
Eis dietaris de Josep Vallverdu
(Manresa, 4 d'octubre de 2014

(Llibreria Papasseit)
(Guio)

-Presentaclo de I'autor (per part de Josep Maria)
-Presnetacio breu dels dietaris "

-Declaraclo de principis (Josep Vallverdu)
-Presentaclo de "les vuit estacions" (Josep Maria)
-lectura d'un fragment de "les vuit estacions (J.M.)

Guillem Viladot juga amb el concepte de noucentisme
a les planes de "la Manana", i en un moment donat
diu que no creu que jo sigui un noucentista, encara
que Ii sembla recordar que en una ocasio jo vaig
confessar-me'n. Em sembla que es -al lIibre Indfbif i fa
boira que dic que, en tot cas, tinc tendencia a

assemblar-me als noucentistes, i afegiria ara, per fer
ben clars els limits de l'adscrlpclo, que alxo ho
entendria tan sols en allo que pertoca al gust en la tria
del lIenguatge, una mena de classicisme i popularisme
-Carner, com nlnqu, en aquest terreny- una dosi
d'ironia en el sentit Mariustorrenc del terme, i una

gota 0 dues d'elitisme ... (59)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Presentacio d"'Hora nona" (J.M.)
-lectura del primer fragment d"'Hora nona" (J.M.)

Una de les ombres rnes fosques que ens assalten quan
tenim una pila d'anys es el record dels amics
desaparaguts. Acudeixen de tant en tant i en bloc,
evocades amb simpatia i dolor, aquelles persones que
la vida va endur-se i enyorem. Deixo de banda els
familiars, primers entre els recordats, i em cenyeixo
als amics, aquells amb qui teniem concordances, aixo
que avui es bateja amb noms com "feeling" 0 sintonia.
Conviviem dins concordances, gustos similars, 0 tal
vegada dissimilars, pero que es compensaven pel
plaer de la companyia, quelcom que no necessita de
paraules ... (64)



Nico, sovint em sento cansat. Cansat potser no es el
mot, las m'agrada meso La lassitud no es la fatiga de
qui ha caminat molt 0 ha destralejat tot un arbre:
lassitud es un desig de sentir-se fora del rnon, de no

percebre "dards i fonades d'ultratjant fortuna" com
deia Hamlet. Es a dir, son massa anys viscuts sota

presslo, alerta a obrir-me carni, a fer una familia, a
tenir-ne cura, a donar, ai de mi, una imatge. EI cos
s'ha fet veil, encara ben portant, pen) fins quant de
temps> Potser haurfem de descansar i mirar com
treballen les formigues i les abelles, i fan el niu les
caderneres .... Sovint tens la lrnpresslo que ja has vist
massa coses, conegut massa gent, fet massa Ileques
de camins i viaranys. De bon grat tasseuries vora un

marge, amb tres fulles de menta penjant dels Ilavis i
clouries els ulls fent vots perque t'ernbolcalles un son

profund sense cap imatge ni cap vlvencla, un son

final ... Despres m'esparpillo un xic i torno a sirgar. Em
diuen que estic actiu, molt actiu. Pero m'adono, en
cada fibra del meu esser, que les motivacions no hi
son com abans ... (175).

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del segon fragment d"'Hora nona" (J.M.)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del tercer fragment d"'Hora nona" (J.M.)

EI gat es la meva bestia domestlca preferida; em
rendeixo a la seva total Independencla, al seu poder
de decidir a cada moment que vol fer, desinteressat
del desig de I'amo; m'embadoco davant la seva

perfecta reqencia sobre el medi, el poder d'adaptar
aquest medi a la seva apetencia, la mateixa
insuperable forma del seu cos, tubular, flexible, apte
per cargolar-se, estirar-se, aprimar-se segons les
necessitats, la sinuosa capacitat de reptar entre
I'herba, com el seu parent Ileo: la silenciosa rnanera
de dipositar el colxl vellutat del seu peu a terra, com
descrivia Edgar Allan Poe. Una silenciosa art que de



sobte esdeve fulminantment mortifera quan d'aquell
colxi brollen com cinc raigs cinc ungles corbades que
encalcen la presa. Les dents, com agulles, tenen tanta

forca com esveltesa: les aplica a dessagnar el ratoli 0
si escau a rom pre el costellam d'un catxapo 0 la
carcanada d'un pollastre .... EI gat no te res de
I'honesta i prudent obediencia del gos i esta mancat de
la moral de la continencia. Ell va a la seva ... Es un

petit monarca.(214)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Presentaclo de "Quasi nou lIunes" (J.M.)
-Lectura del primer fragment de "Quasi nou lIunes"

