
En Lleonard
Wolf Erlbruch
Takatuka
32 pàgines. 13,50 euros

Takatuka és una nova editorial
que, per començar, ofereix la tra-
ducció d’obres tan interessants
com En Lleonard, del reconegut
il·lustrador Wolf Erlbruch. En el
protagonista es barregen la por i
la passió pels gossos. Un fet mà-
gic l’ajudarà a combinar amb-
dues sensacions.

Fem una festa!
Il·lustr. Dubravka
Kolanovic
Beascoa (La classe dels
abellots)
8 pàgines. 19,95 euros

La classe dels abellots és una
col·lecció, amb desplegables sen-
zills, adreçada als més petits, que
recrea i reflecteix el món d’una
llar d’infants. Per Nadal, arriba
un exemplar especial, de mida
més gran i amb desplegables en-
ginyosos i atractius.

L’estrafolari llibre
d’imatges del follet Bernat
Emmanuelle Houdart
Joventut
60 pàgines. 16 euros

Aquest és un llibre d’imatges
molt complet que, com tots els
imatgiaris, té l’objectiu d’am-
pliar el món i el vocabulari dels
més petits. Es mou entre el món
real de l’infant i el món fantàstic
del follet Bernat, amb la caracte-
rística petja surrealista d’Emma-
nuelle Houdart.

L’aniversari del senyor
Guillamó
Anaïs Vaugelade
Corimbo
32 pàgines. 12 euros

L’autora francesa Anaïs Vaugela-
de presenta un conte encadenat,
protagonitzat per un noi que vol
celebrar l’aniversari en un restau-

rant i tot d’animals i situacions que
s’hi van afegint. Una història sim-
pàtica, que creix amb l’observació
de cada detall i cada nova lectura.

L’elefant encadenat
Jorge Bucay. Il·lustr. Gusti
RBA / Serres
48 pàgines. 14 euros

Per què l’elefant del circ no s’allibera
de la petita estaca a la que el lliguen
després de la funció? És la pregunta
que es fa el petit protagonista de la
primera incursió de Jorge Bucay en
la literatura infantil. Amb un acom-
panyant de luxe: les il·lustracions de
Gusti.

Blanc
Lola Casas. Il·lustr. Pere Borrell
Pub. Abadia de Montserrat
84 pàgines. 9,50 euros

Blanc és una nova entrega de
l’original col·lecció Poesia de co-
lors on l’autora mataronina con-
verteix en poesia tot d’elements i
de sensacions relacionades amb
el color que dóna nom a cada
volum. Amb diferents propostes
d’il·lustració a cadascun d’ells.

La fabulosa llegenda
del Rei Artús
Adapt. Jordi Sierra i Fabra. Il·lustr.
Francesc Rovira
Edebé
136 pàgines. 18 euros

Jordi Sierra i Fabra enllaça les princi-
pals i més populars llegendes del rei
Artús i ho converteix en una història
assequible i atractiva per als infants.
Es presenta amb les il·lustracions
simpàtiques i properes de Francesc
Rovira i una edició de regal.

El contador de contes
SAKI. Il·lustr. Alba Marina
Rivera
Ekaré
40 pàgines. 14 euros

Heus aquí un dels contes més cone-
guts de l’autor britànic Saki, on na-
rra la tensa relació entre un senyor i
una senyora, que acompanya un
grup de nens, en un vagó, amb un
desenllaç sorprenent. Amb una
excel·lent edició i les atractives
il·lustracions d’Alba Marina Rivera

La nit que la muntanya va
baixar al riu: Llegendes
d’arreu de Catalunya
Pep Coll. Il·lustr. Carles Arbat
La Galera
270 pàgines. 28 euros

Pep Coll, un dels grans especialis-
tes en la recopilació i adaptació
de narracions tradicionals, espe-
cialment dels Pirineus, ens n’ofe-
reix un altre recull que té àmbit
català. El ventall temàtic és am-
pli, així com el possible destinata-
ri, i l’edició, acurada.

Tobi Lolness: els ulls
d’Elisha
Timothée de Fombelle. Trad. Josep
Alemany. Il·lustr. François Place
Empúries
356 pàgines. 16,50 euros

Els ulls de l’Elisha és el segon i
darrer volum de Tobi Lolness, la
part de la tornada del llarg viatge
del protagonista per salvar el seu
món. Si la primera part fou una
de les sorpreses de l’any, tot el
conjunt acaba esdevenint un refe-
rent pel gènere fantàstic i d’aven-
tures.

