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DE 0 A 4 ANYS
La guerra perduda /
La guerra perdida
AGUSTÍN COMOTTO
Thule
24 pàgs. 14,90 euros
L’autor i il·lustrador argentí pre-
senta un vell general que ha per-
dut la seva guerra. A tothom pre-
gunta si l’ha vist i prova de con-
vence’ls de la seva necessitat,
però només un almirall l’entén.
Un conte irònic sobre la guerra.

Pallufet & Ventaflocs
MIQUEL DESCLOT
Cruïlla
64 pàgs. 5,90 euros
Dos contes populars capgirats
amb dos nous personatges,
il·lustrats per Mercè López: el ge-
gant Pallufet, que és abandonat
al mig del bosc pels seus pares, i
la Ventaflocs, una noia que han
fet fora de casa per no saber ba-
llar el vals. Un deliciós seguit de
bromes.

Arte
PATRICK McDONNELL
Serres / RBA
48 pàgs. 13 euros
Desprès de l’enginyós ¿Nada?,
arriba un nou llibre d’aquest sem-
pre sorprenent autor. En aquest
cas, se serveix d’un personatge
anomenat Arte, que fa tota mena
d’expressions pictòriques, per fer
viure l’art des de diversos punts
de vista. Una manera molt engi-
nyosa d’introduir els infants al
món de l’art.

El petit vaixell / Mi barco
SEVÉ RANDALL /
LOREN LONG
Joventut
32 pàgs. 13 euros
Un dels millors àlbums del 2007
als EUA. Amb imatges hiperealis-
tes de Loren Long, es narren les
peripècies d’un vaixell de joguina
perdut en un estany. Metàfora so-
bre la llibertat i els seus perills.

DE 5 A 8 ANYS
Verd
LOLA CASAS
Abadia de Montserrat
72 pàgs. 9,50 euros
L’autora inicia una sèrie de poe-
sia, on un color protagonitza ca-
da volum. A Verd, il·lustrat per
Agustín Comotto, hi ha poemes
de color verd de fulla verda, al-
tres de verd de fulla adormida i
consells de música pel color.

Sherlock Holmes
i el cas de la joia blava /
Sherlock Holmes y
el caso de la joya azul
ARTHUR CONAN DOYLE
Lumen / Beascoa
28 pàgs. 13,95 euros
Adaptació de luxe d’un dels ca-
sos del famós detectiu. El text
dóna l’essència i les il·lustracions
de Roger Olmos ho embolcallen
amb l’atmosfera londinenca.

Aquest somni no és meu /
Este sueño no es mío
H. GOÑI / F. BIANCHI
Destino
40 pàgs. 12,95 euros

Amb aquest llibre il·lustrat
per Marcelo Pérez els tres autors
argentins guanyaren el darrer
premi Apel·les Mestres gràcies a
la història de Malena, a qui li
agrada somniar, encara que un
somni estrany se li repeteix amb
insistència. Descobrirà, però,
que aquest pertany a una altra
persona.

Dos fils / Dos hilos
PEP MOLIST
Galera / Cercle de Lectors
32 pàgs. 17 euros
Guardonat amb el Premi Crítica
Serra d’Or, narra el viatge quoti-
dià d’un nen africà pels seus pai-
satges familiars, tot conduint un
tren de llauna. Aquest periple
il·lustrat per Emilio Urberuaga
serveix per llençar fils de reflexió
al voltant de la immigració.

DE A 12 ANYS
Certificat C99+ /
Certificado C99+
LLUÍS HERNÀNDEZ I
SONALI
La Galera
158 pàgs. 12,90 euros
Un descobriment científic revolu-
ciona el món: es pot determinar
si una persona serà viva o no en
un futur. El seu ús s’ha de legis-
lar per garantir una estabilitat,
però tot i així hi ha peces que
poden fer trontollar el futur de la
humanitat. Darrer premi Folch i
Torres per a una obra de ciència-
ficció de raça.