... Som molts que creiem que nornes tenim soluclo
futura en una pura i dura tndependencia, idealment
per a uns Palsos Catalans federats entre ells; a la
practice, si no es veia altra soluclo, una lndependencla
estrictament per a Catalunya, una separaclo (si ens
volen dir separatistes que ho facin) d'allo que ha estat
convivencia forcada i lncornoda durant sis segles. No
es prou de temps per no haver-se pogut demostrar la
lneflcacia d'aquesta rnaqulnaria muntada nornes a

benefici d'una de les parts? (107)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del segon fragment de "Quasi nou Ilunes" (J.M.)

Jo continuo la meva tasca. Tot treballant aprenc cada
dia un xic rnes I'ofici, el negoci -en sentit etirnotoqic,
d'activitat desperta- d'escriure. Aixo es el que
m'interessa primordialment, 0 m'ho repeteixo com una

consigna 0 mot d'ordre; es la veritat. Miro que cada
lIibre nou estigui rnes ben escrit, si puc mes
captivadorament escrit, de tal manera que es

produeixi aquell miracle que tan be definia Gabriel
Garda Marquez "que el lector no pugui deixar caure el
lIibre de les mans, fascinat pel que s'hi diu i per com
s'hi diu".
I es potser per aquesta forca que vull controlar, que
he minvat la produccio de novel.la per als rnes joves.



La facilitat que adquireixes per enllestir obres d'aquest
tirat i destinacio, et col.loca en el rise de les obvietats,
de les Ileugereses i de la prefabrlcacio, elimina bon
punt l'esforc de creacio, el bastiment aplicat d'un text.
Per alxo en la literatura juvenil, afirmo, no es pot
deixar de fer un text tarnbe literari i no unlcarnent un
vehicle ras al servei de l'anecdota 0 I'aventura. (152)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del tercer fragment de "Quasi nou lIunes" (J.M.)

La meva iqnorancla de Is temes politics no em Ileva
l'Interes pel millorament desitjable de la poblaclo, de
les seves possibilitats de generar benestar i, sobretot
de I'aperfectiment de la convivencla. Sobre aquest
punt, guanyi qui guanyi, estare amatent a veure com

els qui assumeixen la responsabilitat del govern
municipal, s'emprenen aquests tres reptes ... Un
ajuntament, com qualsevol govern, te, a rnes de tots
els reptes imaginables, el suprem mandat d'educar la
poblaclo en la convivencla, i de tenir cura exquisida
que res no la trenqui, per insignificant que sembli
I'indici 0 I'incident que s'hagi produit, per fragil que
aparegui a primera vista I'equilibri convivencial. Crec
fermament que qualsevol govern municipal te una
tasca delicada i bella, que consisteix no nornes a
embellir el fisic de la ciutat sino a vestir d'equilibri
I'esperit dels seus habitants. (162)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Presentaclo de "Ciutada sin" (J.M.)
-Lectura del primer fragment de "Ciutada sin" (J.M.)

... La lqnorancia dels grans lIibres de la literatura
universal, religiosos 0 no, es una mancanca dels
nostres dies. L'Odissea ha esdevingut quelcom bolros,
la Illada i l'Eneida, si les esmenteu, no obtenen cap
reaccio: ni el Quixot, que tothom diu que ha lIegit, ni
el Faust, i no parlem del Mahabharata, ni de l'Orlando
Furioso, ni de Curial e GOelfa. leis Evangelis, que?



