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L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) organitzà al llarg del 2013 el cicle de con-
ferències «Josep Vallverdú, passeig d’aniversari. Vallverdú al món» en reconeixe-
ment a l’escriptor i traductor lleidatà. Amb l’avinentesa de la celebració del seu 90 
aniversari, i amb l’objectiu de donar a conèixer arreu l’extensa obra vallverdunia-
na, els actes es varen dur a terme en una desena de pobles i ciutats del territori 
catalanoparlant.

El cicle començà al gener a Lleida, coincidint amb la presentació del dietari 
Però plou poc (Pagès, 2012). Els mesos següents l’homenatge tingué lloc a Tarra-
gona, Girona, Barcelona, Andorra la Vella, Calaceit, Maó, Prada de Conflent i 
l’Alguer. En cadascun d’aquests indrets s’abordà un aspecte diferent de la vida o 
obra del polifacètic intel·lectual: «La llengua com a eina d’ofici»; «Josep Vallver-
dú, l’home»; «L’assaig i la literatura del jo»; «Josep Vallverdú, traductor» o «La 
literatura infantil i juvenil» són els títols d’algunes de les conferències. El 20 de 
juny el pati de l’IEI acollí un emotiu acte central en què es presentà Relats per al 
Passeig (Pagès, 2013), i el gener del 2014 es va cloure el cicle amb «El mestratge», 
a les Borges Blanques, on Vallverdú va treballar com a professor durant prop de 
vint anys.

Al marge de l’homenatjat, als actes hi va participar una extensa nòmina de 
professionals de diversos àmbits. Alguns d’ells són els periodistes Toni Puntí, 
Josep Maria Puyal, Josep Ramon Correal, Mònica Terribas i Vicent Partal; els 
filòlegs Josep Murgades, Joan Veny, Gemma Rigau, Joaquim Molas i Joaquim 
Mallafrè; i els escriptors Pau Faner, Ponç Pons, Maite Salord, Antoni Arca i Vidal 
Vidal. 

A més de Joan Reñé (Diputació de Lleida) i Josep Maria Solé i Sabaté (IEI), 
també hi varen prendre part representants de les diferents institucions 
col·laboradores: Salvador Giner (Institut d’Estudis Catalans), Muriel Casals 
(Òmnium Cultural), Joan Francesc Mira (Acció Cultural del País Valencià), Jau-
me Mateu (Obra Cultural Balear), José Miguel Gràcia (Associació Cultural del 
Matarranya) i Andreu Bosch (Institut Ramon Llull), entre altres.

Josep Vallverdú és conegut sobretot per Rovelló (1969), però a més de la nar-
rativa infantil i juvenil també ha conreat la prosa, la poesia, el teatre, l’assaig i ha 
traduït autors tan diversos com Jean Piaget, Gianni Rodari, Jack London, Edgar 
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Allan Poe o Oscar Wilde. Els darrers anys ha conreat principalment la literatura 
del jo. Amb una trajectòria de més de dos-cents títols, el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes (2000) i el nomenament Doctor Honoris Causa per la Univer-
sitat de Lleida (2004), actualment és un dels literats ponentins amb una major 
projecció en la literatura catalana.
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