
||¡hit»s |K»ra îniants i adok·MViïts
per Aurora'Díaz-Plaja

Cada vegada és més intens 1 es-
clat que, dues vegades l'any, es 
reflecteix als aparadors de les lli-
breries. Les novetats s'amunte-
guen perillosament a les taules 
dels crítics quan arriba la prima-
vera i, pel que fa al llibre infantil- 
sobretot a la darreria de la tardor: 
als llibres més o menys pedagò-
gics apareguts per al comença-
ment de curs se sumen els que 
voldrien ésser triats com a regals 
nadalencs i els que hom ha íet 
sortir pensant en la Setmana del 
llibre infantil. A nosaltres, tanma-
teix, ens toca de comentar més 
volums després de la diada de 
Sant Jordi que no ho férem al co-
mençament de l'hivern, precisa-
ment perquè no poguérem esperar 
moltes de les novetats nadalen-
ques.
La quantitat de títols que s'acumu-
len em converteix aquell plaer 
que no m'avergonyeixo de procla-
mar, el de llegir llibres d'infants 
per a fer-los llegir, en una respon-
sabilitat un xic esveradora. Preci-
so, doncs, que aquests comentaris 
només pretenen ésser una guia 
per a pares i mestres, tenint en 
compte, no l'edat, sinó el tempe-
rament dels infants. I també un 
estímul per als editors, que tants 
esforços fan per dotar els lectors 
infantils de bons llibres en llengua 
catalana.
Bé que Rosa Leveroni i Joaquim 
Carbó ja evocaven, al número d'a-
bril de «Serra d'Or», la figura de 
Maria Novell, voldria ara afirmar 
novament que, amb ella, la lite-
ratura catalana per a infants ha 
perdut un gran valor. Recolzada 
en tota la seva cultura humanís-
tica, sabé fer història, novel·la i 
teatre. Gràcies a Maria Novell, els 
infants catalans gaudien a «Cavall 

ort» duna ració periòdica de 
contes veritables, des de fa un pa-
rell d'anys. Que el meu primer co- 
jnentan sigui el del seu darrer

PEROT JOGLAR, de Maria Novell, 
““stracions d'Elena Cortès. Col- 
eccio «Fem teatre», 5. Editorial 
tcber, Barcelona 1968.

eatre i la història, les dues pas- 
ions de Maria Novell, conjuguen 

eñ 1 nS 1° co^ecc*ó «Fem teatre», 
1 ' a cfGa^ ella ja havia publicat 
vni, °I6wtes' en aquell primer 
lentm ^ar'a Novell conduïa el 
sén°r a 'a Grècia clàssica, ací 
die\m]eniPv!'ta cap a ^’Europa me- 
dslo ■ ' , epoca dels trobadors i 
d'-,T iC^,arS' G°m a totes les obres 
de lr,6S Q col'lecció, ultra el diàleg
cions PSi?a *ea*rch hi ha orienta 
Ara mS° riJ vestuari i decoració 
but un S 6 'eatre infantil ha re 
vell * n°Va emPenta, Maria No 
amiga mancar°' no sols com c

LLIBRES PER A
ESTIMAR L'IDIOMA
BON MATÍ, de Sebastià Sorribas. 
Il·lustracions de Mariona Lluch. 
Amb l'anex «Notes per als mes-
tres i els pares», per J. Ruiz i Ca- 
lonja. Obres bàsiques de forma-
ció cultural. Editorial Teide, Bar 
celona 1969.

EL MAR, LA PLANA, LA MUN-
TANYA, d'Artur Martorell i Bis-
bal. Il·lustracions d'Armand Martí-
nez. Obres bàsiques de formació 
cultural (Selecta de lectures, 2). 
Editorial Teide, Barcelona 1969.

Per molt que pretenguem pres-
cindir aquí dels llibres didàctics, 
no podem silenciar aquestes dues 
obres d'Editorial Teide, agrada-
bles de llegir com si fossin pura-
ment recreatives.
Bon matí, de Sebastià Sorribas, és 
un primer llibre de llenguatge, es-
crit amb gràcia i damunt un fil ar-
gumentai protagonitzat per Daniel 
i Marta.
El mar, la plana, la muntanya, la
segona part de l'antologia temà-
tica de i'enyorat Artur Martorell, 
prou coneguda d'ençà de la pri-
mera edició, ens és ara oferta amb 
nova vestidura i amb la mateixa 
frescor de sempre. El poeta eivis-
senc Marià Villangómez, el prosis-
ta mallorquí Baltasar Porcel i el 
novel·lista català Josep M. Espinàs 
són les veus noves afegides per 
Maria Martorell a l'antologia del 
seu pare.