Ben cert que cal arrnar-se de totes les armes per Ilegir
els classics; tamateix, diria que qui ha lIegit de petit,
qui ha adquirit l'habtt de la lectura, I'agilitat de copsar
els textos, si es que rnes endavant sent el desig de
veure que diu aquell classic de la literatura que mai no
ha legit, podra fer-he ... (33)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del segon fragment de "Ctutada sIn"

... Soc un conreador, sempre que puc, de la columna
periodistica ... Escriure a la premsa es establir,mal no
ho sembli, un dialeg amb els lectors, I'acclo te un cert

regust de lIic;o argumentada, de dlscusslo, tot i que,
aparentment, qui parla es nornes I'articulista ...

.

Aquesta possibilitat de conversa permet que el lector

completi el raonament que jo faig, 0 el capgiri; jo no

en tlndre notlcla, en la majoria dels casos, pero rn'es
igual. He suscitat, he desvetllat, he mogut, he sembrat
una minuscule lIavor ... (223)

-Presentacio de"Quadern de les coves" (J.M.)
-Lectura del primer fragment de "Quadern de les coves"

Es veu que hom te horror a ser pres per un anonlrn, i
es decora amb les plomes de qualsevol signe
d'exclusivitat 0 oligarquia formal. De segur que bona
part de l'explicacio rau en la qeneralltzacio, la
dernocratltzaclo dels atuells que avui acompanyen les
persones arreu. Practicarnent tothom te de tot en el
terreny de I'agenc;ament personal 0 del seu ambit de
resldencla, i fem els possibles per alliberar-nos del
cornu denominador ... (69)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del segon fragment de "Quadern de les coves"

... Massa sovint, la premsa ignora 0 oblida la seva

misslo educativa, que cornenca per una Inforrnado
verac i contrastada. Nemes que quedes en alxo, el seu
paper ja fora simplement el que ha de ser, no caldria



donar-li la categoria d'elogiable. Aixo vol dir que, avui
per avui, estan per sota del nivell rnitja que els

correspondria. Tinc poca confianca en una premsa
que ara i ades. avui i derna tambe, mostra tan poe
Interes a informar rectament. Ni cal dir que la
desinformacio del public respon, en els temes

culturals, a una exlqencla dels directors de la premsa
que destinen poe espai, i encara de mala gana, als

continguts de caire cultural. La cultura no ven -va dlr
me un director-. Era sincer, parlava des del
convenciment mes rotund ... (125)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del tercer fragment de "Quiadern de les coves"
(J.M.)

Tot era dlflcultos, la postguerra va durar molt, jo diria

que els efectes economics negatius de la bestiesa del
reqlrn instaurat el 1939 van durar fins a I'acabament
dels anys seixanta. Mai no vaig rebel.lar-me contra el
desti ni contra la divinitat: les coses venien d'aquella
manera i calia treure pit i modestament anar endurint
la fusta de que estavern fets, treballant tossudament,
sabent que era inevitable que passessirn algunes
anqunles per arribar a finals de mes, s'aqreuqes el
meu constant insomni 0 em peses -perque pesa- la
malaltia cronlca, de per vida, del fill. Aprens en certa
mesura a esborrar els moments rnes amargs, que
nornes molt de tant en tant tornen a la memoria. Sort
que les patacades ensenyen. La paret de la vida
I'anem fent mao a mao i esdevlndra rnes sollda com

rnes maons defectuosos descartem i mes de bons en

posem, pense sempre. (68)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Presentaclo de "Pero plou poe" (J. M.)
-Lectura del primer fragment de "Pero plou poe" (J.M.)

II

Les altres llenques fora de la castellana, a Madrid 0 en

qualsevol trritori de la Pell de Brau, no tenen cap
valfildesa ni conslderacio, ni reben cap mostra de



respecte. La Pell de Brau es una pell radicalment
monolingOe.
Avui a Catalunya el catala l'apren tothom, es un

progreso I aqui sf que s'ensenya la varietat de

IlengOes de l'Estat. Perc fora de Cataluna es dedica
una ratlla del lIibre de lIengua -una ratlla- per informar
que al territori de l'Estat existeixen tarnbe altres
idiomes que el castella. (35). Aquest desconeixement
de la realitat IingOfstica fa molt de mal, particularment
fa molt de mal als castellanoparlants perque no els
acaba d'educar mai del tot ... (36)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del segon fragment de "Perc plou poc"

