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En un acte d'aquesta mena,cal comptar amb la complicitat del

public 0 de bona part del public. Vull dir,al costat de les

persones que acuden a escoltar qu� els dir�n o. a fer acte de

pres�ncia social,hi ha,espero,una majoria que se senten impli-

cats en el contingut de l'esdeveniment ,que ,en un cas tan per-

sonalitzat corn el d'una Obra Completa voldrien trobar-se dins

la pell de l'autor i saber qu� se sent en circumstancia corn a-

questa. De fet,els reporters m'ho han demanat.

La resposta es doble : d'una banda,veure que es editada la

teva obra completa,completa en un sector ,et fa sentir prop del

que en diuen un classic, aquelles persones que necessaria ment

surten als manuals i a les enciclop�dies: en el meu cas, podra
"

Ii discutir�se legitimament la densitat i la qualitat,pero entro

I!
en aquells prestatges per la quantitat,que ja ha estat remarca-

II da.
de trajecte,

De l'altra banda, et fa sentir un poe cap al final

corn si de cada vegada mes trobessis mes plaer a seure a la vora

del c ami. que a
.

r e c 6'r r e r - 1 o. Nos era del tot ve r ita t , per 0 hi

ronda. S6n molts anys de picar la tecla,i es logic que,podent

con temp 121 ..
" la fillada reunida,et sigui de bon paladar anar dei-

xant la intensitat de la creaci6 narrativa i tal vegada entre-

tenir-te en els feinejaments de les memories,dietaris,assaigs

i confessions.

Al cap i a la fi,he deixat una extensa obra narrativa que,

en els diversos matisos i colors satisfa una ampla estesa de

gustos dels infants i joves. He escrit arguments situats a la

prehistoria,al segle xr ,al XIII,al XV,al XVII i al XVIII

XIX,i als nostres temps. He si tuat les accions al marc �

de la Mitologia,dels viatges espacials,al mar, a la muntanya,

ales ciutats ,a les illes, al camp del pag�s,als monestirs,

dtyl,-) e s p e s s os boscos i als deserts. Centenars de personatges

/'



passen per les pagines,entren,surten,cauen i s'aixequen,ju-

guen a fet i amagar amb el lector,i entre tants de cors humans

bellugueja una cohort de besties i b e s t i o l e s t o s s o s c Ll o p s .

gats,gossos,picots , llangardaixos.lleopards,senglars,cavalls

mosteles i cervols. Un mon de vegades vertiginos,pocs cops

reposat,ple d'accio i d'il.lusio.

El fet de trobar-me a Balaguer fent part dels presentadors de

l'obra completa ,evoca en mi records dels comen�os de solidifi-

'"

cacio de la tasca d'escriptor.Si b� el gran gruix de l"obra

meva fou gene rat a Lleida i a Puiggros,vora les Borges, a Bala-
>/,vJ- anyJ abans (

guer vaig aprendre a donar forma al text per a esser representat

dalt d'un escenari (�l CBS de Nerta ),0 per dur a la pantalla

(La imatge ), 0 ;finalcien� en forma de llibre (Festa Major)

i aquell aprenentatge que corria paral.lel a la col.laboracio

en premsa (Labor) i a la radio (9uions per al programa de
..J

l' Ln s t i t ut a la radio local), 'e·sdevTng-ueren. vies d' ac c e s a la

normalitat com a escriptor de que despres he pogut gaudir

Balaguer,finalment ,em reve.la un �ast de .1 a terra, de la

hLstoria i de la tradicio popular ben 6tils i fruitosos. Aixo

i la bona harmonia de la familia i els amics,m'inspira prou.

