Fitxa de Llibre

PLATS DE PLA
Un lligat d’històries a la Vall de Llémena
Josep Valls i Grau
A partir d'una performance al Celler de can Roca i una posterior exposició a la
Fundació Valvi que realitzà el banyolí-bolonyès Joan Crous, sorgí la idea de
dedicar un llibre a aquesta unitat geogràfica i històrica definida i diferenciada
que és la Vall de Llémena.
La raó o excusa va ser que tot un seguit de circumstàncies, llocs i
personatges quedaven englobats, per diverses raons, dins el mateix marc
històric i geogràfic. D'aquestes circumstàncies aproximadament casuals, però
ben concretes i reals, en nasqué aquest llibre que abasta continguts històrics,
artístics, gastronòmics, literaris i geogràfics.
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Autor/s del Llibre

Josep Valls i Grau
(Sant Feliu de Pallerols - Garrotxa - 1944)
Cursà estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar de Girona. El 1969 es casà
amb la també santfeliuenca Carme Busquets i s'instal·laren a Figueres.
Treballà a l'hostaleria durant 36 anys, cosa que li permeté conèixer i tractar
Josep Pla a partir de 1974.
Sobre l'escriptor de Llofriu són el primer i el segon llibre que publica. Vénen
després les memòries de Seminari ("Estimats germans"), "L'àngel atònit"
(premi Just M. Casero 1984), "Granoturco" (premi de novel·la ciutat de
Tar-ragona 1994) i d'altres llibres sobre viatges, gastronomia, històries de
Figueres i del seu poble natal, etc.
Ha col·laborat a Diari de Barcelona, Presència, L'Empordà Federal, Girona
Gastronòmica, Set Dies, Hora Nova, Revista de Girona i Setmanari Empordà.
Des de 1981 col·labora habitualment a El Punt, del qual n'és conseller des
que es va crear el consell editorial, i també va ser-ne el primer Defensor del
Lector. És patró de la Fundació Josep Pla, de Palafrugell.
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