Es va instaurar a poc a poc, des de la transicio a la

democracia, be parlant, be escrivint, un fre al

contingut de les afirmacions, un fre que es transmetia
als mots que les materialitzaven, de tal manera que es

parlava sense afirmar del tot res, relativitzant els
termes de les comparacions, no avaluant amb cantells
definits aile de que es parlava. Es van estendre
expressions com ara "d'alguna manera", "poc mes 0

menys", "fins a cert punt". Caldria revisar aquesta
manera d'expressar-se que no condueix a definir els
temes ni ens ajuda a concloure com se'ls mira qui aixi
els fa servir. Amics: ens agrada el cafe 0 no ens

agrada, creiem que aquella pel.licula es avorrida 0 no,
en Franco tenia megalomania 0 no, vejam si ens
aclarim ... La lndependencla no pot estar be fins a cert

punt: 0 esta be del tot, en la seva nuclear i global
entitat, 0 no ... (32) .... No m'agrada gens que em

diguin que soc "una miqueta independentista". Se n'es
del tot 0 no se n'es gens ... (33)

-Comentari de Josep Vallverdu
-Lectura del tercer fragment de "Perc plou poc" (J.M.)

Alguna cosa no ha funcionat en I'us de la lIengua ...
sobretot en els joves ... em sembla que la deriva
inquietant que pren una no desdenyable part del



jovent es la de considerar totes les llenques com

instrumentals. Es a dir, qualsevol lIengua serveix per
esser emprada segons la circurnstancia. Canviarem de

registre facilment, al grat de la situaclo, de la

cornposlclo del grup, de I'interlocutor; no defensarem
amb la falc; al puny l'excel.lencia de la lIengua
familiar ...
Cal expressar-se amb perfeccio i preclslo dins un nivell
d'us general. Cal dir "espardenya" quan es
"espardenya" i "sabata" quan es "sabata", "difuslo" i
no "difussio", "a reveure" i no "hasta despres", I,
sobretot, primera intervencio parlada, en catala. Ja
traduirem si molt forc;ats ens hi veiem ... (117)

-Ultlrnes paraules de Josep Maria
-Ulttmes voluntats de Josep Vallverdu,

Notes

1) sobre la marxa i depen del temps ens podrem saltar
alguna d'aquestes lectures.

2)Els comentaris de I'autor a cada fragment han de ser

breus.



Dietaris Manresa 4 octubre 14

Fer un dietari per a mi,i suposo que tambe per a molts altres

persones que escriuen, es com posar-se amirar per una fmestra i
considerar ,rumiant, allo que veus, posant-ho per escrit, amb esperit
amablement critic 0 critic i prou. Mentre escrius hi afegeixes altres

elements, com siguin records, contrastos, frases dites per altri en
contexts similars, i sempre de manera incisiva, que cridi a capitol.
ellector i el mobilitzi.
Fer un dietari tambe es reproduir un somni tingut, amb les
deformacions que hi sofreix la insegura memoria del que hi

passava, ja a punt d'esborrar-se. Podem aprofitar el somni propi 0
escriure 'n un que ens han explicat. 0 del somni posar-ne sols el
decorat on transcorria l'accio i com a text escriure un comentari a
quelcom llegit ahir a la premsa.

Potser encara hi ha persones que confonen dietari amb diari. El
diari es aquell text personal on s'anoten dia a dia els sentiments, les
accions, les emocions viscudes. El diari es sempre una confessio, es
mante amagat en un calaix, secretament , en un joc infantil a
I' espera que un dia algu el descobreixi. Estranya manera d' amagar
els sentiments. Les noies, literariament, solien practicar 1 'art del
diari intim. "Estimat diari",deien. Paradoxalment no tots els diaris
secrets son il-lusions de donzella: s 'han descobert, anys despres de
morta la persona, diaris d 'un desvergonyiment i una brutalitat
obscenes.