Ara tots aquells volums caminaran en dties hosts :. afi-

Le r a tv individualment, en volums independents, que s' anirant re-

editant si continuen afavorits pel p6blic lector :la confeccio

de l'Obra Completa,doncs, no vol dir desaparicio de les publi

cacions tndividuals: el segon grup dels meus llibres, 'es clar,

sera l'aplegament en l'O.C.

ara� el meu agralment a La Galera.
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passen per les pagines,entren,surten,cauen i s'aixequen,ju-

guen a fet i amagar amb el lector,i entre tants de cors humans
II

bellugueja una h 0 5 t deb est i esibest i ole s : ci's s 0 s , 11 0 p s ,

gats,gossos,picots , llangardaixos.lleopards,senglars,cavalls
mosteles i cervols. Un mon de vegades vertiginos,pocs cops

reposat,ple d'accio i d'il.lusio.

I avui te una especial significacio per a mi estar present
,

en aquest acte perque el grulX d'aquesta obra completa va ser

escrit durant els anys de professor al Col.legi Montserrat i a

l'Institut de les Borges,4uan vivia a Puiggr6s : es,doncs,una

produccio que majoritariament porta la denominacio d'origen de

Les Garrigues. En aquests dinou anys vaig escriure a Puiggr6s

47 llibres. ,dels quans trenta i tants seran dins a-

I'

quests catorze volums de les obres completes de te�atica in-

fantil- j uv e n iI La vinculacio garriguenca es tradueix en

aquesta energia creativa,qve me la devia donar l'aieu2)els
productes de l'hort i l'ol� �e la terra, mentre que la inspira-

cio venia del fet de treballar cada dia una estona i no de

cap miracle,fora del de �enir la mes desitjable de les compa

nyies conjugals.

Ara tots aquells �1i1irf.q caminaran en dues hosts: afi-

Le r at.s individualment, en v o l um s independents, que s' anirant re-

editant si continuen afavorits pel public lector :la confeccio

de l'Obra Completa,doncs, no vol dir desaparicio de les publi-

cacions tndividuals : el segon grup dels meus llibres, ,1'"
es clar,

,

sera l'aplegament en l'O.C .

. �aig d e �eiterar ara el meu agralment a La Galera,
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gancia.



anims i fer-me persevetar en aquesta tasca solitaria,

Ii

II

��
En el capitol de les gratituds/, figura en lloc pr�minent algu

de qui sere deutor tota la vida: Josep Maria Aloy,que esta es

\des de fa vora vint anys
tudiant)la meva trajectoria vItal i intel.lectual,catalogant

la meva obra per a xics i per a grans,i finalmenr ,ha plani-

ficat i dirigit aquesta Obra Completa.La seva contribucio ha

estat exemplarfnosola�ent en aquest episodi,sino per infondre'm

for�a desertica,de l'escriptor.

I per la seva presencia aqui a l'estrada i contr�bucio a la

presentacio,Dolors Sistac i Josep Borrell.I a tots els qui des

dels grups i institucions de Les Borges,heu contribult a l'acte.

\ 'vui,a la meva fidelitat de sempre han volgut correspondre

els esperits borgencs i del rodal ,encap�alats per la Corpora-

cio municifal,els centr�s d'ensenyament,entitats i publicacions.

A tots tambe,el testimoni de regraciament

Bona ventura i bona lectura.

II

II

II
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]a hem depassat el mig any d'''escriptors del mes", i penso que
els qui m'han precedit us hauran fet saber les seves experiencies.
Es que sembia de rigor fer-he: de que voleu que us parli una
persona que escriu com viu sino de la seva vida, que es la seva

escriptura? Aixo de la interconnexio vida-escriptura es dona per

suposat fins i tot en els escriptors que ho dissimulem mes 0 menys.

]0 mateix, hortola constant, declaro sovint que si em surten be les

pastanagues 0 les cols de primavera 0 les perones, em sento tant 0

mes satisfet que si em surt redo un llibre. Es una frase, no crec que
si em donessin a triar em decantes per la pastanaga. Al cap i a la fi

una cinta de video que va realitzar-se fa uns anys a Lleida i que
descrivia la meva vida, es titulava "Escriure com viure".

