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Història de Catalunya

A ques ts  dos  llibres  són una ac tualitzac ió d’una primera edic ió del 1979.

E l gran encert del dedicat a la mús ica és  que els  autors  no fan una revis ió

c ronològica es tric ta, s inó una es truc turac ió temàtica. Es  passa revis ta a

aspec tes  diversos  com la  mús ica  coral, els  balls  i  la  cançó popular, els

grans  compos itors  o  el  rock  català.  A ques ts  aspec tes ,  que  es

complementen  mútuament,  ofereixen  una  vis ió  calidoscòpica  sobre

l’aportac ió  catalana  al  món de  la  mús ica. L’ac tualitzac ió, que  incorpora

nous  moviments  mus icals ,  és  acurada  i  feta  amb  bon  c riteri.  C om  a

complement, gairebé obligat, hi ha un C D amb interpretac ions  de diversos

cantants  o corals .

En el  cas  de  la  his tòria  de  C atalunya, aques ta  edic ió  garanteix  que  els

infants  del  país  tindran  una  vis ió  panoràmica,  ben  acurada  i  amb  un

enfocament nac ionalis ta del  que ha es tat el  país  amb els  seus  diferents

episodis .  L’ac tualitzac ió  es  pos ic iona  c larament  pel  camí  a  la

independènc ia.

O rganitzats  en  capítols  breus  sense  explicac ions  feixugues  ni

tecnic ismes , són llibres  a l’abas t de qualsevol lec tor.

Es  trac ta de llibres  de gran format, compaginats  amb agilitat. La feina de

P ilarín Bayés  els  dóna el to carac terís tic  d’un temps  i d’un país  que tenen

els  llibres  il·lus trats  per  aques ta  entranyable  autora,  de  qui  enguany

celebrem el  setanta-c inquè  aniversari. Endevinem que  no  faltaran a  les

biblioteques  escolars  de C atalunya.
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Música de Catalunya

A ques ts  dos  llibres  són una ac tualitzac ió d’una primera edic ió del 1979.

E l gran encert del dedicat a la mús ica és  que els  autors  no fan una revis ió

c ronològica es tric ta, s inó una es truc turac ió temàtica. Es  passa revis ta a

aspec tes  diversos  com la  mús ica  coral, els  balls  i  la  cançó popular, els

grans  compos itors  o  el  rock  català.  A ques ts  aspec tes ,  que  es

complementen  mútuament,  ofereixen  una  vis ió  calidoscòpica  sobre

l’aportac ió  catalana  al  món de  la  mús ica. L’ac tualitzac ió, que  incorpora

nous  moviments  mus icals ,  és  acurada  i  feta  amb  bon  c riteri.  C om  a

complement, gairebé obligat, hi ha un C D amb interpretac ions  de diversos

cantants  o corals .

En el  cas  de  la  his tòria  de  C atalunya, aques ta  edic ió  garanteix  que  els

infants  del  país  tindran  una  vis ió  panoràmica,  ben  acurada  i  amb  un

enfocament nac ionalis ta del  que ha es tat el  país  amb els  seus  diferents

episodis .  L’ac tualitzac ió  es  pos ic iona  c larament  pel  camí  a  la

independènc ia.

O rganitzats  en  capítols  breus  sense  explicac ions  feixugues  ni

tecnic ismes , són llibres  a l’abas t de qualsevol lec tor.

Es  trac ta de llibres  de gran format, compaginats  amb agilitat. La feina de

P ilarín Bayés  els  dóna el to carac terís tic  d’un temps  i d’un país  que tenen

els  llibres  il·lus trats  per  aques ta  entranyable  autora,  de  qui  enguany

celebrem el  setanta-c inquè  aniversari. Endevinem que  no  faltaran a  les

biblioteques  escolars  de C atalunya.
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