LLIBRES DE CONTES 
PER A LA PRIMERA 
EDAT
LA LLUM DEL FAR. Argument i 
il·lustracions d'Enric Cormenzana. 
Text de Maria Hernández i Roig. 
Col·lecció «La Galera d'or». Edi-
cions La Galera. Barcelona 1968. 
Recordo que un dia vaig arribar 
al despatx d'Andreu Dòria, l'«al- 
mirall» que fa navegar amb tanta 
d'empenta La Galera, un xic es-
bufegant perquè havia comès l'er-
ror de creure fàcil de pujar al 
núm. 79 del carrer de l'Art des del 
passeig de Maragall. Doncs be, 
damunt la taula, l’«almirall» hi 
tenia un petit far, graciosament 
construït amb cartó i cellofan de 
colors. Vaig pensar que per molta 
galera que navegués allí dins, no 
hi calia pas un far. . . L'editor m'ho 
aclarí: es tractava del petit tre-
ball manual que era aconsellat 
dins un dels seus darrers llibres: 
La llum del far. Heus ací un editor 
conscient: s'autoconvenç d'allò
que recomana als seus llibres.

Després hem llegit el text, i aquest 
es recomana tot sol: damunt un

petit argument — l'infant de ma-
rina que convida el cosí de ciutat 
a conèixer el far —, hi ha una ve-
ritable lliçó sobre la utilitat i la 
bellesa d'aquest lluminós guarda 
de la costa. Les il·lustracions de 
Maria Hernández i Roig fan molta 
gràcia, i el color acompanya amb 
alegria tota la narració.

SILENCI AL BOSC. de Montserrat 
Mussons. Il·lustracions de Maria 
Dolz. Col·lecció «Nous horitzons». 
Edicions La Galera. Barcelona 
1968.
La col·lecció «Nous horitzons» ini-
cia una nova sèrie amb . aquest vo-
lum: des d'ara, aquests llibres 
plens de fantasia, que són de gran 
format, tindran un llom. Que no 
en tinguessin era llur únic defec-
te, i així ho ha comprès La Gale-
ra. Ara tindran la consistència 
física necessària per a formar part 
de les biblioteques infantils. 
Silenci al bosc, de Montserrat Mus-
sons, és una narració nova que 
pot ésser classificada entre la fau-
la d'antigor i el modern film de 
dibuixos animats: una alosa pre-
sumida vol monopolitzar la música 
de tot el bosc i obliga les altres 
bestioles a cantar com ella, i no-
més aconsegueix de fer-los emmu-
dir; el silenci és espantós, l'alosa 
comprèn la lliçó i el bosc retroba 
l'harmonia diè la música produïda 
per molts cants diferents. És un 
conte divertí} i amb un missatge 
per als homes de bona voluntat. 
Els dibuixos de Maria Dolz són 
molt adequats per a glossar un 
poema simfònic com el que ha es-
crit Montserrat Mussons.

EL PAÍS DE LES CENT PARAU-
LES, de Marta Mata. Il·lustracions 
dí'Anna-Maria Riera. Col·lecció 
«Nous horitzons». Edicions La Ga-
lera. Barcelona 1968.
La professora de pedagogia Mar-
ta Mata, assessora de iota T edició 
de La Galera, també publica un 
conte dins la sèrie «Nous horit-
zons»: El país de les cent parau-
les. El dedica als alumnes d'una 
escola, als quals va explicar-lo 
un dia. Els diu: «Veureu que és un 
xic diferent, però és que els con-
tes, com els nens i les nenes, tam-
bé creixen i canvien». És un conte 
deliciós que parla d'un país on 
tothom s'entenia, cadascú treballa-
va per als altres i tots plegats 
sabien divertir-se. I a més, amb 
cent paraules en tenien prou. Però 
a l'hora de nomenar secretari van 
haver de triar entre un de llarga 
vista, un altre molt traçut i un 
tercer que era poeta. Tots tres 
van anar pel món per fer mèrits, 
i si el primer va dur totes les co-
ses que veia noves i el segon sa-
bia fer aparells amb els estris 
nous, només el tercer sabé bate-
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jar-los, és a dir, ensenyà a la 
gent d'aquell poble de cercar un 
nom per a cada cosa i a dir cada 
cosa pel seu nom. I entusiasmats 
amb la idea, volgueren cercar no-
ves paraules i jugar-hi com tan 
sols saben fer-ho els poetes. I a 
més, trobaren que calien tres se-
cretaris perquè tots tres aspirants 
eren útils a la comunitat. Bell con-
te per a fer conèixer la gràcia de 
la paraula.