EI dietari no esta obligat a ser escrit dia a dia: jo mateix he
fet dietaris amb entrades sense ritme temporal, anotant temes
dilluns, dimecres 0 dijous i tomant-hi el segiient dimarts. Altres
cops el text ,llarg, ocupa aparentment molt d'espai, s'allarga
setmanes senceres i retroba el lector en un altre sector on hi ha
anotacions acumulades de dies i dies. Aquesta llibertat fa mes viu
el dietari, perque desvela haver-se escrit quan de debo l' autor en
tenia ganes i necessitat d'abocar narracio, critica,debat d'idees.
M'agrada personalment.i ho repeteix sempre que en tine ocasio,
procedir per digressio, passant d'un tema a un altre mitjancant
enllacos a voltes imperceptibles.

:'



t.

Hi ha dietaris molt literaris, fins i tot n 'hi ha d'exclusiu tema

literari,i se'ls podria prendre com recull d'articles sobre literatura .

No es aquest el meu cas. Molt rarament el terna de la literatura surt

ales meves planes. Parlar de literatura no es el meu camp preferit,
ho confesso.

_

Tine el temps molt ocupat escrivint

sobre la vida al meu entom, les gracies i desgracies que veig 0

m'expliquen per robar-ne gaire mes que un pessic per fer teoria

literaria. Dient aixo recordo Manuel de Pedrolo que tampoc no

teoritzava gaire. Ens confessavem estimar-nos mes escriure

literatura.

En fi, cadascuviu la seva vida i explica el que vol i entre tots. ens

entretenim i entreteixim vides i esperances .

1
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losep Vallverdu
Llibres personals 0 del "jo"

(sis dietaris)

Temes Les vuit Hora nona Quasi nou Ciutada Quadern de Peroplou
estacions lIunes sIn les coves poe

(1991) (2005) (2007) (2009) (2010) (2012)
(72) (82) (84) (86) (87) (89)

QOestions diverses
Lalcltat 108
Nadal comercial 57
Vlolencla dornestlca 145
Monument a Colom 183
Gastronomia 186
L'home i les maqulnes 19
EI futur editorial 23
Col.legi Marti Poch 24
verema, ratrn, vi 164
Eis ancians 62, 64,174
Montblanc 35
Permis de conducclo 37
La pluja no sap ploure 39
Can Jorba/Corte Ingles 41
Sant Feliu de Gulxols 45
Utopies 53
Sant Marti de Maida 54
EI temps (Meteora) 56
La COPE 65 57.
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IES Josep Vallverdu 69
Estany d'Ivars 81
Estany de Banyoles 83
Canal Segarra-Garrig. 89
Canicula 111
EI ta bac mata

/ 123
Un article d'Obama 131
La batuda del gra 141
Festa Major i decibels 153
Llibertat religiosa 157
Tabac i teca 175
Esportistes? 177
Eis mercats d l'Espluga 181
Nagasaki 205
Vallfogona de Riucorb 207
EI2CV 168 225
Les obagues 229
De coves 20
La loteria i la sort 38
Nadal 39,47
Resar 41
EI te 41
Religions 53
L'excl usivitat

��0Pobles, viles, ciutats
La Fira de l'Espluga 77
La lIuna i les fases 78
Casament/separaclo 92
Prades 107
Mal funcionament tren 111
Profetes 126
Proceso Divendres San 128
Erupclo Vesubi (1906) 45
Associaclo NAACP 46
Peses i mesures 65
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La dalla 68
Consejo de Castilla 76
Himnes nacionals 76
Cavalls cap a America 84
Docum. Medi Ambient 104
Eis Quatre Gats 110
Atemptat a Hipercor -

117
Un dolar i a la preso 123
L'estiu i el soroll 135
Corrides de toros 136
La mort 134,145 51,163 25

Amics morts 134 64,156 132
Irnrntqraclo 70
La felicitat 73
EI sexe 82
Matrlcules dels cotxes 109
L'edat 123
Densitat d I persones 144
La Bfblia 175
La mesura del temps 178

EI pes d costums 178
EI calendari 178
Eis jubilats 181

La vida: quatre dies 190
5'aprofitava tot 196
Ueida 23
L'art, el cubisme ... 26
Frontesres, limits ... 28

L'Arago catala 30
Cinema 66

Dyrigent, Vajda 34
Eis 3 Reis d'Orient 87
Animals 86

Gats 212
Eis gats de casa 57 20.24
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EI lIop 23
Lika 25

