
llibres per a i niants i adolescents
per Aurora Díaz-Plaja

CONTES I NOVEL LES

FESTIVAL D'EN PITUS 
de Sebastià Sorribes, Barce-
lona. La Galera.

Cal repicar les campanes da-
vant un llibre nou, escrit amb 
amor envers els lectors i fins 
I tot envers els protagonistes: 
Sebastià Sorribas, guanyador 
del Premi Josep M. Folch i To-
rres del 1965 amb El Zoo d'en 
Pitus, pressionat des de tots els 
fronts de combat —crítics, bi-
bliotecaris, pares, infants—, 
perquè donés nova vida a la 
colla simpàtica que protago-
nitzava la seva llampant novel- 
leta, n’ha escrit una segona 
part. Els seus personatges, 
tan vitals, no podien quedar-se 
quiets després d’aquella prime-
ra sortida en la qual es confa-
bularen, amb una indubtable 
bona fe, per a crear un zoo, 
un xic sui-generis, que els per-
metés de recaptar els fons ne-
cessaris per al guariment de 
l’amic malalt. Tots esperàvem 
aquesta represa i tots l’aplau- 
flm, ara que l’admirat Sorribas 
s’ha decidit a donar-nos-la. Hi 
retrobem tota la colla, ara fi-
cada amb engrescament, en 
una experiència teatral. Teatre 
viu i viscut, amb tota la gràcia 
i la sana companyonia d’uns 
minyons d’alegria encomanadis-
sa i d'esperit dinàmic. És bo 
de poder demostrar que la li-
teratura original per als nostres 
Infants té qualitat, intensitat i 
força de creació.

NOVAMENT ELS CLÀSSICS

Finalment tenim noves edicions 
d'aquelles magnífiques obres 
que, fa trenta-cinc anys, foren 
traduïdes al català pels nostres 
poetes. Sempre havíem enyo-
rat aquells llibres que nosaltres, 
quan érem infants, rebérem 
com a regal insòlit: contes dels 
clàssics de literatura infantil, 
recreats en llengua catalana 
per Carles Riba, Josep Carner 
i Marià Manent. Sovint lamen-
tàvem que no fossin oferts als 
Infants d’avui, que tenen un 
bon nombre de llibres nous i 
originals, però als quals manca-
ven aquelles versions fonamen-
tals.
L’editorial Joventut, l’editorial 
que ja els havia llançats en els 
anys trentes, ha fet ara allò 
que tant esperàvem: novament 
ens arriben les rondalles reco-
llides pels germans Grimm en 
el català inefable de Carles Ri-

ba —que, quan les traduïa ja 
havia escrit els seus contes per 
a infants— i les narracions ori-
ginals de Hans Christian An-
dersen, convertides en contes 
catalans gràcies als poetes Jo-
sep Carner i Marià Manent.
I si aquests llibres són un veri-
table plaer per al bon lector, 
en el sentit espiritual i litera-
ri, son també, a més a més, un 
plaer visual, perquè contenen 
il·lustracions del millor dibuixant 
anglès: Arthur Rackham. Ben-
vingut sigui el retorn, set llus-
tres després, de les obres clàs-
siques de la literatura infantil.

NA VERDA VERDETA
de Maneím Echetò. Mallorca, 
Daedalus.

Aquest llibre no és cap nove-
tat, però, ho confessem, n’igno-
ràvem l’existència, fins ara que 
l’hem comprat després d’haver- 
lo descobert al Catàleg de lli-
bres en català de l’INLE. Per 
això en parlem, perquè, si mal-
grat la nostra dedicació profes-
sional i la nostra curiositat per-
sonal no ens havia caigut a les 
mans, bé podem pensar que 
poca gent el deu conèixer.