L'AIRE QUE RESPIRES, d'Amèlia 
Benet Il·lustracions d'Enrica Casa-
demont. Col·lecció «Avui sabreu». 
Editorial Teide, Barcelona 1988.

De la quadrilogia pedagògica que 
Teide publica sota el títol «Avui 
sabreu», hem triat L'aire que res-
pires perquè potser n'és el volum 
més graciós, tot i que els altres 
en són prou. Comença amb una 
escena infantil: uns xicots que te-
nen a les mans una flor i unes 
bestioles, les posen sota un got 
girat i així s'adonen de com és de 
necessari Taire per a les plantes 
i els animals. Després, el llibre 
ens parla de l'aire fi del bosc, del 
vent i de les tempestes, dels es-
tels, del buf que treu notes de la 
flauta... Com els altres d'aquesta 
quadrilogia — La terra que tre-
pitges, El sol que escalfa. L'aigua 
que corre —, aquest volum com-
prèn una «Guia de lectura», on 
Amèlia Benet indica llibres de 
contes en què l'aire té un paper: 
Peter Pan i Wendy, on els dos 
protagonistes volen, El globus de 
paper, d'Eulàlia Valeri, Babar en 
globus. On aixeco el meu estel, 
d'Enric Cunillé...

LA GIRAFA QUE VOLIA SER 
REINA, de Carme Aymerich. Il·lus-
tracions de Fina Rifà. Col·lecció 
«Desplega vela». Edicions La Ga-
lera. Barcelona 1968.

Amb dibuixos de Fina Rifà, la col- 
lecció «Desplega vela» ens dóna 
un exemple pràctic de tot el que 
Carme Aymerich, amb la seva 
germana Maria, explicava al seu 
assaig sobre l'expressió, que tan 
merescudament obtingué el premi 
Antoni Balmanya l'any 1967. El 
títol es refereix a l'obra que re-
presenten uns infants, i el con-
tingut és ben bé una lliçó de 
teatre viu. Els personatges juguen 
a fer teatre, i tots demostren un 
gran enginy per a disfressar-se 
d'animals de la selva i fins i tot 
d'arbres o de raigs de sol. És un 
llibre bonic i ensems útil per als 
menuts.

JESÚS ENS DÓNA EL PA, d'A. 
M. Cocagnac. Il·lustracions d'Alain 
Le Foll. «Àlbums bíblics Estela», 
19. Editorial Estela, Barcelona 
1988.

Amb aquest títol i Els deixebles 
d'Emaús, ja són vint els àlbums 
bíblics que Estela ha publicat, en 
una correcta traducció de l'original 
francès d'A. M. Cocagnac i amb 
els mateixos dibuixos. La paràbo-
la dels pans i els peixos hi queda 
molt netament explicada a l'abast 
dels infants.

1O SÓC EL VERMELL, de J. Gar- 
ganté. Il·lustracions de Maria-Lluï- 
sa Jover. Col·lecció «Els llibres 
dels colors». Edicions La Galera, 
Barcelona 1968.

«Jo sóc el vermell, 
viu com la sang, 
fort com el foc, 
dolç com les flors, 
alegre com el vi.»

Així comença Jo sóc el vermell, 
un dels «Llibres dels colors» que 
tan gentilment han ideat Josep 
Garganté i Maria-Lluïsa Jover.

l'aire m respiras

la girafa
W&cvúfi'u ■’’JztruiL

sóc el 
vermell

Perquè és una gentilesa d'oferir 
als infants la visió de la llum 
destriada en colors i l'autobiogra-
fia de cadascun d'ells, i d'expli- 
car-los per a què serveixen i com 
poden fer aparèixer d'altres colors, 
a més a més d'omplir de joia les 
coses d'un sol color com són 
les roselles i les cireres en el cas 
del vermell. Com a tots els llibres 
de La Galera, sota l'orientació pe-
dagògica de Marta Mata, hi ha 
a1. final una invitació a participar 
en el joc que el llibre ofereix als 
infants lectors.