L’Odissea
Homer. Adapt. Albert Jané
Il·lustr. Pep Montserrat
Combel
196 pàgines. 19,50 euros

Editorial Combel i Albert Jané
posen a l’abast dels joves una de
les grans obres de la literatura,
“amb un llenguatge que vol man-
tenir la noblesa i el to de la narra-
ció original”, una edició
excel·lent i les il·lustracions de
Pep Montserrat que n’enalteixen
encara més el resultat final.

Les rondalles del bard
Gallard
J. K. Rowling. Trad. Xavier Pàmies
Empúries
106 pàgines. 10 euros

De l’autora de Harry Potter, un
recull de contes de fades, farcits
d’aventures fantàstiques i peri-
lloses, que cerquen mantenir el
contacte de l’autora i dels perso-
natges de la popular saga amb
els seus lectors, a més de donar
part dels beneficis a una entitat
que treballa per a infants
desafavorits.

Només ens queda l’amor
Agustín Fernández Paz
Trad. Josep Franco
Bromera
178 pàgines. 9,50 euros

Només ens queda l’amor és un recull
de contes lligats per un tema comú:
la importància de l’amor, que hi
aflora en totes les seves expressions:
des del primer amor fins al que es
manté més enllà de la mort. Guar-
donat amb el Premio Nacional de
Literatura Infantil i Juvenil 2008.

L'encantador d’ossos.
F. E. Higgins. Trad. Maria Roura Mir
Cruïlla
270 pàgines. 15,50 euros

F. E. Higgins és unaautora quecapti-
và els joves lectors amb una novel·la
d’aire dickensià, El llibre negre dels
secrets. Ambientada en un mateix
temps i un mateix espai, ara ens sor-
prèn amb les aventures de Pin Carpi,
relacionades amb morts i cementiris.

A trenc d’alba
StephenieMeyer
Trad. Laura Gelada
Alfaguara
784 pàgines. 17,50 euros

Quarta i darrera entrega d’una de
les sagues amb més èxit de lectors
últimament. El lector viurà, de la
mà dels dos protagonistes, un casa-
ment, el naixement d’un fill i, espe-
cialment, l’enfrontament entre di-
verses sagues de vampirs, que faran
les delícies dels seguidors de la sèrie.

Dos lunas
Care Santos
Montena
398 pàgines. 18,95 euros

Dos bessons són escollits pel
clan de les Dues llunes per salvar el
futur de la Humanitat, davant un
dèspota que vol fer-se amb el con-
trol del planeta. Una novel·la fan-
tàstica i original de Care Santos
que juga amb el temps i el ritme.

Els amants papallona
Benjamin Lacombe
Trad. Pau-Joan Hernàndez
Baula
34 pàgines. 17,50 euros

Vet aquí una tràgica llegenda
oriental que narra la lluita contra
el destí d’uns joves enamorats. A
més de la mida del llibre, desta-
quen les il·lustracions de Benja-
min Lacombe, que recorden les
de Rebecca Dautremer, i que,
amb gran profusió, transmeten la
tristesa i tragèdia de la història.

Mira mira
Àngels Navarro
Disseny Sonsoles Llorens
Combel
22 euros

Una proposta sorprenent, tant pel
contingut —il·lusions òptiques
plantejades com a reptes— com
pel continent, i també pel seu ori-
gen. Elaborat per una especialista
catalana del tema i dissenyat per
Sonsoles Llorens, és una proposta
interessant i exportable.

Hasta el infinito
Kveta Pacovska
Faktoría K de libros
128 pàgines. 40 euros

Kveta Pacovska és una il·lustradora
txeca reconeguda, entre d’altres,
amb el Premi Andersen. Faktoria
K, acostumada a recuperar joies de
la literatura infantil, ens ofereix un
recull de diversos dels seus llibres
que treballen els primers conceptes
dels infants. Un autèntic plaer!

Contes de la perifèria
Shaun Tan
Trad. Carles Andreu i Albert Vitó
Barbara Fiore
98 pàgines. 18 euros

Shaun Tan s’ha fet un lloc en la
literatura infantil amb dos o tres
àlbums il·lustrats. Contes de la
perifèria és diferent: un recull de
contes amb una gran capacitat
poètica i de suggeriment, i una
gran dosi de surrealisme, amanit
amb una il·lustració impactant
que sovint forma part també del
relat.

Pàgines joves de Nadal
PEP MOLIST

Els inclassificables

Els iniciadors
(de 0 a 4 anys)

El món del llibre infantil i
juvenil és el segment més
en forma del sector edito-
rial espanyol i català en

particular. Amb un creixement de
gairebé un 20% en el darrer any,
l’oferta s’ha multiplicat de manera
extraordinària. Davant l’allau es-
pecial però tradicional per aques-
tes dates, vet aquí una de ben se-
gur incompleta però estudiada se-
lecció de títols dividida per edats.

