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aquí a uns dies l’es-
criptor Josep Vallver-
dú (Lleida, 1923) ar-
riba als 90 anys, i ja fa

sis mesos –en un “Passeig d’ani-
versari” de tot l’any– que el trans-
porten com una baldufa d’un lloc a
l’altre de la catalanitat que al món
sia: de l’Alguer a València, de Ma-
llorca a la seva Lleida natal i de Per-
pinyà a qualsevol indret de Catalu-
nya i de la Franja catalana d’Aragó.

Tot des de l’Espluga de Francolí, el
poble de la Conca de Barberà on
viu de fa 25 anys, de fa poc amb
l’estimulant companyia de la sego-
na esposa, la balaguerina Antònia
Vilajoliu, després d’haver enviu-
dat d’Isabel Arqué, la dona de tota
una vida, mare del seu fill Eloi i im-
pulsora de rellevants iniciatives
docents.

JUSTAMENT –DOS DIES abans que
el 20 de juny, a l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (Diputació), Lleida li tri-
butés un gran rassemblement de
reconeixement–, vaig a trobar-lo a
l’Espluga, i al peu de la serra de
Prades –a tocar de Poblet– li adre-
ço el meu somriure d’identificació
(com Henry Miller somreia al peu
de l’escala) per a fer-li saber que
em trobo –com deia també Carles
Riba respecte als clàssics grecs–
entre els fills de les seves il·lustres
sembres.

I ÉS QUE VALLVERDÚ –home de
llargs sabers hel·lènics i llatins,
d’amples experiències contempo-
rànies i de contumaces resistèn-
cies i fidelitats terrals– ja és, plena-
ment, des del seu Ponent localit-
zat, un referent de la catalanitat

D’

compartida.

VA SABER EL QUE ERA, a quinze
anys, la seva Lleida sota les bom-
bes; va veure, poc després, la Bar-
celona vençuda dels anys quaran-
ta, on trobà a la Universitat els pri-

mers companys de combat (Car-
bonell, Seix, Salvat, Palau, Badia o
Triadú); va saber de prop el saber
del doctor Rubió i Balaguer, que
l’encaminà cap a l’Arxiu de la Co-
rona d’Aragó (vora els cants cano-
nicals de la catedral), on es familia-
ritzà amb els vells papers de la nos-
tra història; va experimentar des-
prés, de 1950 a 1956, l’inici profes-
sional i professoral a Sant Feliu de
Guíxols, on conegué Agustí Calvet
(Gaziel), que ja havia meditat en el
desert de la solitud franquista; va
retornar al país natal de Sant Mar-
tí de Maldà (a l’Urgell dels avant-
passats paterns, el seu paradís in-

fantil), al país de Balaguer, on amb
la Isabel ocuparen places docents
a l’Institut Laboral i on inicià uns
primers nuclis de catalanitat (Jo-
sep Espar, Josep M. Monill, etc.);
va passar, de 1960 a 1969, a la ca-
pital del nostre Ponent, la Lleida
adolorida que hagué de deixar en
plena guerra, poc abans que fos
abolit l’Estatut, el 5 d’abril de
1938: allí professà a l’institut de
batxillerat i allí –després dels anys
més obscurs del “leridanismo” fa-
langista– refermà la seva relació
amb altres lleidatans de primera
línia, com Josep Lladonosa, Lean-
dre Cristòfol, Francesc Porta, Ma-
nuel de Pedrolo, Guillem Viladot,
Maria Rúbies, Lluís Trepat, Josep
Ball o Lluís Pagès (editor de molts
dels seus llibre) i Ton Sirera, el seu
gran amic fotògraf, amb qui elabo-
rà la sèrie de deu volums Catalu-
nya Visió (Ed. Tàber), una prime-
ra mostra de crònica viatgera que
indicava que, a més de la capital
catalana, hi havia –entre silencis
imposats i fidelitats vocacionals–
tot un país al darrere.

ÉS EN AQUELL DECENNI dels sei-
xanta que Vallverdú –com Fuster
a València, Moll a Mallorca, Pla des
de tot arreu, Bladé i Manyà des de
l’Ebre, i Amorós, Baixeras i Mun-
tanyola, des de Reus i el Camp de
Tarragona– esdevé l’home que,
des de Lleida, reafirma i referma la
catalanitat de l’espinada vertical
de l’occident del país, de l’Alta Ri-
bagorça al Delta, agermanats flu-
vialment pels Nogueres i l’Ebre. I
des d’aquesta perspectiva com-
bat, amb conferències i llibres, l’in-
tent del Règim d’incorporar
aquesta franja occidental catala-

na a una fantasmal adscripció ter-
ritorial administrativa anomena-
da “Valle del Ebro”. Aquesta histò-
ria és explicada en el seu article
Què és el lleidatanisme? (Revista
de Catalunya, abril de 1987).