BARS ÀHMOI
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Més d’una vegada havíem escrit 
a amics mallorquins demanant 
notícies sobre llibres infantils 
editats a Mallorca —només te-
nim les incomparables Ronda-
lles de Mossèn Alcover— i 
sempre ens havien dit que no 
n'hi havia. I ara resulta que 
l’editorial Daedalus va editar 
aquest, primer volum d’una col- 
lecció anomenada Cabdell. Si 
n’han sortit d’altres, ens agra-
daria de coneixer-los.
Na Verda Verdeta és un llibre 
deliciós, una mena de faula so-
bre una herbeta que, menjada 
per una vaca, li fa pessigolles 
jugant amb la campaneta de la 
seva gola I li provoca així una 
rialla que fa riure tots els ani-
mals amics de la vaca; per això, 
quan una mare veu trist un in-
fant, li dóna llet de la vaca ria-
llera, i l’infant, tot d’una, tor-
na a riure. No coneixem l’auto-
ra, enchu Echetò, però sí el 
traductor, Jaume Vidal, poeta de 
cap a peus. Els dibuixos, d'Al-
bert Reig, són personals i mo-

derns: l’interior de la boca de 
la vaca té una força impres-
sionant! Ens agradaria de co-
nèixer noves edicions infantils 
amb regust illenc.

PER A LA PRIMERA EDAT

LA MARIONA AL ZOO,
de Gilbert Delahaye. Barcelona, 
Joventut.

D’aquesta col·lecció, (la prota-
gonista de la qual és Martine 
en l’original francès, continua 
essent Martina en la traducció 
castellana, però, en català, qui 
sap per què, s’ha tornat Ma-
riona) n’han sortit una dotzena 
de títols concretament sobre la 
mateixa nena i una dotzena 
més sobre altres personatges, 
sempre del mateix autor.
Les il·lustracions són aquerel·les 
de Marcel Marlier, un xic en-
sucrades, i el to general dels 
llibres és més aviat esvaït. Tan-
mateix, dins l’estadística dels 
llibres infantils més llegits a les 
Biblioteques popular, segons 
les memòries publicades a l’A-
nuari de Biblioteques, els con-
tes de la Mariona o de Marti-
na ocupen un lloc sóbresortint. 
Per l’interès que els infants d'a-
ra demostren envers els ani-
mals —gràcies segurament a 
Walt Disney, fins fa poc, i ara 
al digne espectacle de televi-
sió, Fauna, hem triat, per co-
mentar-la, l’aventura de Mario-
na al Zoo, d’una lectura fàcil i 
agradable. La traducció de Vic-
tòria Oliva és neta i flexible. 
La visita de la Mariona, en Joan 
i en Patatuf al zoo, serveix 
d’excusa per a veure com són 
i com viuen els animals més 
destacats, els quals expliquen, 
ells mateixos, llurs característi-
ques. Un llibre amable dins la 
col·lecció Faràndula.

TEMPS LLIURE

MANS HÀBILS, d'Albert BOER 
HELT. Barcelona, Vilamala.

Un sol llibre català en tota la 
producció d’una casa de tradi-
ció dins la bibliografia religio-
sa juvenil. Val la pena que el 
destaquem, encara que només 
sigui per a estimular els edi-
tors a fer més publicacions en 
la nostra llengua. Antoni Romeu 
s’ha encarregat de la traducció 
—damunt la 9.° edició france-
sa— d’aquest llibret dedicat als
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treballs manuals de fusteria 
dins els campaments i les colò-
nies de vacances. També pot 
servir, és clar, per a orientar 
l’esmerç del temps lliure a ca-
sa mateix, quan hom pot tenir- 
hi un racó que faci de taller en 
miniatura.
L’autor, que es proclama escol-
ta —dels francesos d’abans de 
la guerra del 14—, ara deu te-
nir l’edat del segle i ha volgut 
transmetre als adolescents ac-
tuals la seva experiència en 
aquests tipus d'activitat. Co-
mença reproduint la «pregà-
ria del bosc exhibida pels iu-
goslaus a l’Exposició Internacio-
nal de París, del 1937: «Jo sóc 
el mànec de la teva aixada, i 
la fusta del teu bressol i del 
.teu taüt». Amb aquesta intro-
ducció, ja podem comprendre 
que ensenya a tractar amb 
amor la primera matèria d’a-
quests treballs manuals de 
camp i d’aire lliure.

