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LLIBRES

a literatura és farcida del que al-
guns autors han anomenat fic-
cions immobiliàries, històries que

tenen com a escenari els veïns d’un bloc
de pisos, amb les seves manies, rela-
cions i peculiaritats. A partir d’ara po-
dem afegir a la llista la comunitat de ve-
ïns del carrer Dieffenbach número 93,
protagonistes d’aquesta obra ideada per
l’autor alemany Andreas Steinhöfel
(Battenberg, 1962).

De tots els veïns, però, el que fa de nar-
rador i dóna el to al relat és Oskar, un
nen que es defineix ell mateix com a
mentalment retardat però que, per con-
tra, té moltes coses a dir i a ensenyar-
nos. La seva mare treballa en un club
nocturn i durant el dia, mentre ella
dorm, Oskar es relaciona amb els veïns,
fa petites investigacions i escriu un diari
que el professor del centre d’educació
especial li ha posat de deures. La seva vi-
da canvia quan coneix per atzar Rico,
un altre nen que també se sent diferent,
en el seu cas perquè és superdotat. Ambdós es faran amics i comparti-
ran la seva solitud, les seves extravagàncies i fins i tot una aventura
trepidant al costat de Míster 2000, un malvat que es dedica als raptes
exprés. Ens trobem amb una història que té molts encerts: la parella
protagonista és entranyable i molt ben definida, i alhora, el ventall de
secundaris dóna molt color i humor al conjunt. Amb un llenguatge
planer però no senzill, l’autor ha trobat l’equilibri perfecte per dis-
treure’ns amb l’aventura policíaca, però deixant espais per reflexio-
nar des de l’òptica infantil sobre el món dels adults, les relacions fa-
miliars i les dificultats de la vida. Esperem amb impaciència la publi-
cació de la resta de llibres de la sèrie Rico & Oskar.
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Una parella entranyable
Primer llibre de la sèrie Rico & Oskar, Premi
Nacional de literatura juvenil d’Alemanya

«RICO & OSKAR. EL
CAS DEL MACARRÓ
GRATINAT»
Autor: ANDREAS
STEINHÖFEL
Il·lustracions: PETER
SCHÖSSOW
Traducció: R. MONTON
Editorial: ESTRELLA
POLAR
Pàgines: 256
Preu: 12,95 €
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ntre els noms imbatibles de la lite-
ratura nord-americana del segle
XX, John Steinbeck ocupa un lloc

preeminent. Premi Nobel de literatura
l’any 1962, Steinbeck és autor de la no-
vel·la llarga El raïm de la ira (1939), una de
les obres més inoblidables que s’hagin
mai escrit, a més de diversos reculls
d’històries, entre les quals trobem El poni
roig, llibre publicat originalment l’any
1933, i on Steinbeck arriba a quotes de
saviesa narrativa i humana difícilment
superables. Steinbeck ens planteja un
món, el de la Califòrnia rural de principis
del segle XX, i un protagonista, en Jody,
un nen de deu anys, feliç i irresponsable,
la vida del qual canvia quan el seu pare,
un home esquerp, li regala un preciós ca-
vallet roig. Tota l’obra ens narra el seu
procés de maduració: el de Jody, que va
descobrint la decepció, l’espera, els er-
rors que fins i tot les persones més sàvies,
estimades i enraonades són capaces de
cometre. La relació de Jody amb Billy
Buck, el mosso de quadra (que a l’adaptació cinematogràfica va inter-
pretar Robert Mitchum), amb el Gitano que demana refugi a la finca
familiar, i amb l’avi, el vell pioner que va travessar el desert per fundar
la comunitat en un temps que va ser èpic, marquen el periple moral del
protagonista. Tota l’obra està sembrada de simbolismes, d’una poesia
construïda a partir d’allò concret, immediat, nascut a partir d’escenes
d’una cruesa tan poètica com feridora. L’espera, el desesper, la respon-
sabilitat, la possibilitat de ser lliure basada en la feina, tot això trobem
en aquest llibret, un dels petits grans clàssics de la novel·la nord-ameri-
cana del segle XX. La traducció de Joaquim Mallafré és excel·lent, i el
treball de l’editorial està a l’altura d’aquest relat insuperable.
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Les valls i els homes
Edicions Viena ens presenta «El poni roig»,
una obra mestra de John Steinbeck

«EL PONI ROIG»
Autor: JOHN STEINBECK
Traducció: JOAQUIM
MALLAFRÉ
Editorial: VIENA
Pàgines: 144
Preu: 16,9 €

Recull de quatre contes
basats en la vida d’un
nen, en Jody, fill d’uns
grangers californians.
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«LA GASTRONOMIA
DEL BENESTAR»
Autor: SERGI AROLA
Editorial: ANGLE
Pàgines: 180
Preu: 33 €

La gastronomia del benestar
presenta 48 receptes del re-

conegut cuiner Sergi Arola, pensades com si fossin
destinades als usuaris habituals d’un balneari, és a
dir, persones que busquen combinar la salut i el
plaer: Royal de te amb eriçó de mar; Llenguado
amb Barigoule de carxofes; Guisat al minut de filet
de vedella amb verdures cuites al sarment...

«L’ESTIUEIG»
Autor: MARC SOLER (edició)
Editorial: QUADERNS CREMA
Pàgines: 280 / Preu: 18 €

L’escriptor Marc Soler ha reco-
pilat a L’estiueig els articles pu-
blicats entre 1929 i 1935 a la
revista Mirador sobre els hàbits

d’estiueig dels catalans. S’hi recopilen les refle-
xions d’autors com Carles Sentís, Josep Maria
Planes, Manuel Amat, Jaume Passarell i Andreu
Artís, en què descriuen escenes estiuenques de la
vida de Tossa de Mar o de Montgat, o els viatges
que alguns afortunats podien fer a Eivissa.

«LES PLATGES DE LA
COSTA BRAVA»
Autor: PAKO CRESTAS
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 228 / Preu: 18 €

Aquest és el primer dels quatre
llibres dedicats de manera ex-
haustiva a mostrar la totalitat

de les platges i cales accessibles a peu a la Costa
Brava. En aquest volum s’inclouen totes les plat-
ges i cales des de la desembocadura del riu Tor-
dera fins a Palamós, amb informació sobre els
serveis, transport públic, població més propera,
dimensions, qüestions d’interès…


