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Rondalles de Catalunya
A mb motiu de la c elebrac ió dels c inquanta anys de pro- fes s ió de la
P ilarín, al llarg d’aques t any i l’anterior han proliferat les reedic ions de les
s eves obres . É s el c as d’aques t rec ull public at el 1 9 7 5 , que ara,
però, apareix en format butxac a. E l volum fa una s elec c ió de les rondalles
de l’antic rec ull: «L a flor de panic al», «E ls tres pèls del dimoni», «E l
s abater

valent»...

El

llibre

reuneix

dos

c làs s ic s

de

la

literatura

infantil c atalana: A lbert J ané i P ilarín Bayés . E n un període his tòric en
què l’ús

de les

noves

tec nologies

pot c omportar la s intetitzac ió i

l’empobriment del llenguatge, és grat rec uperar una obra que evidenc ia el
domini del llenguatge que té l’autor. A c ompanyen el text les il·lus trac ions
in- c onfus ibles de la P ilarín, que amb el s eu es til propi i linterpretant la
realitat amb humor donen un valor afegit al llibre. L làs tima que aques ta
reedic ió, tan fidel a l’original, no hagi res pec tat la integritat de l’obra, i
hagi pres c indit d’altres rondalles igual o més interes s ants .
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