EL CAS DEL PREMI 
FOLCH I TORRES
En la seva sisena edició, el premi 
per al millor llibre infantil ha ob-
tingut un èxit tan esclatant que, a 
més de l'obra guanyadora i la 
finalista, les Edicions La Galera 
en publiquen dues més de les que 
hi concursen. És digne d'estudi el 
cas d'aquest premi, que uns anys 
no pot ésser atorgat per manca 
d'obres prou encertades, i d'al-
tres anys caldria desdoblar-lo per 
excés de qualitat. Els anys 1963 
i 1967 và haver de quedar desert. 
El 1966, a més a més de l'obra 
guanyadora — Les presoneres de 
Tabriz, de Maria Novell —, va 
destacar com a mereixedora Un 
rètol per a Curtó, d'Àngels Gar-
riga — dues obres d'escriptores 
ara ja absents per sempre més —. 
Enguany són quatre les que apa-
reixen dins la col·lecció «Els gru-
mets de La Galera», perquè, cada 
una pel seu estil, tenen originali-
tat, elegància literària i desvet-
llen l'interès del jove lector.

L' OBRA

GUANYADORA

ROVELLÓ, de Josep Vallverdú. II- 
lustracions de Narmas. Premi Folch 
i Torres 1968. Col·lecció «Els gru-
mets de La Galera». Edicions La 
Galera, Barcelona 1969.

«Només voldria dir-te això, petit 
lector: estic content per tu», diu 
Joan Triadú en acabar el pròleg 
d'aquest llibre, premi Folch i Tor-
res 1968. Pare, bibliotecari o pe-
dagog, tota persona gran que lle-
geixi aquest volum donarà la raó 
a Triadú. És més, gairebé ens sen-
tim gelosos dels infants que gau-
diran de la frescor poètica i vital 
de Rovelló. «Rovellí» es un gosset 
que farà història dins la literatura 
infantil, com el «Flush» de Virgi-
nia Woolf en féu dins la d'adults. 
De ciutat i venut en una botiga, 
és criat a pagès per pura casua-
litat. Perdut pels amos que el 
compraren, Llisot el troba just 
quan cercava rovellons, i per això 
el bateja com ho fa, i li ensenya 
a descobrir bolets. Després el gos 
viu aventures de tota mena: l'a-
mo d'un circ ambulant el rapta, 
ell s'escapa, es perd, algú el pren 
per un llop, i finalment arriba fe-
liç a la masia de l'amic Llisot.

Un vocabulari final enriqueix t 
dagògicament aquesta novella r 
ral de Josep Vallverdú, il·lustrada 
amb enginy per Narmas 
n'és de graciós, per exemple e’l 
plànol del camí de retorn de «Ro. 
velló»!

L'OBRA FINALISTA

DÍDAC, BERTA I LA MÀQUINA 
DE LLIGAR BOIRA, d'Emili Teixi-
dor. Il·lustracions d'Enric Comen- 
zana. Finalista del premi Folch i 
Torres 1968. Col·lecció «Els gni. 
mets de La Galera... Edicions La 
Galera, Barcelona 1969.

El triomf de l'esperit sobre la ma-
tèria, de la fantasia sobre la ra-
tina i de la poesia sobre la prosa 
quotidiana, és ben expressat dins 
aquest llibre divertit i convincent 
L'infant que el llegeixi compren-
drà que només tocant de peus a 
terra podrà enlairar la mirada 
sense ensopegar; que la imagina-
ció crearà sempre formes diverti-
des, ni que siguin amb fum ines-
table, quan la fantasia és sana; 
que cal mirar fermament la reali-
tat per a poder extreure'n la poe-
sia. Un llibre per als infants deci-
dits i aventurers. Una novella que 
només té un defecte doble: el tí-
tol massa llarg — amb La màqui-
na de lligar boira n'hi hauria ha-
gut prou — i el text massa curt.

