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E
n aquell lloc del
món, del nom del
qual no me’n vull ni
recordar, hi vivia
una espècie que, més

que estar en perill d’extinció,
tothom creia ja extingida. Era
una espècie mig màgica, mig
fantàstica, mig llegendària,
que dedicava bona part del
seu temps a escriure i dibui-
xar, i també a imprimir i re-
produir on fos tot allò que es-
crivia i tot allò que dibuixava.

En aquell lloc del món, on es
discutia molt en veu baixa so-
bre el que s’escrivia i es dibui-
xava, però poc en veu alta
perquè ho sentís tothom, no es
llegia pas tot el que s’escrivia,
però l’espècie vivia amenaçada
pel perill d’un empatx de pa-
per imprès que, amb esperit
veladament ecològic, els fito-
sanitaris del sector es dedica-
ven a reciclar, encara calent,
en pasta de paper.

En aquell lloc del món, uns
quants pensaires van decidir
que aquest era un any bo per
recordar la màgia a dos-cents
de Hans Christian Andersen,
la febre llegendària a qua-
tre-cents del Quixot i la fanta-
sia a cent de Jules Verne, tres
fites monstres del pensament
que devien les seves efemèri-
des precisament al paper im-
près. I per tot això van decidir
que nomenarien el 2005 l’Any
del Llibre i, posats a fer, de la
Lectura i tot.

En aquell lloc del món, on
les males veus feien córrer que
els més joves de l’espècie cada
vegada llegien menys –per
imitació del que feien els
adults sense que per això se
n’autoinculpessin–, els arte-
sans del llibre no paraven de
pastar i enfornar, pastar i en-
fornar, convençuts que la ga-
na només s’obre si s’olora el
bon pa, i que cada dia hi havia

més boques per acontentar i
més ventres lectors per om-
plir.

En aquell lloc del món,
aquella espècie en extinció
estava, doncs, tan farta i tan
grassa de llibres, que fins i tot
un costum tan alternatiu com
el bookcrossing havia caigut en
desgràcia abans que tingués
temps de fer-se popular. Diuen
que haurien de passar molts
segles abans que els pòtols
supervivents de l’espècie es-
peressin la nit per esgarrapar
un tros de llibre, abandonat
furtivament en un conteni-
dor.

En aquell lloc del món, on
les biblioteques eren netes,
clares, desvetllades i felices tot
i no ser biblioteques del nord
enllà, els més empedreïts de
l’espècie s’hi reunien en ake-
larres lectors, amb el cap cot
sobre el paper dels blocs de
deures o els ulls esbatanats

davant les pantalles de la xar-
xa, aliens a l’Any que els més
pensaires de l’espècie havien
dissenyat.

En aquell lloc del món, on el
publicista que es va inventar
el lema de l’Any, “Més llibres,
més lliures”, es va oblidar
també dels metres quadrats
que els llibres ocupen i de les
dimensions cada vegada més
petites dels habitatges mo-
derns, arribava, com cada any,
impertèrrit, un cavaller ano-
menat Jordi, un sant, per a
més senyes, amb cavall de bon
pes i espasa de metre i mig
–enguany manllevats de se-
gona mà a un tal cavaller
Quixot–, amb una rosa com-
prada al pakistanès de la can-
tonada –que sempre surt més
bé de preu–, i no sabent com
s’ho faria per clavar l’espasot
al primer drac que se li posés
davant sense que el fet de sang
no incomplís la llei que no

permetia utilitzar animals a la
pista ni malferir-ne a la plaça.

En aquell lloc del món,
doncs, ni els més pensaires no
sabien com havia estat que
l’espècie encara no s’hagués
extingit d’un espetec, després
d’escriure tant, dibuixar tant,
publicar tant... i llegir tan poc.

Però tot això, per sort,
passava en aquell lloc del
món del qual continuo sense
voler ni recordar-me’n. En
canvi, en aquest món nostre
no només tot és una altra
cosa sinó que els pencaires
del ram asseguren, regali-
mant de suor de tant pastar i
enfornar paper, que l’espècie
no està, de cap de les mane-
res, ni extingida ni en perill
d’extinció. ¿I si ells que hi
entenen, hi treballen i fins i
tot en viuen, ho diuen..., els
que som simples i anònims
lectors del poble ras què hi
podem dir més?
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● El secret de l’Òscar.
Ricardo Alcántara. Il·lustraci-
ons d’Emilio Urberuaga. Al-

faguara - Grup Promotor.

L’Òscar, un ós petit, té un se-
cret: dorm amb un gos de pe-
luix per no tenir por. Però no
s’atreveix a explicar-ho a nin-
gú perquè es pensa que se’n
riuran. Fins que un dia ho ex-
plica a una de les seves millors
amigues, que l’anima i no se’n
riu.

● L’ovella Paquita.
Lluís Farré. Il·lustracions de
l’autor. Alfaguara - Grup

Promotor.

L’ovella protagonista està ben
tipa de fer sempre el mateix i
decideix que ha d’anar a veu-
re món. A la ciutat hi viu ex-
periències emocionants i al
final, quan torna per explicar
el que ha viscut, ja no troba el
que esperava. Reflexió sobre el
valor del viatge.