ÉS L’ÈPOCA QUE DÓNA el seu gran
llibre Proses de Ponent (Ed. Desti-
no, 1970), finalista al premi Pla,
on fa una superba descripció de la
conca del Segre, al qual seguiran
–reinstal·lat a Puiggròs (les Garri-
gues), prop de les Borges Blan-
ques, on continuà exercint de pro-
fessor– uns 70 llibres més, també
una setantena de traduccions i
uns altres 70 volums de vocació in-
fantil i juvenil, com ha remarcat el
seu biògraf Josep M. Aloy.

EN FI, VALLVERDÚ –com Faulkner
a Tennessy, Giono a Manosque,
Pla a l’Empordanet o Bladé a Be-
nissanet– és un narrador de múl-
tiples localitats, però sempre loca-
litzat i localitzable, sense ser mai
localista. És un gentleman farmer
que ha doblegat l’espinada davant
la humil vegetalitat que l’ha envol-
tat i que ha volgut i que, tot seguit
–entre boires hivernals i compa-
nyies estimades (també de gos-
sos)–, s’ha posat davant d’un pa-
per en blanc.

AIXÍ ME’L VAIG TROBAR, cap al
1980, al turonet que corona Puig-
gròs; així l’he vist ara, al peu de la
serra de Prades, i és que aquest ho-
me –hereu de la llegendària hospi-
talitat agrària dels nostres pobles–
té sempre obertes les seves portes
per escampar les seves sembres
entre una fillada àvida de fam espi-
ritual.

90 anys de Josep Vallverdú

TÉ SEMPRE OBERTES LES SEVES
PORTES PER ESCAMPAR LES SEVES
SEMBRES
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És, plenament,
un referent
de la catalanitat
compartida

Amb l’escriptor i veí Manuel
Vázquez Montalbán, tot i
que només ens coneixíem a
mitges (és a dir, jo el conei-
xia a ell, però ell a mi, no),
recordo haver-hi coincidit
pel carrer en diverses oca-
sions, pels volts de la plaça
del Pedró, a Barcelona, l’in-
dret on encara es venera
Eulàlia, la santa i autèntica

patrona de la ciutat, fins
que la Mercè, la marede-
déu, li va usurpar el lloc.
Per cert, el lector ja deu co-
nèixer l’enuig de la Laia
que, des d’aleshores, fa
ploure cada any per la Mer-
cè, quan és la festa major.

Les coincidències urba-
nes més destacables entre
en Manolo i jo són les que
acostumaven a tenir lloc en
tres establiments emble-
màtics de la Barcelona bar-
celonina. El primer era la
terrassa del cafè Zurich, a

la plaça de Catalunya, on
comença l’Eixample. Ell te-
nia per costum prendre’s
un vermut negre amb una
oliva a dins.

El segon era a la botiga
de queviures Casa Pérez,
del carrer de l’Hospital. Era
una botiga de barri que ja
no existeix, però on, en la
dècada dels setanta, proba-
blement es venia el millor
pernil salat de Barcelona.
En Manolo n’era un client
il·lustre i assidu per la qües-
tió del pernil curat de carn

de porc (i també per la ceci-
na, que és pernil curat fet
amb carn de vaca o bou).
Recordo que a l’aparador
de Casa Pérez hi havia un
anunci escrit amb guix so-
bre una pissarra que deia li-
teralment “miel de mi pue-
blo”. Desconec si en Manolo
també tirava de mel, però
estic convençut que la pis-
sarreta funcionava com a
reclam publicitari, perquè
la gent entrés a preguntar
encuriosida d’on eren origi-
nàries les abelles.

El tercer establiment de
coincidència, i el més im-
portant en aquest paper,
era la pastisseria Lys, de la
Riera Alta (la modernitat
ens diu ara que Hospital i
Riera Alta són carrers del
barri del Raval, però en
aquell temps ningú no ha-
via pronunciat mai la pa-
raula Raval i aquell era,
simplement, el barri Xino).
En Manolo també era
client il·lustre i assidu de
Lys, la pastisseria on pro-
bablement feien (i fan, per-

què encara existeix) la mi-
llor coca de llardons de
Barcelona.

Ho explico perquè la co-
ca de llardons li fa mil vol-
tes a la coca convencional
amb fruita confitada que
es dispensa d’ofici en qual-
sevol pastisseria o super-
mercat per Sant Joan.
Molta atenció: la de llar-
dons no és una coca amb
llardons trinxats afegits a
la massa, sinó una coca de
pasta fullada a la base co-
berta de llardons fullats.
Una combinació enginyo-
sa de fulls primíssims de
pasta i llardó: un plaer in-
descriptible de la Catalu-
nya llaminera. Prengui’n
nota el lector.

La coca de llardons
Josep Maria
Pasqual
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