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Núria Albó, guanyadora del premi de poesia Guillem Viladot
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Poesia de la bona
A N D R E U S O T O R R A

Núria Albó, M’ho ha dit el vent.
Il·lustracions de Núria Giralt.
Columna. Barcelona, 2001.

A partir de 7 anys.

H
o confesso d’entra-
da. Aquest és un
llibre del qual no
hauria de parlar. El
motiu d’aquesta

afirmació el trobareu a la
contracoberta: “Aquests poe-
mes, escrits amb el ritme ha-
bitual de la poesia popular,
han estat pensats com una
font de plaer i una eina d’a-
prenentatge per als nens i les
nenes d’Educació Primària”. I
és aquesta última frase la que
em sembla que hauria de fer
que no se’n parlés en aquesta
secció.

Davant el dèficit que la po-
esia pateix en el consum lec-
tor, el fet d’entrar en les edats
més primerenques “com una
eina d’aprenentatge d’Educa-
ció Primària” em sembla que
és continuar condemnant-la a
l’oblit. És difícil combinar
“font de plaer” i “eina d’apre-
nentatge”. Tothom ho sap i els
artesans de l’aprenentatge en-
cara més. Però, malgrat les
trompicades en l’educació de
la lectura que la societat mo-
derna s’hi ha donat, la insis-
tència sempre acaba ensope-
gant tres vegades.

POESIA PER A INFANTS?
Penso que si s’ha d’escriure
poesia per a infants –cosa que
no tinc gens clara– i s’ha de
publicar en alguna col·lecció
especial, s’hauria de fer de tal
manera que no es barregés
una cosa amb l’altra. És a dir:
considero que seria molt més
eficaç que els nens i nenes de
primària llegissin un poema
d’un llibre de poesia normalit-
zat (que també podria ser de
l’autora d’aquest recull, evi-
dentment) i que tinguessin la
sensació que llegeixen poesia,
de la mateixa manera que te-
nen la sensació que veuen una
pel·lícula quan van al cinema, o
veuen una telenovel·la (per a
adults) a la televisió.

Això a banda, damunt la
taula hi ha un àlbum singular,
ben editat, amb un recull de

poemes de Núria Albó que
goso recomanar a alguns poe-
tes en majúscules, perquè de
tant en tant tastin la senzille-
sa del vers. Primera garantia
del recull: va obtenir el premi
de poesia Guillem Viladot,
una iniciativa aplaudida en el
seu moment i que hauria de
trobar continuïtat en algun
lloc o altre.

Segona garantia del recull:
Núria Albó és una autora ve-
terana i honesta que sap molt
bé què vol donar als seus lec-
tors. I en aquest cas cal afe-
gir-hi el treball d’il·lustració
de Núria Giralt, que acompa-
nya els poemes amb perso-
natges, paisatges, objectes i
impressions en un perfecte
acoblament amb l’autora dels
poemes, de dicció clara, i que
acompanyen amb discreció i
un toc d’alegria els poemes.

El recull està agrupat en
nombre desigual i sense vo-
luntat d’exhaustivitat temàti-
ca, en centres d’interès: els
animals, jocs i motors, natu-
ralesa i elements, estacions,
naturalesa i plantes i les per-
sones.

Passaré per alt l’interès au-
toral a fer que alguns d’a-
quests poemes vulguin facili-
tar el domini de sons com els
de la erra doble o el de la ela
doble, de cara a una hipotètica
dificultat de dicció. Tornant a
la reflexió primera, el ritme,
la música, la combinació de
sons consonàntics o vocàlics
és habitual en la creació poè-
tica i tampoc no cal justifi-
car-la, ni sota l’excusa de l’a-
prenentatge.