Ser nen no és tan fàcil! /
¡No és tan fàcil ser niño!
PILAR LOZANO
Edebé
80 pàgs. 7,50 euros
El protagonista d’aquesta no-
vel·la, que va guanyar el Premi
Edebé, té les orelles força grosses,
aspecte que el converteix en el
blanc de les burles dels seus com-

panys d’escola. L’enginy i l’hu-
mor l’ajudaran a superar l’assetja-
ment dels companys i els seus
complexes, i a riure’s d’ell mateix.

El comte Karlstein
PHILIP PULLMAN
Bromera
238 pàgs. 13 euros
Arriba ara en català una de les
primeres obres que Pullman, el
popular autor de la La matèria
obscura, va escriure. En aquest
cas, es tracta d’una barreja de
terror i humor que gira al voltant
de un pacte entre un comte i el
diable, pacte que posa en perill la
vida de dues jovenetes.

Flairosa, la bruixa
dels sabons
CARLES SALA I VILA
Barcanova
96 pàgs. 7,10 euros
Història fantàstica on la bruixa
Flairosa fa encanteris sabonosos
per lluitar contra els que elabora

un malvat bruixot anomenat Nas-
tapat al poble de Vilafrondosa,
tot provocant un seguit de situa-
cions estranyes. Un combat far-
cit d’enginy i fantasia que va
guanyar el Premi Barcanova.

A PARTIR DE
13 ANYS

Kazan, el gos llop
JAMES OLIVER CURWOOD
El Roure de Can Roca
282 pàgs. 9,85 euros
Heus aquí un clàssic de la litera-
tura americana del segle XX,
comparable a Ullal blanc, de
Jack London, que no havia estat
encara traduït al català. Una
novel·la de gossos i llops fona-
mentada en un coneixement pro-
fund de la naturalesa i la fauna
salvatge, i en un contacte estret
amb elles.

El vuelo del dragón
ANNE McCAFFREY
Roca Editorial
352 pàgs. 18 euros
Segons els autors de ciència-fic-
ció dels EUA i especialment C.
Paolini, autor d’Eragon, El vuelo
del dragón és una lectura de re-
ferència quant a novel·la fantàsti-
ca i de dracs, i la primera d’una
trilogia, en la qual una noia i el
seu drac intentaran salvar un pla-
neta en extinció.

Crepuscle / Crepúsculo
STEPHENIE MEYER

Alfaguara
490 pàgs. 15,95 euros
Primera entrega en català d’una
saga que, en les llistes de vendes
dels EUA, ha superat a Harry
Potter. Barreja amor i fantasia, i
té una adolescent i un vampir,
del qual ella s’enamora, com a
protagonistes.

Harry Potter i les relíquies
de la mort / Harry Potter y
las reliquias de la muerte
J. K. ROWLING
Empúries / Salamandra
736 / 640 pàg. 22 euros

Final de la saga amb un dels
millors llibres: tot gira al voltant
de la mort, i allò important és
descobrir com Harry Potter i el
malvat Voldemort afronten el
duel definitiu per a satisfer els
amants de les seves màgiques
aventures.

CÒMIC
Dinero
MIGUEL BRIEVA
Mondadori
336 pàgs. 19,90 euros
La crítica a les exclusions socials
que provoquen el capitalisme i el
consumisme salvatge i un dibuix
clàssic caracteritzen l’obra de
Brieva, una de les veus radicals
del còmic espanyol. El volum re-
copila el seu primer treball, publi-
cat originalment en revista i ara
enriquit amb 40 planes de mate-
rial inèdit.

Lost Girls 1
ALAN MOORE i MELINDA
GEBBIE
Norma Editorial
104 pàgs. 20 euros
Tres personatges de conte, l’Alí-
cia de Lewis Carroll, Wendy
(companya d’aventures de Peter
Pan) i Dorothy (El màgic d’Oz),
es converteixen en protagonistes
de relats pornogràfics de la mà
del guionista de Watchmen.