Els intocables
(de 5 a 8 anys)

Els infal·libles
(de 9 a 12 anys)

Els indiscutibles
(a partir de 13 anys)
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Una copa de cava

A. MARS

El mercat del cava ha ensor-
rat fantasmes aliens, com
el del boicot als productes
catalans, per haver d’en-

frontar-se ara a un que es diu crisi
econòmica i que s’aventura més se-
ver i més tossut. Però també ha de
lluitar amb el seus propis fantas-
mes, el de ser un producte madur
al mercat espanyol, amb dificultats
de créixer en quantitat, i amb la
millora d’imatge de qualitat com a
assignatura pendent.

No són moments
fàcils per al cava. El
president de Freixe-
net, Josep Lluís Bo-
net, calcula que les
vendes de l’escumós
català cauran entre un
5% i un 10% durant
aquesta campanya na-
dalenca. I el president
del Consell Regula-
dor del Cava, Gustau
García Guillamet,
creu que si aquesta in-
dústria aconsegueix
tancar la temporada
amb aquesta baixada
“hauria d’estar con-
tenta, vist el panora-
ma”.

El “panorama”
del que parla Guilla-
met és la primera cai-
guda del consum de
les famílies espanyoles
(de l’1%) en quasi 15
anys. I encara que l’ali-
mentació és un dels
sectors que millor
aguanten la crisi,
quan els ciutadans
tracten d’estalviar a la
seva cistella de la com-
pra, el primer en patir
és el cava i els vins de
qualitat.

La indústria del ca-
va, que està formada
per 275 empreses però concentra
el 75% de las vendes només en
dues, Freixenet i Codorníu, ha po-
sat en marxa la seva pròpia cam-
panya per fomentar consum i so-
bretot rendibilitat. Però no és una
estratègia inventada per l’hecatom-
be econòmica, sinó la particular
crisi d’identitat del producte: al
2007 es van vendre 224 milions
d’ampolles a tot el món, de les

quals 98 milions es van consumir a
Espanya, un 3% menys que l’any
anterior, malgrat que ja s’havia su-
perat el boicot provocat pels con-
flictes polítics durant la negociació
de l’Estatut, que va castigar les ven-
des de 2005. Les exportacions, que
l’any passat van suposar 126 mili-
ons d’ampolles, van compensar el
cop, amb un increment del 2,6%.

Per uns motius o altres, el con-
sum d’aquest vi a Espanya porta
molts anys estancat al voltant dels

100 milions. “És veritat que al mer-
cat interior serà difícil pujar el
nombre d’ampolles que es consu-
meixen, per això, a banda de supe-
rar la crisi econòmica actual, ens
hem d’enfocar a productes de qua-
litat, elaborar més caves de quali-
tat i amb més preu”, apunta Guilla-
met. I és que un comentari habi-
tual que alguns productors de cava
fan en privat és el mal que fan a la

imatge del mercat aquests caves
que es poden comprar a qualsevol
supermercat per dos o tres euros.

Per prestigiar el producte, els
cavistes estan introduint els caves
Reserva (15 mesos de criança) i
Gran Reserva (30 mesos) amb la
qualificació del Consell Regulador
del Cava. No es tracta de vendre
més ampolles, sinó vendre millors
ampolles i, per tant, més cares. Per
exemple, el 226 milions d’ampolles
venudes l’any passat només van su-

posar un increment del 0,02% res-
pecte a l’any passat en volum, però
el valor econòmic, de 952 milions
d’euros, va créixer molt més, fins a
un 8%.

Però queda molt de camí per
recórrer si ho comparem amb el
xampany. Per exemple, només els
2,8 milions d’ampolles d’escumós
francès venudes a Espanya l’any
2005 van suposar un negoci de

46,2 milions d’euros. I és que el
cicle de bonança econòmica —i
l’efecte exhibició que genera- i el
boom gastronòmic han disparat
les vendes del xampany a Espanya
en el últims anys, amb creixe-
ments anuals superiors al 20%, i
amb el catalans com a principal
clients: concentren el 33% de les
vendes.

Els cavistes catalans també han
posat la seva pica a Flandes: l’any
passat van col·locar 2,6 milions

d’ampolles a terres
franceses, un 25% més
que al 2006.

Alemanya i Regne
Unit continuen sent
els primers importa-
dors de cava. Per a
Guillamet, a banda
de consolidar la
presència als mercats
estrangers més ma-
durs reforçant la quali-
tat, n’hi ha d’altres
que comencen a desta-
car, com Bèlgica,
Luxemburg i Holan-
da o Japó. També s’es-
tà intentant entrar,
com no, en aquell país
on tota empresa vol
entrar ara: una Xina
amb una incipient
classe mitja-alta que
vol consumir.