Amics, parents, coneguts 118
Gaziel 106 132,146 199,215
Joan Oro 72 93,156,159
Josep Uadonosa -

65
Guillem Viladot 76 79
Jordi Rubio i Balaguer 130 83 187,199
pornenec Corbella 93
Joan Marti 93
Alex Susanna 93
Simeo Miquel 99, 101
Joan Graells 168
Josep Maria Morell 186
Josep Perefia 32
Antoni Vilanova 33
UUIS Carulla 103 61
Josep Maria Aloy 75,111 67,233 31,99,113 75
Anicet Casafias 117 87 132
Eis Sirera 99
Jordi Pujol 185 113
Manel Gine 117
Josep Tremoleda 154
Jordi Pamias 185 109
Dornenec Corbella 207
Albert Rossich 207
Isabel Arque 96,98,104Manuel de Pedrolo 135
Isidor Consul 19,78,111 148

Article d premsa 149
L'avi patern 78
Josep Vicente 84

Article d premsa 85
L'enterrament 87

Ferran Rella 103
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Victor Torres
119

Articles premsa 119
Rafel Molina

139Merce Escardo 80
Joan Francesc Mira 86
Isabel-Clara Simo 125
Alexandre GaH 131
Justina, la tla-avla 189
tluls Trepat 74
Joan Palou i Sra. 85
Pere Catala i Roca 86
Joan Barcelo 93
Ton Sirera 96
Salvador DaH 99
Antoni Arca 105
Josep Pia 107
Josep Maria d Sagarra 107
Joan Perucho 109
AntoniSoggiu 123
Joan Ruiz Calonja 123
Josep Maria Monill 134,138,139
Pep Coli 137

Questions rnes personals
Records personals 112
Honoris Causa (Lleida) 17,20,99
Com se sent 174 110, 157 148
Fer-se d'Esquerra 17
Sobre reconeixements 23
semblanca de Carner 47
OEPLI, Andersen 84
Male"it disseny 122
Sant Jordi 59 151 51
Exposlclo Brossa 161
Exposlclo Viladot 161
Pages editors 26
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Eis seus 85 anys 119
Cinema: IIGaslightll 173
les present. de lIibres 27,37
ta postguerra 65
Premi Gaudl a Revello 71
Homenatge a la Isabel 104
Isabel/Creu Sant Jordi 123,132
Inexactituds informat. 12 5
Una sortida de pista 131
Conqres de LIJ (2009) 138

Text Vallverdu 140
Garriguenc de l'Any 08 150
Premi Extraordinari 15
EI Premi d'Honor 39
2a operaclo cataractes 43
l'hostaleria de Poblet 57
Visita IES Cal Gravat 75
Expos. Catalunya VisiO 80
"Catalonia Today" 103
Assoclaclo ASPROS 109
Preqo a Vinaixa 150
Certificat de Cabridge 153
La casa com a museu 157
Com el recordarem? 158
Accident de cotxe (04) 161,167
lila casa que habito" 191
Eis frares dies Borges 198
Premi Ramon Fuster 31
Addicte a la radio 49

Soretot rnuslca 49
Canvis de resldencla 60
Creu de Sant Jordi 91
Anar de visita 97
Tertulles al Terminus 98
Preqo a St. Feliu 111
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Petit poema a l'Alguer 122
Viatge a l'Alguer 122
Passejant per la Conca 128
Llibres veils 129
Editorial Laia 135
Vatlverdu i la rellqto 141

Polltlca 188
PoHtica mundial "- 15
Eis politics 16,185 104, 162,175 73 49,74 107Eleccions generals 38
Festa nacional espaft. 206
Catalans "okupes" 39,119,164 138
PoHtica catalana 40
Republicans lIeidatans 42
Serveis Socials 56
ERC 58,184,190 73 104
EI Tripartit i ERC 73
L'Estatut retallat 95
Conferencta de Pujol 103
Constituclo espanola 105
EI govern de Madrid 113,117
Memorial del 1885 125
Doctor Robert 139
Eleccions municipals 162 83No-catala per telefon 175
ETA 190
Franco 142 121
Balances fiscals 169
Espana al rnon 35
La crisi econornlca 87
La fallida dels banes 117
Manif. Estatut (1977) 53Acampats PI. Cataluny 90,93Independencla 111 86,142 107 161
Eleccions europees 89,187
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Pa"isos Catalans 170
Transfclo-ruotura? 202