ELS ALTRES DOS 

«GRUMETS»

LA COLLA DELS DEU, de Joa-
quim Carbó. IHustracions d'Isidre 
Monés. Col·lecció «Els grumets de 
La Galera». Edicions La Galera 
Barcelona 1969.

VIATGE AL PAÍS DELS LACETS, 
de Sebastià Sorribas. Il·lustracions 
de Pilarín Bayés. Col·lecció «Ss 
grumets de La Galera». Edicions 
La Galera, Barcelona 1989.
Joaquim Carbó i Sebastià Sorribas 
són dos autors prou abocats a 
món dels infants i dels adolescen s 
i saben captar l'interès del lector. 
Sorribas, amb el seu Viatge a 
país dels Lacets, decanta el lecC- 
cap a la prehistòria, mentre Qus 
Carbó, amb La colla dels deu, no 
li fa deixar el món nostre de ca 
dia.

N LLIBRE FORA DE 
ÈRIE
S GERMANS PETITS M T0J 
3M, de Josep M. Esp»®-“ 
colons d'Eulàlia Sariolo. 
i «Desplega vela». Edicions
liera, Barcelona 1968.
t i que aquest llibre forma P®1 
la col·lecció molt infam <

;ga vela», l'hem volgut aei 
irt de la secció de contes ■
;, pel seu interès huma i 
. Tots sabem com 'a^®ir, e[s 
ptor batalla, des de 0 
nts, per formar la oonscien^
lectiva necessària P®r
is planer el cann del ?ell

ara, però, la seva 1Fin
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,'adreçava sobretot als adults, lle-
M de la inefable carta que va 
X fa alguns anys a «Cavall 

Fort, Ara s'aboca del tot cap al 
lector infantil per plantejar-li un 
problema que no ha d ignorar. 
Els germans petits de tothom dei-
xa seriós l'infant que potser hau-
ria rigut davant un nen que no 
és com els altres. És tota una 
lliçó d'humanitat. La «Comisión
Católica Española de Literatura 
Infantil» acaba d'atorgar-li el seu 
premi anual al millor llibre sota 
lois els aspectes.

l l ib r e s  pe r
A ADOLESCENTS
A LA VORA DEL MAR, de Martí 
Olaya. Il·lustracions de Maria Dolz. 
Col·lecció «Coneguem el País». 
Editorial Tàher, Barcelona 1968.

Un llibre amb tota la salabror 
del «Mare Nostrum» s'ha afegit a 
la col·lecció «Coneguem el País», 
que té moltes excellencies i un de-
fecte contra el qual he de protes-
tar, com a bibliotecària i com a 
lectora: el llom del llibre duu el 
nom de la col·lecció, però no l'es-
pecífic de cada volum. Els llibres 
han d'anar, drets, als prestatges 
d'una manera que només en deixa 
visible el llom: bé cal que aquest 
ens asenyali el contingut de cada 
volum. Pel que fa a la resta, no 
he de regatejar pas els elogis: 
Martí Olaya ha escrit un llibre di-
vertit i suculent, alegre i acolorit, 
pedagògic i salat. El lector infan-
til envejarà la sort dels protagonis-
tes que recorren tota la costa, des 
del delta de l'Ebre fins a la Costa 
Brava, mengen els plats típics de 
cada indret —com els cèlebres 
llagostins de Sant Carles de la Rà-
pita—, respiren història davant 
monuments com l'Arc de Berà i 
coneixen la veritable artesania de 
la terra, com la que representen 
les puntaires del Maresme. L'a-
ventura dels protagonistes, que 
escriuen el llibre mentre fan el 
viatge, i els somnis de la Mario- 
na, donen gràcia novelística a 
una narració que, d'altra banda, 
enclou records dels poetes glossa- 
dors dels paratges visitats.

HISTÒRIA UNIVERSAL (VIATGE 
H LA HISTÒRIA), d'Enric Bagué, 
ustracions de Jordi Aguadé.

Editorial Estela, Barcelona 1968.

e vegades sentim santa envej 
e.s inf™ts, als quals hom ofe 
ix avui llibres tan ben editat:
,a nosha infantesa podem re
'ar 1cer'ament coses tan digne 

p , ®s llibres de l'Associaci 
1 e? °ra de l'Ensenyança Cate 

1 de Vantitïa editorial Muntc 
„ Feii? e^s mitjans actuals d 
no° fCCÍ° pática i els material 
npï, a avoreixen notablement l'a:
Pecte físic del llibre.

