativa 0 executiva

i In del prof vna mica embadooat. Aixi em troDo ara,convenqut que

e1 llibre s 'lttil, que e1 l.libre s wlid i que La persona que I' ha

fet,amb la qual l'amistat personal m'uneix; ha volgut,honewtament
fer un Se:rvei m�s. No pas_ a.ltr� cose. 1J<'oldria. ell que as- pe.ns�s del

-; Iiibr-e , e1 qual �sd d '
uns total claredi3.t, i a mes a m�s, no es

-pol�mic: no hi ha acri.nbnia ,ni atiace , sin6 una elegMci,a dt origen
que permet endevinar la sb1ida persema11tat que l'h!1 escrit.
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M'agradaria de fer constar 'que un llibre cadascu se'l cuina ,com a lector,

segons el que hi busca personalment,
�

que no podem pressuoosar que

ele gustos de tots s6n sIs mateixos. Per tant, d'una analisi i critica,
en aquest cas, sempre sospi tariem de parciali tat. Jo no haig de fer-a.a

aquella critica. No em se est�r, perb,de dir que dins la meva limitnda

cap8citat de filtre,i almenys �n aquest volum,hi he vist l'�nim8 a'un

politic nomes en els breus resquills que el testimoni hum� i civil hi

deixava:es·a dir, Jo"'>n Vallve ens ps.rla des d'u'a gran il.lusi6 pels
b�ns democr'a tdcs r-econquer-Ltie des de 1977 enc pel testimoni de c?ta

lanitat i de voluntat d'autogoverl1. manisestada per tots. Fins· qUfln

escriu des del Parlament ho fa amb unf?c b"'>rreja de responsabilitat pol!
tica i d'aportaci6 de simple ciutad ,no es desmarca mai del lector ni
es col.loca en un escambell 0 fornicula. M'han dft que es un excel.lent
guia -guia per als visitants-del Pa,lau del Parlament.Doncs com un guia
qualificnt ens parla ;did�cticament clar,pacientment entusiasta.
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Tot s'ha de dir i, 6i b� e1 llibre no ·t� cap frivolitat,podri.em ,

acuaar- Joan Va1.1v� precisanmnt de no haver pensat a conf'Lar' 1a pre

sentaci6 a algd que arrossegues, mes que no aquest escriptor doblat
�

de professor,gris 0 blanc,� arrosse�Aes ,� mica d'escandol
!

o una mica dt'alegre ressb social. Hom fa presentar eLs 11ibres, ben

sovint fa gent que surten a lea revistes de gran difusi6, periodis
tea llengualla.rgs, pintors innovadors, ereadors de modes 0 actrius

de Lea que fan tronar i ploure. S1 Joan VA11ve hr.gues pensa t a con

fi r 1a preaentaci6 a algun d'aquests divertits espeeimens,avui i

aqu! hi haurd.a tanta gent que el looal sobreixiria i els carT{·rs

:(1.' anirien plens.

Discret i bonyomi6s;Joan Vallve ha volgut que fos jOy que tan

poe tine a dir en el camp de la politica, qui us parl.ee. Almenys,

pert>, 61 de rea val e1 meu criteri,com a escri tor Pu.c assenyalar



� en el vOlum un. prosa directs, coneis , ordenada.i un pensament

eonstructiu.

Si tothom,o la imnensa mejoria de nosaltres poguessim.dir el
mateix dels nostres ae+es i de la nostra projecci6 social,hauriem
madurat com a individus i com a pohle.
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