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LLIBRES

ot i que Animalades de paper ens
ha arribat en un format llibre, no-
més cal fullejar les seves setanta

pàgines per adonar-se que darrere aquest
recull de petits poemes d’animals s’hi
amaga un projecte com n’hi ha pocs,
amb lletres majúscules. Un projecte que
parteix d’una idea original del músic,
compositor, actor i il·lustrador Pere Ca-
baret i que ha disposat de la complicitat
de la poetessa mataronina Lola Casas.

Ambdós autors, que coneixen molt bé
l’àmbit escolar, saben que un recull de
poemes curts i fàcils de memoritzar serà
molt ben rebut entre mestres i infants. I
encara més si aquests giren al voltant del
fascinant món de les bèsties.  Però juga-
ners com són de mena, han volgut anar
més enllà i el que seria un poemari pur i
dur ha donat peu a un treball interdisci-
plinari que ha unificat la literatura amb
la dansa, la fotografia i la plàstica. Mirant
les fotografies que il·lustren el llibre, ima-
ginant l’experiència d’aquests nois i no-
ies que riuen, dansen, juguen amb el cos i creen amb papers d’embalar,
m’ha vingut al cap la teoria dels Cent llenguatges dels infants que vam
aprendre dels nostres veïns d’Itàlia, de les escoles bressol de la zona de
Reggio Emilia. Quants llenguatges que tenen els nostres infants per ex-
pressar-se i quin poc cas en fem sovint.

Unes premisses pedagògiques que, igual que aquest llibre, fomenten
l’entusiasme i volen despertar les ganes d’aprendre dels nens i nenes,
amb total confiança de les seves capacitats. Animalades de paper és un lli-
bre original i atrevit, que convida a repetir l’experiència, a buscar altres
maneres d’apropar-nos a la creació literària d’una forma més autèntica,
més vivencial i, sobretot, més divertida.
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Interdisciplinari
Un projecte molt original que agrupa poesia,
dansa, fotografia i arts plàstiques.

«ANIMALADES DE
PAPER»
Autors: PERE CABARET /
LOLA CASAS
Editorial: EL CEP I LA
NANSA
Pàgines: 76 / Preu: 19 €

Els autors han treballat
amb les fotografies
d’Esther López i els
nois i noies de l’Escola
de Música de Sant Feliu
de Llobregat.
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mile Zola fou un dels escriptors més
cèlebres i llegits de la segona meitat
del segle XIX. La seva actitud exem-

plar davant de l’afer Dreyfus ha marcat
l’exigència requerida als intel·lectuals
públics en la societat moderna (un ex-
emple no sempre seguit), però les seves
novel·les més famoses (Germinal, L’obra,
El carnatge…) no han deixat mai de ser
llegides, a pesar de la fluixa filosofia que
sostenia la mirada d’aquest gran novel-
lista. Avui hi ha encara una tradició (so-
bretot nord-americana) que es declara
seguidora d’aquesta forma de realisme
descarnat –el naturalisme– que Zola va
posar en el centre de la seva estètica per a
parlar-nos de l’home i de la manera en
què vivia i moria en la seva època; encara
que la perdurabilitat de Zola es fona-
menta –com no pot ser d’altra manera–
en la solidesa de la seva obra, en l’emoció
humana que sap transmetre a través
d’un estil brillant i dúctil, que ens em-
peny a seguir les aventures terribles dels
seus petits herois. L’aplec que ens presenta –amb bona edició i traduc-
ció– l’editorial Accent ens recorda que Zola també va ser un contista
extraordinari. Els relats d’aquest volum són terribles –sovint entorn de
la mort–, però per això mateix encomanen una vivor, una intel·ligèn-
cia i ens donen fe de la sensibilitat d’una mirada pietosa i sorneguera.
Olivier Becaille és un enterrat en vida, en la tradició de Balzac i Poe, que
retorna entre els vius per adonar-se de la necessitat de la mort com a
agent anivellador; tot i això, hi ha moltes maneres de morir, i no sem-
pre la mort és aquesta «gran justícia» que ens equipara a tots, com dei-
xen clar els altres relats. Un llibre bo i durador; un dels autors clau de la
literatura moderna servit en petites dosis contundents.
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Maneres de morir
Un aplec de contes del gran novel·lista
francès Émile Zola

«LA MORT
D’OLIVIER BÉCAILLE
I ALTRES CONTES»
Autor: ÉMILE ZOLA
Traducció: LOURDES
BIGORRA
Editorial: ACCENT
Pàgines: 268 /Preu: 16 €

Aplec de contes sobre
la mort i l’art d’un dels
autors francesos més
llegits de tots els temps.
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«L’ESPIADIMONIS»
Autor: RAMON GOMIS
Editorial: AROLA EDITORS
Pàgines: 90
Preu: 12 €

L’espiadimonis és l’últim text
dramàtic del metge i escriptor
reusenc Ramon Gomis, que

presenta una història intensa sobre les relacions
d’amor i ambició entre tres dones i un home.
L’obra va ser estrenada el 10 de febrer passat al
Teatre Bartrina de Reus en una coproducció del
CAER –Centre d’Arts Escèniques de Reus– i el
Teatre Lliure.

«OBRA COMPLETA PUNT
U»
Autor: CARLES HAC MOR
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 520
Preu: 25 €

Primer dels tres volums de les
obres completes del reconegut

poeta lleidatà Carles Hac Mor (Lleida, 1940).
Una obra bàsica per entendre l’estil del poeta
que inclou no només els poemes, sinó també
narracions, explicacions de la seva obra, fotogra-
fies i poemaris il·lustrats. Una aventura incom-
patible amb la idea clàssica d’obra completa.

«CLARABOIA»
Autor: JOSÉ SARAMAGO
Traducció: CARLES SANS
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 368
Preu: 19,50 €

El 1953, un jove Saramago do-
nava per acabada la novel·la

Claraboia i l’enviava a una editorial portuguesa
sense fer-ne cap còpia. El manuscrit es va perdre
durant quaranta anys i va aparèixer en una mu-
dança. Claraboia és una petita joia sorprenent,
que explica la història de les diverses famílies
d’una escala de veïns.


