Auca de Josep Vallverdú (1923)
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Un escriptor tot terreny. Un narrador amb rauxa i seny
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1. Tothom diu que és oportú
fer l'auca d'en Vallverdú.

25. ... que publica a «Cavall Fort»,
va i comença a estar de sort.

2. L'any 1923
neix a Lleida, i fa bon pes.

26. Amb <i>L'abisme de Piranos</i>
guanya el Ruyra per a “nanos”.

3. Del seu avi que és carlí
aprèn a menar el jardí.

27. L'editor el nom li canvia
i així fa la seva via.

4. I del seu pare, elegant,
té dots de comerciant.

28. Com que és home del terròs
es fa una casa a Puiggròs.

5. Vallverdú, de jovenet,
llegeix molt, a tort i a dret.

29. Des d'on escriu i treballa
per a “La Cua de Palla”.

6. En Salgari l'enlluerna
i, no cal dir, en Jules Verne.

30. Amb el fotògraf Sirera
fan uns llibres de primera.

7. Fa els estudis als Maristes
i es redacta les revistes.

31. L'esplèndida col·lecció
de <i>Catalunya visió</i>.

8. També escriu uns Pastorets,
fets amb prosa i amb versets.

32. Vallverdú farà carrera
escrivint per a “La Galera”

9. Ve la guerra, i abandona
Lleida i se'n va a Barcelona.

33. El seu èxit més rodó
és el llibre <i> Rovelló </i>.

10. On son pare obre botiga
de teixits, per no fer figa.

34. Que és la història d'un cadell,
un gos que salva la pell

11. Acaba el batxillerat
i va a la Universitat.

35. ... i de tot se'n surt com pot
fins que torna amb en Llisot.

12. Hi estudia grec, llatí,
i se'ns enamora, sí.

36. Els seus llibres juvenils
es venen a cents, a mils.

13. Ella és la Isabel Arqué,
de qui rep el bes primer.

37. Perquè tenen el seu aire,
com poden ser <i> En Roc Drapaire</i>.

14. Treballant de traductor
decideix de ser escriptor.

38. I ens agraden d'allò més.
com <i> Bernat i els bandolers </i>.

15. Establert a Sant Feliu
Vallverdú fa la viu-viu.

39. O ens deixen bocabadats:
<i> Hola,Tom, L'home dels gats </i>,

16. On casat amb la Isabel
hi viu la lluna de mel.

40. O <i>L'alcalde Ferrovell </i>.
Vallverdú és tot un gat vell.

17. Fruit de l'amor neix l'Eloi,
el seu únic fill, un noi.

41. ... i té sempre a punt la ploma,
com "un cavall contra Roma".

18. Mil nou-cents cinquanta-sis
retorna al seu paradís:

42. Assagista competent,
escriu <i> Proses de Ponent</i>.

19. ... a les terres de Ponent,
a Balaguer, de moment.

43. També <i> Indíbil i la boira</i>,
genuí com la xicoira.

20. On fa classes de francès
i estudia a fons l'anglès.

44. I molts més altres escrits
que mereixen ser llegits.

21. Fins que l'any cinquanta-nou
s'instal·la a Lleida, de nou.

45. Per això un premi avui du
el seu nom, el Vallverdú.

22. I comença a publicar
el que escriu en català.

46. De guardons i distincions
n'ha rebut de tots cantons.

23. Com és ara <i>El venedor
de peixos, Festa Major</i>...

47. És l'Espluga, a prop del riu,
el lloc on ell ara viu.

24. Mil nou-cents seixanta-u
Per fi en Josep Vallverdú,

48. I, tot i la seva edat,
està sempre atrafegat.
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