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Qui és en Rovelló? 
 

Sóc un cadell que viu en una masia.  En 
Llisot, el noi de la casa, em va trobar da-
munt d’uns rovellons i d’aquí em ve el 
nom. La Sanda i el seu fill Mullat, els gos-
sos del mas, em van ensenyar les coses 
que cal fer si vols ser un bon gos de pa-
gès... Però sembla que no estan massa 
contents de com ho faig perquè a mi el 
que m’agrada és fer tombarelles i veure 
món i ensumar sorpreses. 

        

A la Biblioteca trobareu: 

Rovelló  Verd 17 

Rovelló boletaire Blau 73 

Rovelló fugitiu Blau 73 

Rovelló al circ Blau 29 

Rovelló el valent  Blau 29 

Rovelló (DVD) 

Bestiolari  (2 volums) Poesia VAL 

El testament de John Silver  Groc 145 

   ... 

SENYALS D’IDENTITAT:  
 

· Soc un cadell gos. Tinc el 
pèl curt i la cua curta... 
però les orelles i la gana 
les tinc ben llargues!  
 

· Tic una rara habilitat per 
a fer tombarelles. 
 

· M’he fet molt popular 
perquè sortia a la televi-
sió.  
 

· M’agrada molt que em 
facis festetes i carícies. 

Nom: Josep Vallverdú i Aixalà 
Vaig néixer a Lleida el 1923 

Ofici: escriptor, narrador, traductor... i professor d’institut.  

Sóc el creador... de més de 80 llibres per a joves entre els que desta-
quen Rovelló i En Roc drapaire que van rebre el Premi Josep M. Folch i 
Torres. També he traduït l’obra d’autors importants com Elliot, Gra-
ham Greene, Jean Piaget, Jack London, Luther King o Oscar Wilde. Per 
als més joves em vaig atrevir a escriure la continuació de l’Illa del tre-

sor a El testament de John Silver. L’any 2000 vaig rebre el reconeixent per la meva obra 
amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i el 2012 amb el Premi Jaume Fuster. 
 

Una curiositat... als meus 96 anys ja no faig de mestre i tinc més temps per a escriure. 
A més de novel·les també escric obres de teatre, poesia, llibres per a l’escola, llibres de 
viatges...  
  

JOSEP VALLVERDÚ I AIXALÀ 