POEMES EXPRESSIUS
La majoria de poemes de Núria
Albó tenen el do de ser molt
expressius, fàcils d’aprendre
–la memòria en poesia és es-
sencial–, amb imatges poèti-
ques molt assequibles, i sobre-
tot sempre defugint el to car-
rincló en el qual podria caure
un recull d’aquestes caracte-
rístiques. Ara, alerta: aquest és
un d’aquells llibres que temp-
ten al plagi els joves aspirants
a poetes. Sobretot des que cada
escola, centre cívic o casal fan
concursos literaris quan arriba
la primavera.

Falsos havans

C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Carles Santamaría i
Bartolomé Seguí, Cohibas
Connection. Edicions de

Ponent. Onil, 2001.

S
imon Feijoo és la
proposta que va re-
alitzar el mallorquí
Bartolomé Seguí, a
finals dels anys vui-

tanta, de crear una vessant
cínica i casolana de l’arque-
tipus del detectiu de sèrie

negra. D’una banda, s’estira-
va l’antiheroisme fins a l’a-
moralisme oportunista i,
d’una altra, es contextualit-
zava el personatge dins d’u-
na pràctica vital d’allò mes
barroera. Producte d’una
Barcelona preolímpica, de
carrers estrets i humits a la
vora d’un mar ignorat, Feijoo
es va iniciar en historietes
curtes, assaig d’un univers
propi encara inconsistent,
recollides a A salto de mata
(Editorial Complot, 1989).

Quan el personatge encara
estava sotmès al procés de

metamorfosi, que
va de l’esquema a la
identitat coherent,
va viure dues aven-
tures més: Ensaima-
da Connection i
aquesta Cohibas Con-
nection, en què Seguí
va treballar sobre
un guió de Carles
Santamaría. Totes
dues històries, que
van aparèixer origi-
nàriament en for-
mat de tires al des-
aparegut diari El
Observador, feien vi-
atjar el nostre per-
sonatge per recor-
reguts turístics
massius o en procés
de massificació. Era
una manera de can-
viar d’escenari sen-
se trencar la conti-
nuïtat ambiental.

Ara bé, l’operació no va
aconseguir els resultats nar-
ratius desitjats, especial-
ment en aquest Cohibas Con-
nection en què Feijoo s’envol-
ta de personatges poc desn-
volupats. Una oportunitat
perduda per a la consolidació
d’una sèrie que, d’altra ban-
da, pel que fa a l’apartat grà-
fic havia madurat sensible-
ment, aconseguint la força
expressiva, el ritme narratiu
i la consistència ambiental
que exigia aquest tipus d’ac-
tualització necessaria del gè-
nere negre.

Josep Torrent, Encara en
queden. Il·lustracions de Tavi
Algueró. Alfaguara / Grup

Promotor. Barcelona, 2000.
A partir de 10 anys.

T res històries de dracs
que comparteixen una
sèrie d’elements: un drac

o una dragona que apareixen
en l’època actual i que tenen
dificultats per aconseguir ali-
ments sense sortir-ne malpa-
rats. Unes nenes o uns nens
valents se’n fan amics i ajuden
aquests animals mitològics en
perill d’extinció.

Núria Pradas, L’IJ a la recerca
de la iaia perduda.

Il·lustracions de Jaume
Gubianas. Alfaguara / Grup

Promotor. Barcelona, 2000.
A partir de 8 anys.

A l’Indaleci Junqué, un
nen de vuit anys, li des-
apareix l’àvia com per

art d’encantament. L’autora
presenta l’intrigant cas amb
dosis d’humor mesurades i fa
que, amb l’ajuda d’uns amics i
de dos avis molt especials i
d’altres personatges, l’Indi re-
cuperi la seva estimada àvia.

Núria Pradas, Diari de
campaments. Casals Jove.

Barcelona, 2000.
A partir de 14 anys.

N arració formada per dos
diaris personals: l’un és
del David, monitor de

disset anys que està una mica
fart dels nens, i l’altre és del
Martí, un nen de 12 anys, nou
al grup i que no ha anat mai
de campaments. A través d’a-
questes dues veus, l’autora
acosta al lector una història
senzilla i entranyable d’uns
campaments inoblidables.


