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CULTURES 

l taradellenc Antoni Pladevall,
que l’any 2007 va guanyar el pre-
mi Joaquim Amat-Piniella amb
la novel·la Terres de lloguer, i que

darrerament s’ha implicat en alguna de les
iniciatives dels Narradors Centrals obrint,
així, l’entrada d’osonencs a aquest col·lectiu
que fins ara formaven autors de l’Anoia, Ba-
ges, Berguedà i Solsonès, acaba de publicar el
llibre que va merèixer el darrer premi Pru-
denci Bertrana, El dia que vaig fer vuit anys
(Columna).
A cavall entre la novel·la i les memòries infan-
tils, Pladevall presenta trenta estampes, en
trenta capítols, que li serveixen per fer un re-
taule intens, precís i emotiu del que va viure
entre els vuit i els quinze anys, des del dia que
va prendre consciència de la seva gravidesa
física quan el seu avi, als vuit anys, el va pesar
a la bàscula que presidia una de les sales del
mas, fins al darrer estiu abans de començar a
estudiar la secundària, a Vic. I no ho fa pas
perquè vulgui deixar testimoni de vivències
excepcionals. L’objectiu és retrobar-se amb
un infant tímid i ple d’inquietuds emocionals,

compartir aquesta experiència amb el lector,
i, de passada, retre homenatge al món de la
seva infantesa i a les generacions que el van
precedir i que, al capdavall, s’assemblen molt
a les que, més o menys a prop, ens han prece-
dit a tots. Perquè Antoni Pladevall, com el
protagonista que, en primera persona, parla a
la novel·la, prové d’una família de masovers
de la plana de Vic, en la qual convivien (i això
vol dir que menjaven, treballaven, s’escalfa-
ven vora el foc o miraven la televisió plegats)
els avis, els pares, els germans i un tiet solter.
L’estil líric i de gran expressivitat literària s’a-
parta de la prosa directa i nítida pròpia dels
llibres de memòries. La narració d’episodis
viscuts, però, és més pròpia d’unes memòries
que d’una novel·la de ficció. Podríem dir que
és una novel·la verídica. Parla de la felicitat
que poden arribar a proporcionar les coses
senzilles (com el còmic del Capitán Trueno
que la mare li comprava al mercat de Vic cada
dissabte) i de l’acceptació, sense queixar-se,
de la pròpia condició. Parla de jocs infantils
perillosos, i del tracte (sovint d’una crueltat
que només entén qui hi ha conviscut) amb

tota classe d’animals. Parla de la convivència
de persones d’edats i caràcters molt diferents
en un mateix espai, la figura entranyable dels
avis, la força abnegada de la mare i el caràcter
difícil («rabiüt i garrepa») del pare. Parla de la
vida al camp, del fred que feia al mas a l’hi-
vern, de l’escola rural, del dinar de coberta de
la collita, d’anar a Barcelona a pagar els amos.
Parla dels pagesos veïns, dels personatges
passavolants (com la Pepeta, que comprava
ous, o el Benet, que feia venda ambulant) i
dels estiuejants, com la Maria francesa, un
dels personatges amb més força lírica del lli-
bre. Parla de les diferents feines del camp, des
de la sega fins a la pastura de les vaques, pas-
sant per la recollida de patates o la venda de
llet, ous i conills. Parla d’anècdotes familiars i,
naturalment, de fer-se gran en aquest món
petit, de la descoberta de les noies i de la intu-
ïció que la vida és complicada.
El valor del llibre no és la transcendència dels
fets, sinó la seva autenticitat, l’honestedat
amb què s’expliquen i la reflexió que generen,
perquè en el fons, a El dia que vaig fer vuit
anys, Pladevall parla dels nostres orígens.
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L’escriptor osonenc Antoni Pladevall
parla dels orígens compartits en el
text biogràfic «El dia que vaig fer vuit
anys», que va merèixer el darrer
premi Prudenci Bertrana

Ramon Felipó ha enllestit una re-
edició ampliada i actualitzada del lli-
bre Verdaguer i el Pi de les Tres
Branques, que a hores d’ara, en la
seva primera edició (2003), pràcti-
cament no es podia trobar a les lli-
breries. Per a aquesta edició, Felipó
ha comptat amb l’editorial Llibres de
l’Índex. 

El cos central del llibre és el ma-
teix que fa 10 anys, tot i que Felipó
hi aporta el material nou sobre el vell
arbre que ha trobat en aquest pe-
ríode, i també una àmplia recapi-
tulació d’articles de premsa i de
publicacions de mitjans de comu-
nicació sobre els aplecs del Pi i els
intents que hi ha hagut en aquest
període per revitalitzar-los i per
protegir l’arbre monumental. En
aquest aproximació periodística,
l’autor ha incidit de manera molt es-
pecial en el darrer atemptat que va
partir l’arbre, la primavera passada,
i que va suposar l’amputació d’un
dels tres troncs que tenia el vell pi.
Felipó explica en la nota d’edició que
«una destral assassina» va tallar
una de les branques, en el que en-
tén que és «una provocació espa-

nyolista». 
Tot i la nova informació que

aporta, aquesta no li fa variar ni un
mil·límetre la tesi que va ser a par-
tir de mossèn Cinto que el Pi va es-
devenir un símbol d’unitat de la
llengua dels Països Catalans. 