Hlstorla
La Republica 33,41, 141,143 129,130
Revista Patufet 103 69
La guerra 197
Lluis Companys 200
Bomba del Liceu 27
EI segle XX (resum) 31
Diari "La Humanitat" 31
Missatge a la Regent 35
Setmanari "Cu-Cut" 53
"En Patufet" 61
L'Himne de Catalunya 76
Eis jesuites 79 94
Francesc Macia 109,194
Primo de Rivera 129
General Moragues 133
Bisbe Morgades 133
Manuel Marianel.lo 133
Jose Martos Q'Neale 133
23-F 142
Castell de Montju"ic 155
Fets de maig (1937) 159
Vaga teleqrafs (1922) 163
Eis 4 Presidents( 190 1) 171
Exposicio universal 173
Mateu Morral (1906) 177
Combats del Bruc 193
Macia, de R. Arrufat 194
Primeres eleccions(77) 197
EI 2 de maig a Madrid 17
Martll'Huma 49
La Generalitat de 1931 77
Tarradellas 105
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Les bombes del 37-38 135
Estatut de 1932 239
Entrada de Franco 83
La transici6 105
Dia de la victoria 121
Prat de la Riba 40
EI "Lusttanla" 66
Fi del III Reich 73
La "cartilla" 79
EI diari "EI Mati" 88
Invasi6 de Russia 124
Independ. d'Algeria 137
Visita Franco a Ueida 51

Sants del dia
Sant Fortla 27
Sant Nemesi 47
La Candelera 91 89
Sant Blai 95
Santa Apolonta 97
Sant Oneslrn 103
Santa Paula, barbada 105
Job 31
Santa Perpetua 179
Ramon Uull 25
Sant Vlcenc 73
Santa Calamanda 92
Sant Jeremies 59
Sant Felip 69
Sant Isidre 70 81
Sant Desideri 84
Sant Joan Baptista 132
Sant Teodor 55
EI Santoral 55,76,82
Santa Caterina 59
Sant Anastasi 66
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Sta. Maria Magdalena 73
Sant Eliseu 93
Sant Quirze 94
Sant Gervasi 98
Sant Guillem 102
Sant Ciril 105
Sant Pere i Pau 109
Sta. Isabel de Portugal 117
Sant Crlstofol -

125
Sant Benet 129
Sant Just i Pastor 137
Sant Llorenc 141
Sant Felix 150
Sant Gregori el Gran 156
La Santa Cinta 159
Sant Eustaqui 167
Jonas 170
Tecla 174
La Merce 178
Cleofas 183

Conte 183
Sant Jeroni 193
Sant Remigi 196
St. Francesc d'Asis 198
Beat Joan XXIII 203
Santa Maria 60

Obres de Vallverdu
John Silver 85, 131,140
Xau i Xic 91
Comic sobre 1714 97, 109
Quasi nou lIunes 21
Rovell6 100 67 72,87,114
La germana d la nuvla 107
Les descatalogacions 203 120
Finestra i ESDili 127.223,237 26,98
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Llibre de cinema (7) 43
La tesi de Maria Pujol 45,113
De signe crane 81
La trilogia de Proa 203 95
Viatge al segle XX 124
Terra de lIops 23
La Caputxeta i el lIop 24
Concert per a lIops 24
Nerta 63
Xau, el gos naufrag 75
EI Fill de la Pluja d'or 64 75
Blai Joncar 75
L'atleta de Delfos 100

- Hora nona 66
Sant Antoni Glorlos 77
Mir l'Esquirol 24
Catalunya Visio 35
La lIuna amb les dents 103
Contes en orblta 113
Trampa sota Is alques 135