®ys n?9?6 ~~que' ía trenta-dc 
vein'i ,temps que suara evocc
'aboràciód^ ieSCTÍt' amb la co 
i v¡v del plorat Jaume Vicer 
història—Vllbre d'iniciació a 1

~~ ha redactat ara ague:

EMILI TEIXIDOR

nou text per als infants com si fos 
un veritable viatge a través del 
temps. N'ha fet una mena de re-
portatge viscut que presenta Hero- 
dot o Carles Martell com a coeta-
nis del lector. Un esbós de cada 
figura, una referència a un text 
del personatge mateix o d'algun 
comentarista que en parla, i els 
segles passen volant davant el 
lector. No ens n'adonem i ja som 
a la creació de l'ONU, al final de 
la guerra de 1945. Però l'autor ha 
previst que encara hi haurà nous 
esdeveniments a ressenyar, i deixa 
dues pàgines en blanc perquè els 
lectors les omplin a mesura que 
ells mateixos facin història, car, 
com diu, tots en fem: «els reis i 
els prínceps, els rics i els po-
bres, els sants i els qui tot ho es-
peren d'aquest món». Un viatge 
interessant que l'il·lustrador Jordi 
Aguadé ha sabut glossar molt bé 
amb el color i amb la forma.

LES NOVEL·LES

D'a  VE'TURES DELS 
«QUATRE AMICS»

CONTRABAN DE DIAMANTS, de 
M. H. Banyoles. Versió catalana de 
Miquel Adrover. Col·lecció «Foc de 
camp», 14. Sèrie «Els quatre 
amics». Editorial Tàber, Barcelo-
na 1968.

La continuïtat no és una virtut 
massa practicada a casa nostra. 
Per això ens hem de descobrir ad- 
mirativament davant la col·lecció 
«Foc de camp», d'editorial Tàber, 
que ja camina vers la vintena de 
volums. Resumeix aventures juve-
nils, la meitat de les quals són, 
a més a més, d'uns mateixos pro-
tagonistes i formen la sèrie dels 
«Quatre amics», individualitzada 
dins la tònica general, de regust 
escolta, de la col·lecció. El darrer 
llibre d'aquesta sèrie, El rescat, té 
l'acció a Kenya, la qual cosa li 
dóna una mena d'aire d'actualitat. 
No entenem, però, com el volum 
anterior, El safari perdut, anuncia, 
com a continuació de la trama no-
vel·lística, tres títols diferents. Però 
és interessant de tomar a trobar, 
una vegada i una altra, els valents 
aviadors de quatre nacionalitats, 
diferents i units, contra tot entre-
banc, per la més sana companyo-
nia.

UM FET SORPRENENT

EL GRAN QUIMET, de Cabu (co-
mics). Editorial Tàber, Barcelona 
1968.

És curiós que, al moment que la 
propaganda televisiva havia fet 
un pas per encoratjar la lectura 
de llibres — «detrás de un tebeo 
hay un libro» •—, els medis intel-
lectuals insisteixen en la importàn-
cia dels comics fins al punt que 
hom ha pogut sentir la nostra ex-
cel·lent pedagoga Marta Mata 'co-
mentar que, després del llibre de 
Terenci Moix, caldrà revisar va-
lors. Després de la publicació de

HISTÒRIA 
IXI VERBAL

(\ I VI'GK l’I·lli I.A HISTORIA) 
text: Enric Ihigué

i Ilustración*: Jonl i Aguadé

Ramies

,(o;ut Abside

L extraordinària vida <k

«Charlie .Brown» en català, per 
Edicions 62, l'Editorial Tàber in-
trodueix un nou personatge d'his-
torieta, que no coneixíem.
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El gran Quimet, del dibuixant fran-
cès Cabu, presenta una variant 
tècnica en relació amb els altres 
comics: en lloc d'ésser tot en «ti-
res», el llibre intercala dibuixos, a 
doble pagina, de multituds — que 
potser recorden un xic les grans 
masses populars del nostre Opis- 
so —, en escenes plenes d'enginy. 
En Quimet és un tipus que trobem 
arreu: l'adolescent «llargarut, es-
primatxat», com el descriu el pro-
loguista Oriol Vergés, un xic «nen 
de casa bona», però molt del dia. 
L'enquesta sobre la joventut que 
fa de bona fe entre els companys, 
és inefable. Resulta que les respos-
tes sinceres no li són valides, i en 
fabrica d'altres de terriblement or-
todoxes. L'escena muda amb la fi-
lla del director que li cus els pan-
talons és genial. El llibre, però, és 
excessivament luxós: els signes ex-
teriors de riquesa no són conforta-
bles en literatura juvenil. Amb tot, 
ens hi hem divertit.