Vida, doncs, escriptura. No es poe sovint que, visitant centres

d'ensenyament, particularment els dels primers graus, la quitxalla
em demani: "Com es fa un llibre?" Feu la pregunta en un altre marc,
a un artesa: "Com es fa un cistell?": us respondra que s'agafa el

vimet i es tore, se subjecta be per fer la base, es passa aixi i aixa.
I veieu com l'esta fent, i com li surt. L'explicacio pero, no us

permetra pas d'entrar de ple en el cami de la confeccio, perque no
esteu dins de l'artesa, no viviu el proces pel qualles cellules del seu
cap dominen les cellules del vimet. Amb l'escriptor us passara
igual: veureu com omple el full 0 la pantalleta de mots, sembla tot

logic, ordenat, sequencial. Proveu de fer el cove, proveu de fer un

text imaginatiu, literari. S'hi ha d'haver nascut i s'ha hagut de
practicar molt. Fer-se un ofici, mantenir el miracle de transformar
les connexions que es produeixen dins el cap en una obra acabada,
es sempre un miracle. Podem explicar com, despres que l'autor ha
lliurat el text a l'editor i aquest l'ha dut a l'impressor, al relligador,
al distribuidor i al llibreter, tenim el llibre a les mans: pero no

podem transmetre al public el secret de la confeccio primera del

text, el proces de la creacio.

Miracle que es produeix perque hi ha un impuls, una energia:
"quan el prenia la fal·lera de fer un nou llibre, es tancava i, perdent

quilos, escrivia durant quinze dies" confessen els testimonis dels
proces creatiu de GeorgesSimenon. No sempre el neguit es tan fort
ni, per descomptat ni en tothom, tan teatral l'espectacularitat del
proces, tot amb tot, sempre hi ha una febre, que ens pren mentre
efectuem Ia transfusio del cap ales planes.

Per sort, en casos com el meu, d'escriptor que ha estat batejat
de "tot terreny" el plantejament de moltes de les obres que he fetes
no s'assembla -ni podia assemblar-se=-al d'altres. Quan he hagut
de fer un lIibre de viatges -per exemple la serie Catalunya
Visi6-m'he documentatfredament abans de cornencar, he estudiat
elsmapes, els informes economics, les tradicions, les comunicacions
i el perque dels assentaments ivies: aixo em permetia d'entrar a fer
el text despres de dos processos: a) el d'estudi previ, b) el de la
constatacio i afegito de notes preses durant el viatge. L'elaboraci6
era menys lIiure, tenia uns carrils previs. Aixo es enriquidor, car
despres d'un I1ibre d'aquella serie venia una novel·la d'accio, i
llavors pallia d'un personatge, una situacio 0, molt comunament,
d'un ambient. I tenia llibertat total de col·locar la seguida de

peripecies al meu grat i seny ... 0 foll criteri.

o se'm plantejava l'estudi critic d'un autor, 0 el proleg a unes

obres completes: estudis del tema, tactiques de treball, de vegades
girtotal dels estudis anteriors, enfocament critic nou, una elaboraci6
juxtaposada, etc.

.0 m'oferien de compondre un I1ibre de text, seguint els

questionaris oficials, per a BatxilIerat i tarnbe per a Forrnacio
Professional. No rn'hi vaig pas pensar gaire a acceptar, durant una
bona temporada vaig planejar les obres, mirant d'equilibrar el

contingut, buscant els 1I0cs d'on podia extreure exemples antologics:
despres vaig fer la redaccio.

Voldria fer un incis a proposit de la redaccio. Ara no analitzo
el tipus de public que pugui tenir al davant: parlo d'una manera

general, potser pensant en un tipus d'audiencia no especialitzacla.
-144- -145-



Presentar l'obra completa a Balaguer �s l'acte que aCaba la

primera tongada de s ees ions simillars ,tingudes firrs ara a Llei

da,Earcelona,Matar6,1'Esp�ga de Francol! ,les Bbrges Eaanques,
fins avui. T�,per�,encara,m�s significaci6,co� dir� despr�s d'

atardar-me una mica en quin tipus d'dbra completa �s.

