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l millor que ens pot passar és que el 90è aniver-
sari ens agafi treballant. I en l’ofici que més ens
agrada. Això justament és el que li ha passat

aquesta setmana a Josep Vallverdú, amb llibre publi-
cat aquest any –el dietari Però plou poc (Pagès Edi-
tors)–, un altre en preparació –Argila, que serà el seu
segon recull de poemes)–, i en plena gira al llarg dels
Països Catalans. El passat dimarts 9 de juliol Vallver-
dú es va convertir en nonagenari a Menorca, on havia
de fer una conferència sobre el passat, el present i el
futur de la literatura infantil i juvenil, gènere que ha
cultivat amb mestratge i amb els quals ha aconseguit
atrapar milers i milers de lectors de totes les genera-
cions. L’escriptor lleidatà va tenir temps per a un di-
nar amb pastís i espelmes i de seguida cap a l’Institut
Menorquí d’Estudis, a Maó, on l’esperava el seu biò-
graf, Josep Maria Aloy, encarregat de moderar la con-
ferència en la qual també van participar el poeta Ponç
Pons, l’escriptor Pau Faner i l’escriptora Maite Salord.
L’acte va servir, a més de repassar l’estat de la literatu-
ra per a joves als Països Catalans, per fer un recorregut
per la prolífica trajectòria de Vallverdú: prop de 150
llibres publicats, entre propis i traduccions, i que van
des de l’assaig a la narrativa infantil i juvenil, d’adults,
el relat breu i la novel·la.

La trobada a Maó forma part de la gira que està fent
aquest any per tots els territoris de parla catalana amb
el suport de la Diputació de Lleida. El passeig d’ani-

versari va començar al gener a Lleida i ja l’ha portat a
Barcelona, Tarragona, Girona, Calaceit, Andorra, i
més endavant el portarà a l’Alguer, Prada de Conflent,
València.

Ara, la Universitat de Lleida li acaba d’encarregar
que pronunciï la lliçó inaugural del pròxim curs aca-
dèmic el 18 de setembre. La conferència tractarà sobre
la transmissió cultural a Catalunya de pares a fills, i el
paper que hi han tingut les entitats com els orfeons o
els centres excursionistes. Una feina més a preparar
durant l’estiu. Res que no pugui fer un home que ha
publicat una mitjana de tres llibres a l’any i que als no-
ranta anys i acabat de casar en segones núpcies, conti-
nua en plenitud creadora. Ajornar, com diuen que fa-
ran, l’edat de la jubilació, és un retrocés en els drets so-
cials. Però en el fons tots firmaríem perquè, als 90, tre-
ballem amb la intensitat i passió de Vallverdú. ❋
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El millor que ens
pot passar
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Prolífic
Amb la literatura
infantil i juvenil
Vallverdú ha creat
al llarg de la seva
carrera milers i
milers de lectors
en català de totes
les generacions.
Però també ha
conreat altres
gèneres. A través
de l’assaig, i
també
l’articulisme
periodístic,
Vallverdú ha estat
cronista de la
història de la
cultura i la política
a Catalunya les
darreres dècades.

Josep Vallverdú 
en el primer acte de
la gira Passeig
d’Aniversari, que va
començar a Lleida el
mes de gener.ACN

La Seu engega el Festival de
Música Antiga dels Pirineus

vui al vespre es posa en marxa el Festival
de Música Antiga dels Pirineus amb el
concert inaugural des de la catedral de
Santa Maria d’Urgell de la Seu. Els
encarregats d’obrir foc són La Grande
Chapelle, formació que interpretarà la
producció pròpia del festival, la Missa Scala
Aretina del compositor català Francesc
Valls (1671-1747). En aquesta edició, la Seu
d’Urgell acollirà set dels quaranta concerts
programats al llarg del certamen, que és, en
paraules de l’alcalde de la Seu d’Urgell,
Albert Batalla, “el més important de música
antiga que se celebra actualment al sud
d’Europa”.

its d’Estiu, a l’Arborètum
de Lleida

’Arborètum de Lleida continua aquest
dissabte 13 de juliol la seva programació
estiuenca amb l’espectacle L’arpa d’aigua,
de Berta Puigdemasa. Forma part de les
Nits d’Estiu que es van iniciar fa dues
setmanes amb Ponent Brass, que hi va
oferir un concert de vent i metall. El cicle
continuarà el dissabte 27 amb l’espectacle
Dones de terra i aigua, de Krregades de
Romanços.

Àger estrena el festival de
petit format Vallsonora

a vall d’Àger, a la Noguera, estrena el
pròxim divendres 19 de juliol el festival
Vallsonora. El cantautor Nacho Umbert
serà l’encarregat d’estrenar aquest nou
festival, en què avançarà algunes de les
cançons del seu pròxim disc.
Al festival Vallsonora 2013, que
continuarà el dissabte 20 de juliol, també
hi participaran Pleasant Dreams,
Renado&Clara, Doble Pletina, Ninu López
i Aliment. Vallsonora neix com un festival
independent de petit format en un entorn
especial, a la Masia de Clarà, enmig de la
natura als afores d’Àger, amb una
capacitat màxima de 250 persones. El
concert de Nacho Umbert, però, obrirà
foc el divendres 19 des d’un altre indret
magnífic: el castell col·legiata de Sant Pere
d’Àger.
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El cantant Nacho Umbert. ARXIU




