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Calvo, Maria (ed.). Maruc i el fantàstic món de les llibreries. Contes de Xavier Aliaga,
Carles Barquero, Isabel Canet [et al.]. Pròl., Anna Moner; il·lust., Toni Espinar, Gustavo
Darío i Violeta Espinar Alemany. Gandia: Lletra Impresa, 2020. 70 p. (Picoretes; 2). ISBN
978-84-121819-1-3. 14 €.
L’editorial valenciana Lletra Impresa, fundada pels escriptors Mercè Climent i Juli Capilla,
va publicar el passat mes de novembre el recull de contes Maruc i el fantàstic món de les
llibreries. Aquest és el segon títol dins la col·lecció infantil «Picoretes». Un nom ben bonic,
sinònim de pessigolles o cosquerelles, per a una col·lecció que segons els editors vol
encabir lectures infantils divertides i màgiques, entroncades amb la millor tradició oral, però
concebudes com a narracions actuals.
Maruc i el fantàstic món de les llibreries és un recull de contes de diversos autors i il·lustradors, on el nexe comú
són les llibreries i el nou personatge de la Maria Calvo, una samaruc (peixet xicotet endemisme de l’Albufera)
anomenada Maruc.
El pròleg d’Anna Moner conclou: llegim i somiem el món. I és així com mitjançant la lectura d’aquest recull de
contes imaginem llibreries màgiques on les paraules juguen a fet i amagar i on donyetes amb campanetes t’ajuden
a triar els llibres. Llibreries amb cambres secretes o que esdevenen avions de passatgers: amb quin llibre vols
volar tu?
Però més enllà de la reivindicació de la lectura i el món dels llibres, aquest llibre també ens recorda la importància
de les lectures en família i de fer costat a les llibreries de proximitat. Com de bonic seria aturar-se sempre a la
llibreria del barri després del passeig matutí de diumenge o fer un club de lectura tots plegats arraulits al llit de
matrimoni!
«Vull dir-vos un parell de coses. La primera és que vos vull molt. I la segona és que ja sé què vull ser de major:
llibretera.»
Aquest és un llibre enamorat de les paraules, els llibres i les llibreries. Que transmet il·lusió i empenta. Que a una
friqui dels llibres sobre llibreries com jo li caigui a les mans un llibre com aquest és un regal. I si a més recull l’obra
escrita en valencià d’una bona colla d’autors del sud, el regal esdevé delícia: quarantamaules, eixes, jóvens,
xicotets, huis, unflades...que n’és de bonica la llengua i el fantàstic món de les llibreries!
Míriam Sellés
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Olivia Pascual de Llibreria L'Aranya de Cerdanyola fa una introducció a les editorials de
narrativa actuals per als alumnes de l'Escola de Llibreria de la UB i el Gremi de Llibreters.
Un passeig comentat a través de la tria d'una cinquanta editorials, interessant i apassionat!
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