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ontinuant amb els lli-
bres de gènere infantil
de la setmana passada,

avui començo comentant dos
contes per a primers lectors de
Joaquim Carbó, el nostre clàssic
incombustible (faig servir
aquesta expressió, però penso
que, tot i el cognom, mai ningú
ha intentat cremar en Quim).
Baula ha publicat La fàbrica de
contes, una reivindicació de la
imaginació i la lectura a través
de la creativa Lola i la seva ami-
ga Marina, i Concert de nit, una
faula amb els animalons de la
bassa. En tots dos casos amb il-
lustracions de Montse Tobella.

I ara dues sèries en castellà. La
cocina de los monstruos ha arri-
bat al número 10 amb Albóndi-
gas marcianas. Publicada per
Destino, aquesta col·lecció
creada per Joan Antoni Martín
Piñol, amb il·lustracions de Vo-
tric, és multimèdia però en pa-

C per, sense pantalletes! Gràcies,
autors. Combina la narració
d’una aventura estripada amb
receptes, jocs, acudits, cromos,
pòsters, tests i tot amb molt,
moltíssim humor, marca de fà-
brica de Martín Piñol. Felicitats
per arribar al desè número en
una època en què moltes edito-
rials se la juguen poc amb els au-
tors autòctons.

I finalment, La pequeña histo-
ria de Roc, segon volum de la sè-
rie Roc & The Rollers que publi-
ca 66 rpm i que reuneix els tex-
tos d’Eduard Izquierdo i Alfred
Crespo i les il·lustracions de Jor-
di del Rio. Es tracta d’una sèrie
que a través d’una narració
molt dialogada, dades biogràfi-
ques i tries de cançons vol acos-
tar els músics emblemàtics dels
darrers 60 o 70 anys als lectors
més joves. En aquest cas, els des-
tacats són: Bowie, Dylan, Green
Day, Kiss i Tina Turner. ❋
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a Lletra d’Or d’aquest any
ha estat atorgada a Josep
Pedrals pel seu llibre El ro-

manço d’Anna Tirant (Labreu),
una mena de novel·la poètica so-
bre les aparences, que és en reali-
tat una mina literària plena de
tresors. El premi és un reconeixe-
ment més que merescut a un dels
grans renovadors de la literatura
catalana, un dels dinamitzadors
del panorama del recitals públics
i un autèntic orfebre de la parau-
la. Pedrals va néixer en una bi-
blioteca i, a diferència de la majo-
ria dels fills d’escriptors i intel-
lectuals, el jove va decidir treu-
re’ls el suc als milers de volums
que folraven totes les parets i ra-
cons de casa dels seus pares.

Curiosament anava a la matei-
xa classe que Eduard Escoffet. Els
vaig conèixer d’adolescents.
M’havien aturat en més d’una
ocasió quan jo anava a treballar a
la vella redacció de l’Avui i ells fe-
ien l’entrepà a l’hora del pati de
l’institut. Ràpidament tots dos es
van incorporar a la literatura ca-
talana. Des d’aleshores, Pep Pe-
drals només ha viscut per a les lle-
tres, i ha aconseguit sobreviure’n.

L
Pedrals, Lletra d’Or lluent
EDITORIAL. DAVID CASTILLO. COORDINADOR

En rares ocasions, la determina-
ció s’uneix al talent, però aquest
és el cas d’un poeta que passarà a
la història, que ja l’està fent. Josep
Pedrals és un prestidigitador, pe-
rò també té moltes coses a dir. Pot
construir un sonet en un parell de
minuts, però la lectura no ens dei-
xarà mai indiferents. La facilitat i
l’oïda no li impedeixen cercar el
contingut.
    El romanço d’Anna Tirant és
una continuació d’El furgatori, i
es podria dir que es pot associar a
Escola italiana, el seu debut en
edicions comercials a Empúries.
En vers, en fragments de prosa o
en diàlegs que es podrien repro-
duir en una peça teatral, el nou lli-
bre és potser el més filosòfic i ex-
plica, com els clàssics, un mo-
ment de la història que en podria
ser qualsevol. Els divertits recor-
reguts per la ciutat, que obren ca-
da capítol, ens endinsen en una de
les aventures literàries més extra-
ordinàries de la nostra literatura,
que, amb gent com Pedrals, creix.
    El romanço d’Anna Tirant et fa
capbussar-te en un bany de lletra.
Després de la lectura, un se sent
en una platja de les Bahames. ❋
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