L’altra batalla pen-
dent per al cava és la
desestacionalització,
és a dir, aconseguir
que el públic el pren-
gui no només per Na-
dal i en les celebracio-
ns. El president de
Consell Regulador
del Cava comença a
veure la llum en
aquest sentit: “Per
exemple, fa dos o tres
anys, el 50% de les am-
polles es consumien

per Nadal i al 2007 va baixar al
45%. Aquests 5 punts són una ten-
dència”. Ara, a curt termini, els
queda per davant el Nadal de la
crisi. Però per animar les vendes
en situacions de tristesa econòmi-
ca com l’actual es pot recórrer a la
dita que els productors francesos
tenen per al seu xampany: “Quan
es guanya, es mereix, i quan es
perd, es necessita”.

El vi de perles és una begu-
da que desperta els sen-
tits, tranquil·litza l’exigèn-
cia de la raó i provoca ce-

dir als desitjos del cor. Madame
Pompadour afirmava que és
l’únic vi que manté belles les do-
nes després de beure’l. No sa-
bem, però, si aquesta és l’opinió
d’un home després de degustar
l’ampolla! Relacionar els escumo-
sos amb el plaer sensual és un
leit-motive que retrobem tant a
Histoire de ma vie de Giacomo
Casanova com a Pretty Woman i
el seu maridatge amb maduixes.
Diuen que és afrodisíac. Aquest
erotisme del vi es forja en la mito-
logia grega quan Afrodita atorgà
els seus favors a Dionís. I encara
avui, la publicitat està prenyada
del mite: nit, exclusivitat i passió.

Baudelaire proclamà que
l’ànima del vi canta dins les am-
polles. Els vins amb bombolles

tenen la seva música: el so
d’obrir l’ampolla (sis atmosferes
de pressió!) i, sobretot, el brindis.
La Traviata de Verdi, l’adapta-
ció de La Dame aux camélias de
Dumas fill, és la representació
operística del cupatge més reco-
negut del champagne: París, luxú-
ria i burgesia. Zola beu d’aques-
ta imatge malgastadora, caprit-
xosa i hedonista regant els seus
personatges de frivolitat a Naná.
A El festí de Babette, Gabriel
Axel enalteix aquesta beguda
junt a la gastronomia com a art.
La beguda romàntica per
excel·lència es tenyeix de rosa i
aporta encara més glamour als
cocktails. Els caves rosats eren

els preferits de Dalí per buscar la
inspiració a Port Lligat i ara els
més demandats al mercat junt
amb els brut nature. Josep Pla

apel·lava que el cava té el seu
regne a Sant Sadurní, mentre Nis-
saga de Poder aportava el
bouquet de la tradició empresa-
rial de les nostres terres.

El cava no té tota l’aurèola
del champagne, ja que amb prou
feines ens acostumem al seu can-
vi de nom a partir del 1969. Nés-
tor Luján i Vázquez Montalbán
han descrit el seu fràgil tacte i les
seves aromes embriagadores. El
cava gaudeix de més renom perio-
dístic que literari i forgem la seva
història cada vegada que omplim
una copa de flauta. Eixemenis no
pogué jutjar aquest producte
com ho va fer amb el vi, ja que
no serà fins a tres segles després

que el benedictí Dom Pérignon
el descobreixi. Potser per això els
francesos ens porten avantatge i
el champagne francès és la imatge
mundial de la sofisticació. En el
nostre imaginari el cava és festa i
alegria, sinònim de celebració.
Com diu l’himne de la Confraria
del Cava: “aixequem la copa, sa-
lut vigor i victòria; cantem him-
nes d’esperança, que el vi de cava
és nostra glòria”. El silenci obs-
cur de les caves, els mars de vi-
nya, el compromís artesanal amb
la terra, els cartells modernistes
de Codorniu o l’espot de Nadal
de Freixenet són la nostra icono-
logia. En aquestes festes el cava
serà el protagonista dels nostres
desitjos per al proper any. Salut!

Meritxell Falgueras (Barcelona, 1981),
del Celler de Gelida, és periodista i treba-
lla en una tesi sobre la retòrica al llenguat-
ge de la degustació dels vins.

El PaísFont: Consell Regulador del Cava.

Evolució de la producció de cava
En milions de botelles

Bombolles de plaer

El moment
màgic en què la
doble
fermentació del
cava arriba al
seu destí, la
copa. A baix,
Roger Viusà,
sommelier.

VICENS GIMÉNEZ

El cava emprèn la batalla
per la qualitat enmig de la crisi

Meritxell Falgueras.

MERITXELL FALGUERAS
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