Ja ho ha di t Jbsep Mari� AIo.1 i' .a9� ann c que fa vint anys

que est�ia la meva oora con�unta i a la menuda : es tracta de

Itaplegament,en� col.lecci6 de tots els llibres que he escrits

destin:ats al public dels infants i pre-adolescents. Una produc
ci6 abundosa,per� que correspoma uma tercera part de tot e]

que he escrit.

Ara,�s la part d'obra m�s coneguda : la gent t'identifica amb

un sector de la teva activita.,perque ha estat m�s divulgat i
donat a coneixer vaig tractar un excel.lent aqu_&rel.lista
gironi que era tiambe urr. pianista de primera filla : era conegut
quasi nom�s com a pintor.

Ens hi hem; de resignar: l'editorial no ha dit res,e�ra,de
fer una obra completa amb els mens deu llibres de viatges,els
c �nc de divuTIgaci6 i estudi, els aft tres voJLums, sis me s , d

'
as

saig,confessionE,dietaris i memories. Na amb les vuitanta tra

duccions de llengUes estra ngeres que omplen tot WIn alltre pres

tatge de cas§. : s'ha cen;ytit a La producci6 imf'amtll. I fa be

del punt de vista empresarial aqu�sts llibres ara editats err

volums col.lectius es continuen publica imiividualment , i com

stitueixen un bon) exit per a la casa editora. I per a l'autor,
no heoode fer pas falsa modestia.

I et deman:em , periodistes , parents "amics i gent diversa : Que
se se nt quan: es veiuL 'obra completa publicada? Dorrcs, breu

es veu com si digu�ssim!un final d'etapa i tambe, ,enlla de

La satisfacci6,una mica d\) oasi per descansar i de:iixar La novel.
r-

La d ' accud i dediicar-se als dietaris, les reflexiorrs, les memories.

Han estat cinquanta anys de picar les tecles,d'inuentar histo
ries nervio s e s i heroiques,personatges a o ennenar-s , i tota una

Arca de Nne bellugosa,des del menut gosset Rovel16 al picot d'



E:�s corrvdda t s del bosc 0 el l�,ngardaix i el coJlomi de Saberut

i Cua-Werd.

Hi ha etapes de l' escri'f'tor que verrem mar-cades J�
�tt

wt, ambit geografic local ,. � �ruar;r;,h�. r�,�orna,�o�. �s ay�iJ el

cas, recorda vivament aquella circumst�ncia i l'activitat

antiga. A' Sant FeliUJ!. de Gtlixols come�ava tot just a dibuixar

una trajector4 d' aprenenrt de eacr-Lpne.r professLonal. Encara

calia escriuvre emcastel]� el que pu blicaves,i en catal� el
'J

que guardaves.Primers anys cinquanmes. A Halaguer ,darrers

anys cinquarotes,la vocaci6 es desplegava". -, corrcorria a

,ja en catal�,i _ �re vacacnes a Sant Ma�ti de MaIda
a BarceIona

solidifi-i cursos � Ealaguer aquella etapa .

',t •• " . ..

.,

caci6 de la tasca d'escriptor.Si b� el gran gruix de l' obra
.

�er.� ���(" ;, 'k
meva -

'" generat a Lleida i a Pu i g g r o s .v o r a les Borges�
>/1 yJ- a nYl abd. nS .1

guer vaig aprendre a donar forma al text per a esser representat

dalt d'un escenari (e1 C�� de Nerta ) ,0 per dur a la pantalla

(La imatge ), 0 f i n a'lme n t en forma de llibre (Festa Major)

i aquell aprenentatge que corria paral.lel a la col.laboraci6

en premsa (Labor ) i a la r�dio (�uions per al programa de
-'

l'I.nstitut a la radio local) e s dev ingue r en vies d' a c c e s a la

normalitat com a escriptor de que despres he pogut gaudir

Balaguer,finalmenr ,em revel� un �a$t de .1 a terra, de la

hLstoria i de la tradici6 popular ben 6tils i fruitosos. Aixo

i la bona harmonia de la familia i els amics,m'inspira prou.