Herois / Héroes
DIVERSOS AUTORS
Ed.62 l Planeta De Agostini
240 pàgs. 15,95 euros
Una de les sèries televisives de
més èxit arriba al còmic amb
ànim de revolucionar l’hiperplo-
bat univers dels superherois. Les
histories d’aquesta antologia te-
nen com atractiu afegit un pròleg
de Masi Oka, actor que interpre-
ta al popular Hiro Nakamura.

Zombiosis
GUILLEM BAYARRI
i A. L. LLASSANS
Glénat
72 pàgs. 12 euros
Còmic bilingüe (català i castellà)
guanyador del Premi Carnet Jo-
ve i eixelebrada revisió amb ba-
rretina dels morts vivents. Qua-
tre barcelonins intenten fugir a
França per evitar les mossegades
d’uns zombis hilarants.

PEP MOLIST

Els periodistes d’Els focs
de la memòria, la
novel·la amb què Jordi
Sierra i Fabra ha gua-

nyat el premi Bancaixa, se sor-
prenen “que encara avui hi hagi
cadàvers sepultats a les cunetes
i als camps d’Espanya”. Als crí-
tics els sorprèn també que en la
temàtica de la narrativa per a
joves a Espanya, les grans guer-
res mundials guanyin per goleja-
da a una guerra civil que tocà
molt més de prop.

El debat al voltant de la recu-
peració de la memòria històrica
ha provocat que alguns escrip-
tors focalitzin certes obres en
aquella guerra i les seves con-
seqüències, en un moment en
què cada vegada els queda més
lluny a les noves generacions.
Així, Sierra i Fabra construeix
una obra al voltant de l’exhu-
mació d’una fossa comuna, la
d’Els Tretze de San Agustín, on
hi soterraren 13 homes del bàn-
dol republicà. Però quan apa-
reixen els cadàvers, només n’hi
ha 12. A través de personatges
relacionats amb l’afusellat de-
saparegut, intenta treure l’entre-
llat del que succeí. A Els focs de
la memòria, utilitza diversitat
de personatges, crea una intriga
i barreja la història amb els sen-
timents i la quotidianitat dels
protagonistes, algun d’ells, jo-
ves, com els lectors.

Per a infants, Josep Maria
Fonalleras aborda el tema a
Les galetes del saló de te conti-
nental centrant-se en l’estreta re-
lació entre un avi i una néta,
que ens arriba a través de les
tardes i les galetes que compar-
teixen en un saló de te. La visita

a una exposició de fotografies
de la guerra desvetllarà tot de
sentiments a l’avi i l’enginy per
explicar bocins de la guerra que
va viure a la seva néta. L’obra,
il·lustrada per Leonard Beard,
està bastida amb fragments pre-
cisos i capítols curts i poètics.

Fruit d’aquest debat, també
va néixer La guerra dels grans
(Tantàgora, 2007), una
col·lecció de dos llibres (Els
tres tambors, de Roser Ros, i
il·lustracions de Silvia Cabes-
tany, i Fill de rojo, de Joan Por-
tell i dibuixos d’Ignasi Blanch),

cadascun amb un breu relat,
molt il·lustrat, inspirat gairebé
sempre en històries reals dels
que van viure la Guerra Civil.
Ho va fer amb la voluntat d’ofe-
rir testimonis gairebé directes
de la guerra, la memòria d’una
generació que se’n va anant
però que és evident que els jo-
ves haurien de conèixer.

Les galetes del saló de te continental.
Josep Maria Fonolleras. Cruïlla, 64
pàg. 6,95 euros.
Els focs de la memòria. Jordi Sierra i
Fabra. Bromera. 212 pàg. 9 euros.

Memòria jove de la guerra

J. K. Rowling.

Philip Pullman.

Beard il·lustra la memòria de Fonalleras.