En aquest període de temps que
ha passat entre les dues edicions, la
historiadora berguedana Rosa Ser-
ra va treure a la llum un document
del 1687 (1687, Catalunya, el Teatre
de la Guerra, el mapa Borsano), que

seria la citació més antiga del Pi, en
què ja es diu que el Pi es coneix  com
l’arbre de la trinitat. Aquest era el
sentit religiós que s’havia donat a les
tres branques abans que Verda-
guer el situés com a símbol de la uni-
tat lingüística. 

Felipó defensa el paper de sím-
bol nacional, reclama més protec-
ció per al pi i que es pugui interve-
nir al pla de Campllong, on hi ha l’ar-
bre, per tal de poder tenir un millor
tractament i protecció.
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Felipó reelabora i amplia
el llibre sobre Verdaguer 
i el Pi de les Tres Branques 
Els nous documents inclosos en aquesta segona edició reforcen la

tesi que l’arbre té un paper de símbol nacional a partir de mossèn Cinto


Ramon Felipó, amb la nova edició del llibre del Pi a les mans
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L’actriu Núria Espert es conver-
teix en El rei Lear en una nova pro-
ducció en català del clàssic de
Shakespeare, dirigida per Lluís
Pasqual i que s’estrenarà el dia 15
al Teatre Lliure, amb un reparti-
ment de luxe que compta amb Jor-
di Bosch, Laura Conejero, Ramon
Madaula, Julio Manrique i David
Selvas. Pasqual va explicar ahir que
el projecte es va començar a ges-
tar una primaveral tarda de di-
umenge quan, sol a casa, una veu-
eta el va empènyer a deixar de ban-
da una obra que tenia prevista
per muntar aquesta peça capital
del dramaturg anglès, que volia
protagonitzada per Espert.

Segons el seu parer, es tracta
d’una «gran aposta» per a qualse-
vol teatre, en ser una obra «com
una catedral, una muntanya im-
mensa que comences a pujar i

no saps mai quan arribaràs, encara
que sàpigues que ho faràs reben-
tat». Quant a l’elecció de la vetera-
na Núria Espert, va indicar que va
tenir clar des del principi que «el
millor actor era una actriu» i va re-
conèixer que la dificultat més gran
en aquesta «travessia a través del
dolor ha estat trobar el to» perquè
és un text d’emocions i sentiments
en el qual es reflecteix des de la
maldat i la bondat a la generositat
o el que són les conseqüències dels
amors i els desamors.

Núria Espert, als seus 79 anys, va
admetre que mai no va pensar que
algun dia seria Lear, encara que si-
gui l’obra del dramaturg britànic
que més la commou. I, no obstant
això, quan Pasqual li ho va pro-
posar ho va trobar «naturalíssim»,
va tornar a llegir la peça tres ve-
gades i li va dir que sí. «Llavors ell
va comentar que només ho faríem
si teníem un repartiment espe-
cialíssim», va destacar. Les fun-
cions, d’una durada de dues hores
i 40 minuts, tindran lloc del 15 de
gener al 22 de febrer a la seu de
Montjuïc del Teatre Lliure de Bar-
celona.
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El muntatge del clàssic de
Shakespeare s’estrenarà
dijous vinent a la seu de
Montjuïc del Teatre Lliure



L’actriu Núria Espert serà
«El rei Lear» als 79 anys i
dirigida per Lluís Pasqual

Òmnium Bages munta una ruta
sobre Vinyoli a Santa Coloma

Òmnium Cultural del Bages  or-
ganitza una ruta literària per clou-
re la celebració de l’Any Vinyoli, au-
tor barceloní que va néixer el 1914
i va morir el 1984 i va llegar una rica
obra poètica en llengua catalana.
La trobada tindrà lloc el dia 18 de
gener i consistirà en un itinerari per
Santa Coloma de Farners, que
conduirà el professor Pep Solà.

Les inscripcions tenen un preu de
15 euros (10 euros per als socis) i
es poden formalitzar a la secreta-
ria d’Òmnium (c. del Bruc, 99) a
Manresa o bé enviant un correu a
bages@omnium.cat abans del dia
12 de gener. El vincle del poeta
amb la localitat de Santa Coloma
de Farners té a veure amb els es-
tiueigs infantils, que li van deixar
una forta empremta.
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