La lIengua 82
Desinteqraclo lIengua 95,101,137
Mal us de la lIengua 46
Castell. noms de pila 123
Manifest de castellans 131
to Pare Arcimgel 151
Restaur. Jocs Florals 155
Peticio per la lIengua 165
La represa 166
Xifres 167
Jocs Florals 173
EI catala a Europa 89,188 179 85
Galeuska 95
LlengOes perlferlques 95
Norrnatltzaclo llnquist 128 72
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Eis metges i el catala 96
EI PP i la lrnrnerslo I. 144
t.'expressto "una mica" 32
Des-lienguats 35
EI Rei i el catala 60

-

Intemperancia 61
De jutges i de xofers 80
Uengu instrumental 115
Aprendre lIengOes 90
Canviar de lIengua 125
sttuacto del catala 170,186
Premsa en catata 188
Unitat de la lIengua 193
Lapesa i el castella 46
Actualitzar classics? 123
EI catala medieval 127

Altres persones/personatges
Oleguer (del Barca) 123
Juli Garreta 127
Josep Maria Puigjaner 166
Menendez y Pelayo 173
Costa Gravas 43
Juan Belmonte 58
Jimenez Losantos 65
Clint Eastwood 115
EI Rector d Vallfogona 207
Darwin 23
Salvador Dalf 63
Pius XII 101
Esquilache 21
Dimes, el bon Iladre 25
Mariano Jose de Larra 27
Juan Ponce de Leon 29
Josep Moragues 29
Germans Lumlere 33



Medgar Evers 48
Lincon 49
Shirley Temple 52
Jose Bello 78
Marconi 79
Luter 91
Garcia Lorca 101
George Stephenson 107
Henry Ford 113
Salad! 140
Sagrista Ben Norton 147
Winston S. Churchill 185
EI ministre Moratinos 194
Haking 72,73
Arthur Bryant 119
Manuel Marianel.lo 132

Anecdotes amb lrnpltcaclo
Elogi a Cervantes 27
Dinar amb Montilla 48, 58
Josep nornes amb J. 93
Gravaclo d'un DVD 127
Visita de comercials 130
Fractura de vertebra 13
Un bateig 78
"En eso estamos" 97
Cartes de Jordi Rubio 187
L'exemple dels grans 201

-

Rodatge de TVC 15,61
Xerrada sense public 33
Dinar familiar/Begues 42
Dibuixant la mare 67
A dormir amb espelma 80
Proces gripal 98
La Torre d'en Barra 125
"Anima" de TVC 127
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Viatge a Praga 112
Registre Civil 130
C. Musica Tarragona 141
88e aniversari 142
Sant Clandesti 57
Refus lnvltaclo reial 43
Vallverdu erotic? 44
Goig a l'lnclit valtverdu 55
L'Auca del Sr. Esteve 73

Vallverdu
Conferenciant 65
Traductor 63,95 211 76 65,148
Membre del jurat 146 49
Escriptor 62 152 112,125Fill adoptiu (Espluga) 31
"Escriptor tot terreny" 78 205
Vallverdu catedratlc 18
Vallverdu no-politic 20
La vida per decades 22,146
La jubllaclo 18,24
Jubilar-se d'escriure? 57,62
Vallverdu pessebrista 25,73
"Escriptor perlferlc" 36
Vallverdu noucentista? 59
Traduir Steinbeck 62
Vallverdu uunattc> 111

Sobre literatura
L'illa del tresor 92
EI futur de la literatura 140
Premi Comte d'Urgell 147
Uegir els classics 185 33
Eis "Baldiri Reixach" 61
Concurs de lectura 85
Cinema i Iiteratura 211
Mon literari 231
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Lectura i lIibre infantil 34
EI rnon editorial 135 204 93
Manresania 113
"Necessitat d'una liter. 72
Carta de Quim Carbo 30
"Nab!" de J. Carner 170
A la Fiera de Bologna 40
Enveja entr escriptors 46
Diaris i dietaris 48,104

Ensenyament, educaclo
t.'educaclo 135
Ensenyament 61,81 91
Internet i copiar 172
Joves i lectura 30
Estudis superiors 59
Visita als Instituts 97
Pia Bolonya 112
Premis Baldiri Reixac 99
La no-educaclo 135
Conelxern. d'idiomes 101

EI lIenguatge
EI mot "notkia","nova" 32
EI mot "al.lucinar" 51
Observant el paisatge 69,78
Diverses descripcions 83


