
                                                                                                

JOSEP IGUAL I JO 
 

Per tal de recordar i homenatjar l’escriptor Josep Igual, que ens ha 
deixat recentment, des de diLLUMs d’arts al Forn i Editorial Petròpolis 
volem editar un llibre col·lectiu de record i homenatge, al qual us 
convidem a participar. 

Josep Igual és un escriptor amb un estil molt personal i que va tocar 
pràcticament tots els gèneres, però, possiblement, el gènere on va 
excel·lir de forma magistral fou el dietari. 

Per això us proposem que escriviu un dietari a partir dels vostres 
moments vitals en què Josep Igual o els seus llibres van ser-hi 
presents d’una manera o altra. 

Som conscients que escriure un dietari explicant moments que van 
passar, en alguns casos,  fa molts anys, és trampa. Ho sabem. 

Tot i que demanem que us cenyiu al màxim possible a la veritat,   
Foto de Coia Valls 

haureu d’omplir llacunes de la memòria de la millor forma possible. 

Aquest dietari ha de ser escrit en primera persona i en temps present. No pretenem fer un llibre 
d’evocació des de l’emoció dels dies després a la seva mort, sinó intentar fer un viatge en el temps i 
narrar unes vivències vitals des del present. Us demanem un esforç per no deixar-vos endur pels 
sentiments actuals, sinó que intenteu recordar les emocions i sensacions d’aquell dia i narrar el que 
cregueu oportú, sempre i quan hi estigui present Igual o la seva obra, sense que n’hagi de ser l’actor 
principal, sinó un secundari més del vostre record. 

Sabem que Josep Igual era amant de la brevetat, però que cadascú escrigui amb el seu estil. 
 
Resum les condicions: 

-Escriure diversos fragments d’un dietari narrant moments en què estigui present Josep Igual o 
la seva obra, en temps present i en primera persona. 

-Iniciar cada fragment del dietari amb alguna referència temporal, si és possible (Sant Jordi del 
2018, estiu de 2004, etc). 

-Intentar ordenar els fragments per ordre cronològic (sovint serà difícil, però que s’aproximi al 
màxim a la veritat, sabent des del principi que estem fent trampa) 

-Extensió: cada apunt del dietari tindrà l’extensió que cregueu oportuna. Sobre la quantitat i 
l’extensió d’apunts teniu plena llibertat, només restringida pel sentit comú (volem fer un llibre 
col·lectiu on participi el màxim de persones possibles) 

-Al principi del dietari, posar el vostre nom, acompanyat d’una o dos línies per a descriure qui 
sou. 

-Enviar el dietari en format de text a numenEbre@gmail.com  

-Termini de presentació: 30 d’abril de 2021  

El llibre que publicarà Editorial Petròpolis serà de distribució gratuïta en format digital i se’n podran 
aconseguir exemplars a bon preu prèvia comanda.  

La participació en aquest llibre comporta la cedir els drets de reproducció i distribució del text sense 
compensació econòmica. 

Podeu fer extensiva la invitació a participar en aquest projecte a tothom que cregueu que pot tenir 
interès.    


