
Bona vesprada, senyores i senyors. 

Tinc el plaer de presentar el llibre d’aquesta bona amiga. I ho faig ben a

gust, perquè també sóc viatgera i també he escrit sobre viatges i

continue fent-ho. 

Però parlem sobre les dues protagonistes del vespre: l’autora i Europa,

aqueixa Europa que sembla que no acaba mai de quallar... Vés a saber

per què... Tanmateix, la nostra escriptora sí que l’ha feta quallar en

aqueix desig projectiu dels seus viatges.

Dolors Jimeno va nàixer a la ciutat de València el 29 d’octubre de 1954.

Des del 1992, quan va rebre el premi Joan Fuster (Almenara), ha sigut

guardonada amb els Molí d’en Xec, L’Encobert, Josep Miquel Guàrdia i

Bagur, Maig de Narrativa Breu, Ifach de Narrativa Breu, Conta’m Dona…

Ha publicat els relats Virgínia, Bàrbara, La dona policroma, Els cabells

de la mestra, La casa del notari, Àlvar i Jean, Intramurs, Els desdejunis de

Buenos Aires… Les novel·les Hostes, Un edifici en forma de vaixell, L’illa

de l’amistat i Germans bessons quasi idèntics. 

Ha sigut membre de diversos jurats literaris. 

Ha publicat articles en revistes, llibrets, programes i diaris. 

Des de l’any 2006 és responsable d’Intersindical Cultura. 

És autora del blog De viatge i de la pàgina cultural d’Intersindical

Valenciana.

No m’agradaria que aquesta fos una presentació “a l’ús”... Crec que la

millor biografia viatgera de l’autora és que ens parle ella mateixa. Amb

tot, voldria indicar breument certs trets que m’ha paregut distingir-hi:



 Clarament ets de la vella escola perquè la màgia comença quan

es planteja els diferents destins.

 També és de la vella escola, la importància dels preparatius, tan

contrària al postturisme actual.

 Hi ha seguretat en les teues opinions quan no et deixes influir pel

que suggereixen les guies o els “entesos”

 Saps trobar l’encant en allò que les guies deixen de banda

 Minuciositat fotogràfica de les descripcions (Assisi)

 A Balaton ens diu: Però l’elecció de la ciutat, de l’indret, del museu

o de l’anècdota de què parle obeix a impulsos molt senzills: una

foto, una notícia, un nom, un dubte... És a dir: ens informa del

sistema d’elecció...

 Importància de la gastronomia i també minuciositat en el

parament de taula i disposició dels ingredients, com ocorre amb

la sopa de peix a Bastia

 La necessitat imperiosa del passeig en els viatges, passejar,

passejar sempre...

 Hi ha poesia en alguns fragments, com l’entrada a Corint

 El triomf de les illes i de la Mediterrània 

 La importància del detall més que no pas de la ciutat sencera en

prou casos, encara que no és així en llocs com Berlín

 Importància de la pintura i la arquitectura sobretot. De la cultura

en síntesi. Emoció davant Weimar...

 Fa la impressió d’un picoteig i, alhora, resum analític, si la

paradoxa és possible...



 P à g 5 3 Ull: en posar la presentació d’Eulàlia, canviarà la

paginació

 I ara entrem en allò que a mi més m’interessa, que és preguntar-

te, que ens contes, que ens mentesques si cal...

 Per què viatges?

 Per què Europa?

 Què tenies més ànsia de visitar abans de conèixer el lloc?

 Què ha deixat més petja en tu?

 Per quins llocs sents més atracció?

 I quan pugues viatjar en qualsevol estació de l’any,

continuaràs fent-ho a l’estiu?

 L’aspecte que més destaca de les teues cròniques són l’art

pictòric i l’arquitectura. Al costat, la gastronomia. Per què?

 Per què són més importants les “ciutats de segona” que no

pas les capitals?

 Què passa a Sardenya?

 I a Còrsega?

 I a Itàlia?

 Trobes diferència en el tracte que Itàlia fa de Sardenya del

que fa França de Còrsega?

 La necessitat, el desig sempre de caminar

 És curiós, però abans d’esmentar-ho tu, en parlar dels

vellets francesos que vivien a Siete Aguas, en una casa igual

que les de Poligny, vaig sospitar el mateix que tu!

 Itàlia? Grècia? França?

 Has llegit autors de viatges? Quins t’agraden més?

 El nord o el sud? (d’Itàlia i França) (o dins d’Europa...) 

 Estats d’ànim en un viatge llarg



 Reflexions sobre els pons travessats

 Finalment, fem un joc: jo dic el nom d’un lloc i tu dius la

paraula que creus que millor la defineix...

Gràcies, senyors i senyores, per estar hui ací amb nosaltres...