Infantil i còmic
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Barcelona, any 1933:
“Són desvergonyits
els llibres i trapa-
cers, però el desver-

gonyiment i la trapaceria,
quan l’un i l’altra tenen grà-
cia, són perdonables: tot és
perdonable quan està bé”.
París-Ginebra, 1974: “Però
no he nascut per limitar-me
a parlar de fets concrets”.
Quaranta anys d’història se-
paren les dues afirmacions
de Mercè Rodoreda. Quan
escriu la primera, per en-
capçalar el seu primer llibre,
Sóc una dona honrada?, te-
nia 25 anys i molta insolèn-
cia. Quan escriu la segona,
al pròleg de Mirall trencat,
el seu inesgotable sentit de
l’humor s’ha convertit en to-
ta una altra cosa, més amar-
ga, sens dubte. El temps i
les persones l’han canviada,
molt més del que tal vegada
ella mateixa hauria volgut
acceptar.

Amb aquella primera jus-
tificació del perquè de la se-
va novel·la —que qualifica
directament de bunyol—,
l’autora s’arrenglera amb
els escriptors decidits a es-
criure i publicar novel·les simple-
ment perquè “el públic les dema-
na”. En breu, no era tant una ne-
cessitat d’escriure com una volun-
tat de fer-ho. De fet, de sempre,
però de manera insistent des de la
meitat dels anys vint, el lament
per la manca de novel·les catala-
nes era obstinat. Sobretot els
poetes (De Sagarra, Riba), però
també tota mena de intel·lectuals,
van afegir-se al debat preocupats
per acabar amb aquella “genera-
ció sense novel·la”. S’inventaren
tota mena d’incentius, premis, col-
leccions barates, etcètera. Com
afirmava Domènec Guansé, a Ca-
talunya hi havia bons “narradors
de coses vistes”, però no sortien
grans novel·listes. Rodoreda hi va
participar activament escrivint
cinc novel·les i un bon nombre de
contes que, en la seva majoria, re-
butjà posteriorment.

Ningú no ha sabut explicar
com Rodoreda, sense estudis, filla
d’una família de petits botiguers i
dependents, va poder fer el salt
cap al centre de la intel·lectualitat
republicana. S’han mitificat l’avi i
els seus coneixements florals, el

pare i les seves lectures del diu-
menge, i les aficions teatrals de la
mare. I el marit, que l’hauria
forçat a tocar de peus a terra, per
bé o per mal, depèn de com es
miri. Però hi ha algú de ben con-
cret, Delfí Dalmau, que li féu cos-
tat en els seus primers passos edi-
torials. Curiós empordanès, que
visqué a l’Argentina, Dalmau era
un gran polemista, defensor de
l’esperanto i, sobretot, el funda-
dor d’una acadèmia d’ensenya-
ment comercial i mercantil, “el
Liceu Dalmau per tothom qui
vol trionfar”, com deia la propa-
ganda.

I és allà on Rodoreda va poder
fer els estudis que li havien de per-
metre treballar en el negoci del
seu oncle i marit, que era el que
pretenia la família, sense que ella
no hi digués pas el contrari. Dal-
mau és a l’origen de les seves pri-
meres publicacions, de llibres i
d’articles, a través de la seva edito-
ra, Clarisme, i la revista del ma-
teix nom. D’ell en trobem encara
referència a Un dia de la vida d’un
home, publicada el 1934 per Proa.
Després, mai més res més. Així

que va poder, Rodoreda desféu el
lligam amb el qui l’havia desco-
bert literàriament.

Andreu Nin? La llegenda és
molt bonica: Rodoreda l’hauria
conegut, haurien tingut un amor,
ella n’hauria rebut una carta i el
marit, en saber-ho, un cop Nin

desaparegut, la hi hauria estripat.
Hauria estat el motiu de la separa-
ció matrimonial i durant temps
hauria conservat els bocins de la
carta. Segons el retrat que ens do-
nen els qui el van conèixer, Nin,
“rabassut i camacurt”, tenia més
de literat que de líder polític, i no
amagava que en el terreny dels sen-
timents “sempre li mancava algu-
na cosa”. Passava bona part del
poc temps que li deixava la políti-
ca en un despatxet de les edicions

Proa, on hauria pogut coincidir
amb la jove escriptora, amb 16
anys menys que ell i tot el món
per descobrir. És possible, però di-
fícil de demostrar, malgrat que
s’hagi convertit en un referent de
la seva biografia, acceptat gairebé
per unanimitat.