Ara tots aquells v61ums caminaran en dties hosts :. afi-

Le r at.s individualment, en volums independents, que s' anirant re-

editant si continuen afavorits pel p6blic lector :la confecci6

de l'Obra Completa,doncs, no vol dir desaparici6 de les publi

cacions tndividuals: el segon grup dels meus llibres, 'es claro

ser� l'aplegament en l'O.C.

J 0 h a i g d 'e .r e i t era r a r a el meu agralment a La Galera.
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de1s avatars d'una guerra ma1grat 1a forta persona1itat del

humanitzada�com se sol �r : e11,e1 gosset, domina tota1ment

l'escena de cap a cap del 11ibre. En, e1 segon cas, e1 prota

goni Sta hi es en funcio de l'escenari,e1 p061e desert per rao

protagonista,es gracies a l'escenografia que pren re11eu.Sen

se e1 punt de partida d'aque11 marc on se situa l'accio,auten

tic esc e.-.._,n a r i t eat r a 1 - L' A 1 cal de Fer r 0v e 11 en p r inc i p i era

pensada com a obra de teatre - aque11personatge no seria e1 que

es.

Crec molt en e1s ambients,i e1s que conec be ,per exemple

e1s rura1s , e1s descric a tocs impressionistes, curtes pinZe11a

des, conscient de 1a necessaria contencio a l'hora de fer e1

t�xt,pero tenint'-los molt endins ,gaireGe patLnt-10s mentre m'

hi refereixo. Simp1ement, e1s revisc. Igua1ment se m'enduen

e1s personatges protagonvistes. Penso que escric en un estat

emotiu. Apa, a riure i a p10rar.

Sl.. I tot aquest p r o cas arrenca de 1 'emotivitat i ,per

tant,abans de materia1itzar-se en text passa per un segon de

temps que desencadena l'impu1s. A1gu dira que es una exp1ica

cio pobra,i poc inte1.1ectua1. �o_sento,no en se meso



t
.. ;t a it

JosepM. Aloy
A la vida es donen els girs mes inesperats : un �estre de Man-

resa que vaig coneixer a principis dels vuitanta era,inicialment.,
un de tants mestres que feien llegir amb cura llibres infantils a

classe : despres,en interessar-se personalment per l'autor Josep

Vallverdu,vam fer amistat i ell aprofondi l'estudi de les meves

obres i a poc a poc ha anat bastint �na autentic arsenal de no-

tes critiqu:· sobre la meva producci6,al mateix temps que es feia

un expert· en literatura juvenil en general,un dels mes profunds

coneixedors que tenim en aquest camp. Finalment,es al davant de

la Biblioteca Vallverdu,l'ha planejada en tots els detal15 i n'es

el director. Una persona aixi,per a un autor no es no�es un re

f'

foq;:,� un puntal de v i v en c i a . Gracies,: Josep· Maria I

Em semblava,justament,que en la nomina de poblacions on es

presentava aquesta obra Completa no podien faltar-hi aquelles
r/

on jo vaig comen�ar a formar-me com a escriptor. Fa anys el recor�

\.g. Jialaguer
dat Josep Maria MOnill va convidar-me a fer una xerraaalsota el

, �
t i t o l de'Tren"ta anys de tecla. Ara ja en s6n cin_quanta, i retro-
bo la companyia dels amics de Balaguer,la ciutat del fidel atrac

de
tiu,�onvocada per l'amic Rafel Molirta,amb qui tantes coses hem

parlat,hem rigut i hem projectat.

Gr�cies a ell, a l'Ajuntament,i a tots vosaltres.