EL TEATRE

Sembla que, de cop i volta, 
s’han mostrat actius alguns ele-
ments favorables a la promo-
ció del teatre infantil català. 
Així, per exemple, els autors 
són esperonats a crear obres 
noves. Enguany els concursos 
d’originals convocats són tres: 
a més del primer Concurs de 
Teatre per a nois, organitzat 
per «Cavall Fort», exclusiva-
ment per a obres catalanes, 
hom també pot presentar-se al 
III Concurs de l’Associació Es-
panyola de Teatre Infantil i Ju-
venil —que té una Delegació 
Catalana a Barcelona— i al 
certamen de teatre infantil amb 
què els premis Ciutat de Bar-
celona han estat ampliats per 
l’Ajuntament. Benvinguts siguin 
aquests testimonis de la preo-
cupació per a dotar de produc-
cions literàries noves els nos-
tres escenaris. Fins ara només 
existia el concurs convocat 
per l’infatigable Joventut de la 
Faràndula de Sabadell. 
Tanmateix, en aquest racó de

«Serra d'Or» on glossem els lli-
bres en català per a infants i ado-
lescents, ben rarament podem 
donar a conèixer noves aporta-
cions a aquest gènere difícil pe-
rò necessari. D’ençà del darrer 
comentari, només n’hem vist 
una: un text de Lluís Coquand, 
que no és el que li valgué el 
II Premi Nacional —de tema 
original i dinàmic i encara inè-
dit—, sinó una altra de les ver-
sions, modernes i un Xió iròni-
ques, que ell fa de contes tra-
dicionals, com el Patufet i La 
pell d’ase. Ara, en Els tres Tam-
bors, s'ha basat en la cançó,

tan popular, ¡, naturalment, la 
seva música serà l’escenari so-
nor de l’agradable farsa, la pu-
blicació de la qual agraïm a 
Lluís Coquard que, amb un es-
forç personal i tossut —fins 
al punt que edita ell mateix les 
seves obres—, enriqueix la mi-
grada secció teatral de les nos-
tres biblioteques infantils.

LA GEOGRAFIA

ILLES BALEARS, de Miquel 
Adrover, Barcelona, Tàber.

No és agradable ni per al co-
mentarista ni per al lector, que 
calgui tornar a retreure un de-
fecte fàcil de corregir i absur-

l’infantil

dament mantingut. Massa opti-
mistes, segons que es veu, en-
carà creiem en l’eficàcia d’un 
consell sincer i, més encara, en 
el d’un prec seriós i raonat. 
Per això repetim: ¿Per què els 
líóms dels diferents volums de 
les col·leccions Coneguem el 
país i Terra I homes, d’edito-
rial Tàber, porten només el nom 
genèric de la col·lecció i no, 
com és imprescindible i lògic 
també el títol individual de ca-
da volum? Estem segurs que 
deuen ésser molts els qui han 
fet el mateix comentari davant 
el prestatge en el qual éls vo-
lums arrenglerats d’una col·lec-
ció sencera semblen exemplars 
repetits d’un sol llibre. Tan fà-
cil com és d’evitar aquest in-
convenient!
Ara tenim dues obres més d’a-
questa editorial que es distin-
geix pel seu dinamisme, pel 
bon. gust tipogràfic i per la se-
lecció d’autors i de títols origi-
nals.
Illes Balears, de Miquel Adro-
ver, amb il·lustracions de Maria 
Dolz, és escrit amb gràcia i vi-
sió de com cal parlar aí lector 
adolescent que sent la inquie-
tud de . conèixer el món que el 
volta. Té un fons argumentai: 
el viatge i sojorn d’un noi i una 
noia del Principat a casa d’uns 
amics mallorquins, les excur-

sions que fan per les dues Illes 
grans, Mallorca i Menorca, amb 
un Incentiu per a preparar el 
viatge a les Pitiüses. Dibuixos, 
mapes i curiositats idiomàtiques 
complementen aquesta agrada-
ble visió baleárica.

CATALUNYA FRANCESA,
de Pere Verdaguer. Barcelona, 
Tàber.
Aquest llibre comença amb un 
mapa del territori, ara francès, 
ón l’esperit i la llengua dels 
catalans persisteix, a través del 
temps, fins avui. Un resum his-
tòric, molt ben fet, en situa els 
precedents vitals insistint més 
en el fet humà i cultural —l’art 
romànic, l’esperit dels mones-
tirs o dels trobadors— que no 
en els fets purament històrics. 
De l’època moderna, l’autor 
n’estudia l’economia, l'agricul-
tura —la magnífica fruita, com 
els préssecs rossellonesos—, 
la indústria, el comerç, el tu-
risme, el folklore i els esports, 
còm el rugby. Una ullada a 
Sant Miquel de Cuixà, que so-
ta l’ombra del Canigó és un re-
cés espiritual de catalanitat, 
ajuda a fer interessant aquesta 
visió enfervorida del món i de 
la vida dels catalans de l’altra 
bànda de la frontera.