● Un papa a mida.
Davide Cali. Il·lustracions
d’Anna Laura Cantone.
Baula.

Quan es té la mare més gran,
més guapa, més valenta, més
llesta i més esportista de totes
les mares de l’escola, però no
es té un pare, convé posar un
anunci per buscar un pare
adequat. Àlbum il·lustrat.

● El secret de l’Osset.
Guido van Genechten. Baula.

Tenir un secret és divertit. Pe-
rò el secret s’ha fet tan gran
que no el pot amagar més.
Àlbum il·lustrat.

● L’aniversari de l’Enric.
Jacques Duquennoy. Baula.

Noves peripècies de la colla
fantasma. El disseny dels lli-
bres inclou elements desple-
gables.

● El meu dormitori.
Simon Abbott. Adaptació
d’Albert Jané. Combel-Casals.

Dues bessones decoren el seu
dormitori. Però una vol ele-
ments moderns i l’altra tradi-
cionals. Llibre amb desplega-
bles i llengüetes i amb un an-
nex amb peces petites de mo-
biliari.

● Les màquines del professor
Talpó.
John O’Leary. Combel-Casals.

El pes d’un elefant pot fer
funcionar un ascensor. Uns
conills que pedalin poden fer
que un avió voli. El professor
Talpó ho explica tot en aquest
àlbum de desplegables i peces
mòbils.

● Fi de tardor.
Joan Vinyoli.
● Salomó.
Enric Casasses. Cruïlla.

Dos nous petits àlbums de la
col·lecció Vull llegir! Poesia, que
ja compta amb autors com
Josep Carner, Salvador Espriu,
Josep M. de Sagarra, Miquel
Martí i Pol, Jacint Verdaguer i
Pere Quart.

● La sireneta. El rossinyol.
Hans Christian Andersen.
Cruïlla.

Dos nous títols de la col·lecció
Vull llegir, amb llegendes tra-
dicionals, faules i contes po-
pulars amb textos adaptats
per als que comencen a llegir.

● Quan éreu dos micos.
David Grossman. Il·lustraci-
ons d’Arnal Ballester. Cruïlla.

El protagonista s’enfila dalt
d’un arbre seguint un mico i
després no en pot baixar. El
seu pare li explica una histò-
ria molt antiga de quan tots
plegats eren micos.

● L’home que no s’adonava
de res.
Robert Walser. Il·lustracions
de Carmen Segovia. Cruïlla.

El personatge és tan despistat
que no es fixa en res del que
passa al seu voltant. Ni tan
sols quan perd el cap no se
n’adona.

● El mur i el drac.
Joan de Déu Prats. Il·lustraci-
ons d’Àfrica Fanlo. Edebé.

Aquesta és la història d’un
vell mur i un dragó. I de com,
per molt estrany que sembli,
es van fer amics. Amics de
debò, eh?, dels que saben aju-
dar-se sense necessitat de de-
manar-ho.

● M’expliques un conte?
Elisenda Roca i Mercè Galí.
Empúries.

Àlbum il·lustrat en el qual els
lectors poden seguit el text
del llibre mentre escolten un
CD. Una manera de desxifrar
paraules, pauses, entonació i
descobrir parles diverses.

● Estic creixent! Les meves
mans.
Aliki Brandenberg. Traducció
de Teresa Farran. Joventut.

Col·lecció d’àlbums il·lustrats
per introduir en els infants els
conceptes bàsics, que els aju-
darà a satisfer la curiositat i
descobrir el món.

● Al llit, no! No menjo! Vull que
m’expliquis un conte!
Victòria Bermejo. Il·lustraci-
ons de Miquel Gallardo. La

Magrana. RBA.

Nova col·lecció que, amb el tí-
tol de Menuts, fa una crida en
cada títol que alerta petits i
adults sobre allò que és quo-

tidià en la seva primerenca
relació amb el món.

● Ziu i el drac. Ziu, Zim, Zam.
Montse Ginesta. Publicacions

de l’Abadia de Montserrat.

Sèrie de l’autora, en suport
plastificat i desplegable. Text
molt breu amb lletra manus-
crita i il·lustracions que són el
suport més important de la
narració.

● La Lila i La Lila va a l’escola.
Eduard Estivill i Montse Do-
mènech. Il·lustracions de Pu-
rificación Hernàndez.
Beascoa.

Dos primers àlbums d’una
col·lecció que, a través del
personatge de la Lila i d’una
trama en clau de conte, amb
l’assessorament del doctor
Eduard Estivill, intenta, amb
l’ajuda dels pares, mares i tu-
tors, inculcar bons hàbits en
els més petits.

● Els colors bojos d’en Camaleó.

Nicola Grant. Il·lustracions de
Michael Terry. Beascoa.

Àlbum il·lustrat que té com a
protagonista un camaleó que
pateix “coloritis graciosa”. Els
seus colors es tornen bojos i
no pot passar sense ser vist
per cap punt de la selva per la
falta de camuflatge. Ficció i
coneixements.

● Animals i contraris.
Sue Harris. Il·lustracions d’A-
lex Steele-Morgan. Beascoa.

Llibre interactiu per conèixer
a través de solapes movibles
les oposicions entre mides,
colors i formes, a través dels
animals. Col·lecció Mou i Des-
cobreix!


