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Pippi Långstrump, un nom a l'atzar
La filla de l'escriptora Astrid Lindgren recorda com va néixer la nena pèl-roja de
les trenes
Astrid Anna Emilia Ericsson, coneguda com Astrid Lindgren, va néixer el 14 de novembre del
1907 i va morir el 28 de gener del 2002. La seva filla Karin ens apropa a un vespre molt especial:
quan tot d'una va néixer una nena pigada amb dues trenes, valenta i decidida, que seria
coneguda arreu del món: Pippi Långstrump. El nom sencer d'aquest personatge és Pippilotta
Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump. En espanyol és la Pippi Calzaslargas.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=LVbnGk-iYTU
La primera vegada que vam esmentar la Pippi va ser quan jo tenia set anys. Estava malalta i
m'havia de quedar al llit. El temps passava terriblement lent i vaig demanar a la mare que
m'entretingués, almenys als vespres, llegint-me o explicant-me històries. Un vespre, quan jo devia
haver insistit sense parar, em va preguntar una mica desesperada: una història sobre què? I li vaig
dir: "Parla'm de la Pippi Långstrump". Era un nom dit a l'atzar, agafat de l'aire.
Aquell nom devia tenir alguna cosa, perquè li va fer pensar en aventures, tot i estar cansada. I va
començar a parlar-me d'aquesta nena estranya, la Pippi Långstrump. Les històries van continuar una
nit rere l'altra, i finalment es van convertir en un llibre. Jo no sabia que ella les havia estat
gravant. Em va regalar el llibre quan vaig fer deu anys.
Jo m'identificava més amb en Tommy i l'Annika, que van poder gaudir de la companyia de la
Pippi i que tenien aquesta meravellosa amiga i companya de jocs. El personatge de la Pippi
s'allunyava massa de mi.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=lXCokfADTfE
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