PUBLICACIONS
PERIÒDIQUES

ELS CENT NÚMEROS 
DE .L'INFANTIL*
Vet aquí un número rodó, de 
prestigi: el 100 significa una 
fita, un esforç de continuïtat. 
Però aquest número centenari 
té, darrera seu, no solament els 
cent que el justifiquen sinó tam-
bé el umig centenar de la 
primera època de la matei-
xa revista, o millor dit, de la 
mateixa capçalera. Perquè la re-
vista en català més infantil 
—de nom i de fets— té una 
història simpàtica i ja llarga: 
nasqué fa més de vint anys, en 
un racó del seminari de Solso-
na. Era menuda, de format, com 
el primer «Patufet», i estava 
feta amb un gran amor, un gran 
desig de superació i un bon 
sentit periodístic. No era un 
butlletí més de centre escolar, 
sinó una publicació amb aires 
d’actualitat, reportatges i con-
tactes amb el món, com la re-
vista econòmicament més forta.
I el pobre periodiquet en te-
nia ben pocs, de diners: hom el 
veia a punt de sucumbir, de 
tants esforços com feia per sor-
tir puntualment, per no fallar a 
la cita que tenia amb aquells 
minyons del seminari que, a ho-
res d’ara, ja deuen exercir la 
carrera.
Quan ja n’havien sortit mig cen-
tenar de números, un bon dia,
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pel gener del 1963, se’ns apare-
gué amb nou vestit. «L'Infantil» 
s'havia tornat gran de forma, 
però potser un xic més infan-
til de contingut, amb pàgines a 
tot colór: una revista de debò. 
El peu d'impremta era encara 
de Solsona, però la revista ja 
era per a tothom. Ara, de la 
primera etapa, gairebé només 
ens en queda un record boirós. 
Però no podem celebrar els 
100 números de la nova sense 
al·ludir a aquella revisteta, la 
primera que després de la guer-
ra es feia en català per a in-
fants, i que volia substituir el 
«Patufet» enyorat, aquell «Patu-
fet» que ha trigat trenta anys 
a renéixer i que, quan ho ha 
fet, ha estat acollit amb grans 
polèmiques. Ara justament fa 
un any.
Saludem, doncs, l’aniversari del 
nou «Patufet», el primer cente-
nari de «l’Infantil» i el llunyà 
naixement d’aquell Infantilet 
que ara ja hauria assolit el nú-
mero 238.

«CAVALL FORT»
/ EL SEU TEATRE

La revista «Cavall Fort», nas-
cuda el 1961, ha exercit una 
influència beneficiosa, espiri-
tual i literàriament, més enllà 
d’on abasten els números pe-
riòdics que els nostres adoles-
cents esperen amb interès i lle-
geixen amb fruïció: ha creat un 
autèntic clima d’espectacle tea-
tral. Els seus lectors i el món 
infantil en general, ja viuen en-
guany el seu «VI Cicle de Tea-
tre per a nois i noies». Així, 
durant tres anys, la iniciativa de 
la revista ha omplert un buit 
considerable dins la cultura 
dels infants. Com que cada ci-
cle presenta cinc obres, si fa no 
fa això vol dir que una trente-
na de peces teatrals han es-
tat ofertes als nostres infants. 
Paral·lelament, la revista se-
gueix la seva via, aportant 
contes d’imaginació, historietes 
ben triades, textos d’iniciació

científica, reportatges d'actua-
litat. Relligada en deu volums 
ja fa goig dins una biblioteca 
juvenil.

LA DIDÀCTICA

MAINADA, de Montserrat 
Camps. Ed. Casals.