També se li ha atribuït una his-
tòria amb Francesc Trabal, del
Grup de Sabadell, igualment plau-
sible i indemostrable. Com sigui,
la fama d’enamoradissa la va per-
seguir tota la vida. Quan, el 1960,
el seu editor Joan Sales va comen-
tar a Xavier Benguerel que li volia
demanar l’original de La plaça del
Diamant per publicar-la al Club
dels Novel·listes, aquest va adver-
tir-lo amb un “atenció, que no de-
mani favors escabrosos”. Però

aleshores tampoc no hi havia
grans reserves de bons escriptors i
Sales contestava: “Si la novel·la és
bona, ens interessa encara que la
seva autora hagués comès més
adulteris que Madame Bovary”.

La novel·la no era bona, era
excepcional, i Rodoreda feia ales-
hores 20 anys que vivia en una
discretíssima soledat entre París i
Ginebra. Però la fama de qualse-
vol cosa és difícil d’esborrar, i més
entre un gremi d’escriptors i crítics
que de no res en fan molta literatu-
ra. Només Joan Triadú i Joan Fus-
ter van saber descobrir aleshores
el gran valor de Colometa. Els al-
tres, en el fons, no li perdonaven
que de lluny, en un exili voluntari
que no comprenien, Rodoreda ha-
gués estat capaç d’escriure el llibre
que millor feia sentir el pas del
temps recent (república, guerra i
postguerra) a la seva ciutat de Bar-
celona. Aquest Sant Jordi fa 46
anys que La plaça del Diamant va
ser publicada, gairebé els mateixos
que l’autora tenia quan el va es-
criure, i el llibre és encara el millor
exemple de la plena maduresa de
la literatura catalana.

En aquest llarg exili voluntari
va estar en companyia de Joan
Prat i Esteve, és a dir, Armand
Obiols. I va trobar un editor d’ex-
cepció, Joan Sales. Aquesta sí que
és una història d’amor i de litera-
tura forta, llarga i demostrable,
que ens ocuparia tot un llibre. Un
llibre que reprendria des dels seus
inicis, el tombant de segle, l’evolu-
ció de les lletres catalanes, de tot
allò que certs estudiosos han mini-
mitzat: la crisi creativa de la litera-
tura pròpia comparant-la, simpli-
ficadament, amb la que també
van viure les grans literatures
europees. En parlaria aturant-se
en les especificitats que han fet
que, en definitiva, d’obres de fic-
ció de l’època —de tot el primer
terç del segle XX— n’hi hagi ben
poques que hagin resistit el pas
del temps.

No oblidaria que, ben al con-
trari del nostre cas, a Europa tant
francesos com germànics, anglo-
saxons i fins i tot italians poden
apuntar-se al registre patrimonial
algunes de les més innovadores
obres de la narrativa moderna.
No amagaria que a Europa la
novel·la ha estat en crisi, però que
a Catalunya, simplement, no hi
havia novel·listes. I que Rodoreda
ha estat, fins ara, una notòria ex-
cepció.

Montserrat Casals és autora del llibre
Contra la vida, la literatura: biografia
de Mercè Rodoreda i ultima l’edició de
la correspondència entre Rodoreda i
Joan Sales.

Era una dona sola?
MONTSERRAT CASALS I COUTURIER

Sense Títol [Tres cossos] (1953), obra de Mercè Rodoreda. / © MERCÈ RODOREDA. VEGAP. MADRID, 2008

Casada i separada, no es pot demostrar la
relació de Rodoreda amb Andreu Nin o
Francesc Trabal. Com sigui, la fama
d’“enamoradissa” la va perseguir tota la vida

Mira Rodoreda / Els homes
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