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Josep Vallvendu ,sobre SO HE "LES VA CA ?WES DEL RELLOTGE"

Una vegada , fa molts anys , 1 t
escriptor Josep VrtllverdtLque era

aleshores molt jove i encara no havin publicat cap llibre, va es-

er-Lur-e un relat de poques pl.ane s , if com que no hi hvi havaa per-

misos de publicRT res en catal , seta va fer un llibret com de

bubxac-i , pic�t a m quina iamb il.lustr'3cions a pinzell. Aquell

exem_lar 6�ic va q�edar-se a casa de Josep Vallverdu,i ell .quan

;P hnvia Dublic.."t llibres ,m�s endav3nt. un bon die. Vp rebre una

carta de l'Editorial L� Galara qn Ii demanaven si no els voldria

escriure un text curt oer '3 una 001.lecci6 nova que pens8ven fer.

No s' hi va penaar gaire; va co pdar aquell text novamerrt a m' quina

i a La Galera van f'e r=-Lo se'-vir per inaugurar In col .. lecci6 La

Gn.vina. Si s'1beu restar, saoigueu que Les V cances del Rello'ega

fou escrit l'any 1947

Una vegada, l'autor ,en una visita a una escola de Madrid, va

trob"lr-se amb 1� sorpresa que els a.lumnes l'esperaven vestits

com el s person tges de Les Vacances del Rellotge. I iambe ells

Li, v=n fer r-egun+ee semblants ::3 les que feu vcsa'Lt!'es. Sobre

aixb I' utor nomes pot dir que la figura que tenen els personat-

ges al llibre correspon a la imaginaci6 del dibuixant. L'autor

del text no coneixia el df.budxarrt , per-qua molte6 vegades 110 es

posen en contacte directQment, 6i06 que es IIEditorial que,quan

� t� e1 text, busca un dibuixant. De tota manera, Josep Val1verdd

troba que en Poch es un m ....1gnific il.lustrador.

I deixeu que 'ltautor dernani, ara : creieu que seria divertit

que els objectes, tot d'ung.,es declaressin en vaga ? 0 sigui,

en vacances ?
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