Un llibre nou per a entrenar la 
mainada a estimar la llengua 
que parla i a comprendre’n la 
poesia. L’autora, una mestra 
vocacional, ha triat cinc con-
tes populars dels que recoma-
na Sara Cone Bryant en Com 
explicar contes, un dels contes 
moderns més originals («Bri-
llant, la locomotora que va sal-
var una vaca», que Maria An-
gels Ollé va publicar a la col- 
lecció «La Galera d'Or») i «La 
família Cargol» (una narració 
apareguda en els fascicles 
«L'educació infantil», de l’Edito-
rial Jové). Amb aquest material 
literari, Montserrat Camps fa 
una exposició viva de l’idioma 
català, amb les expressions més 
adients per a infants de sis a 
nou anys, i els fa treballar amb 
comentaris provocats i exerci-
cis complementaris. Els dibui-
xos d'Eulàlia Sarriola, vius, in- 
fantívols i de colorit suau, arro-
doneixen l’eficàcia didàctica 
d’aquest llibre.

JO SÓC EL BLAU,
de Josep Gargante i Maria Lluï-
sa Jover. Barcelona. La Galera.
Dins la línia ja assenyalada 
pels altres dos «Llibres de co-
lors» —el vermell i el groc— 
ha sortit el blau, un protagonis-
ta més suau. També aquí el co-
lor parla i explica les coses 
que s'il·luminen amb la seva bla-
vor. I l'infant veu com el món 
és bell perquè té l’escala har-
moniosa de l’arc de sant Martí.

QUATRE «DESPLEGA 
VELA» EN RUTA

La mateixa editorial La Galera, 
seguint la seva tasca segura i

conscient, té a punt de sortida 
altres obres de valor formatiu 
i de distracció. No n’hem tin-
gut, encara, exemplars a la mà, 
però, com que sortiran, segons 
que hom ens diu, abans que 
«Serra d'Or», bé podem anun- 

ciar-les. La col·lecció «Desple-
ga Vela» tindrà quatre nous tí-
tols: A menjar confitura!, de 
Josep Vallverdú, amb dibuixos 
d’Ismael Balanyà, aí voltant de 
la fruita com a centre d’inte-
rès; El joc del foc, amb dibui-
xos d’Anna M. Riera; Si bufa es 
vent, una aportació menorqui-
na de Joaquim Farré i Pilar Be- 
nejam, amb dibuixos de Fina 
Rifà, i, finalment, de Francesc 
Candel (que va sqrprendre'ns 
i emocionar-nos amb l’anterior 
«Desplega Vela», Una nova ter-
ra), un llibre de títol ben ex-
pressiu: Avui començo a tre-
ballar, amb dibuixos d’Eulàlia

Sarriola.

LLIBRES TOTALMENT 
PEDAGÒGICS

L’equip de Mestres «Rosa Sen-
sat», promotor de les admira-
bles escoles d’estiu, com la 
que enguany ha estat anomena-
da «Alexandre Galí», ha conti-
nuat donant material didàctic a 
La Galera. Així ha continuat la 
publicació de Primeres imatges 
primeres paraules amb els nú-
meros 9, 10, 11 í 12, referents 
a l’Escola, a la Ciutat i (dos 
volums) als Oficis. D’altra ban-
da i dins la col·lecció de treballs 
manuals titulada «Saps com es 
fa?», surt El poble, dibuixat i 
redactat per Maria Dolors Gi-
ral.

LLIBRES DE CONSULTA

Les escoles Talitha i Costa i 
Llobera, junt amb l’Escola Ac-
tiva de Pares i les editorials 
Nova Terra i Casals, continuen 
la tasca de seleccionar els lli-
bres més recomanables per als 
infants. Després d’haver llan-

Jo soc el blau

nqq ¡a d o s Of

çat, durant tres anys consecu-
tius Que deben leer nuestros 
hijos, redactat en castellà però 
amb un cinquanta per cent de 
llibres en català, ara s'han em-
brancat en una més difícil aven-
tura: Llibres per als 15 anys. 
L’edat considerada no és preci-
sament, és clar, la que esmen-
ta el títol, sinó, amb més am-
plitud, la d’aquella adolescèn-
cia que es troba més a la vora 
de la joventut que de la infàn-
cia. El llibre està fet amb cons-
ciència i escrupolositat. Escull 
obres de valor literari i d’inte-
rès argumentai i, per a alguns 
llibres, afegeix un petit comen-
tari a la referència. Una obra 
ben feta que serveix de guia 
per a pares i mestres, per a 
bibliotecaris i llibreters.

•les competicions 
•les pistes 
•el material 
•els clubs 
•els campions
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