I TAMBÉ TINTÍN

EN CATALÀ

TINTÍN AL CONGO, d'Hergé. Tra- 
ducció de Joaquim Ventalló. Col·lec-
ció «Les aventures de Tintín». Edi-
torial Joventut, Barcelona 1969.

VOL 714 A SIDNEY, d’Hergé. Tra-
ducció de Joaquim Ventalló. Col·lec-
ció «Les aventures de Tintin». Edi-
torial Joventut, Barcelona 1969.

Parlant d'historietes, no podem 
oblidar el més conegut dels pro-
tagonistes de llibres juvenils ac-
tuals, el periodista Tintin, del 
misteriós Hergé, dibuixant i es-
criptor belga. Ja gairebé tots els 
volums han estat traduïts al ca-
talà — per Joaquim Ventalló—, 
i fins i tot ha sortit el més antic: 
Tintin al Congo, que hom havia 
deixat de banda, fa alguns anys, 
com per respecte per la tragèdia 
d'aquell país. Juntament amb 
aquest, ha sortit també el darrer 
creat per Hergé: Vol 714 a Sidney.

UNA NOVEL·LA QUE 
ÉS VERITAT

L'EXTRAORDINÀRIA VIDA DE 
PAU CASALS, de Joan Alavedra. 
Col·lecció «Els llibres blancs». Edi-
cions Proa, Barcelona 1969.

Més d'una vegada ens hem quei-
xat de la manca de biografies es-
crites per als adolescents. Edi-
cions Proa, dins la col·lecció «Els 
llibres blancs», acaba de publi-
car-ne una que, per la seva ex-
traordinària qualitat, gairebé com-
pensa aquesta escassesa.

Tant de bo tinguéssim moltes bio-
grafies, escrites amb el to de res-
pecte i d'admiració vers la per-
sona biografiada que empra Joan 
Alavedra quan parla de Pau Ca-
sals, «T'imagines? —diu el biò-

graf al lector parlant del primer 
"violoncel'' d'en Casals —. Una 
carbassa buida, amb un pal i una 
sola corda.» I continua: «¿Oi que 
molts nens l'haurien refusada o 
l'haurien acceptada pensant que 
era una cosa "de per riure"? 
Pauet la prengué emocionat 
agraït, l'agafà amb la pulcritud i 
amb el respecte que ha tingut sem-
pre pels instruments, s'assegué i 
hi passà l'arquet». «—Feia un 
so una mica esquerdat... —diu 
ara, amb entendriment, Pau Ca-
sals.» És així com cal escriure 
biografies per als adolescents: 
amb el cor a la mà i el cervell 
net i llis com un mirall perquè, re-
flectint la imatge del biografiat 
als ulls del lector, serveixi de ne-
xe entre la mentalitat d'aquest i 
la personalitat d'aquell.

Seguir la vida i els miracles ar-
tístics d'aquest gran home que 
es diu Pau Casals, conduïts per 
Joan Alavedra, col·laborador del 
violoncel·lista en l'obra cabdal El 
Pessebre, és com reviure la músi 
ca que Pau Casals ens fa sentir. 
Joan Alavedra recomana al jove 
lector els discs essencials del mes-
tre: el Haydn tocat pel trio Cor- 
tot-Thibaud-Casals, el Cant dels 
ocells... El llibre és il·lustrat amb 
fotografies expressives del biogra-
fiat i del seu 'públic d'arreu del 
món. Només li manca una cosa: 
la música. I àdhuc això podria

ésser solucionat afegint-hi un 
bossa amb un disc.

No podem acabar aquesta pane, 
ràmica sense comentar el docu- 
mentat esbós històric «Llibres in- 
fantils en català», un dels quatre 
apèndixs que completen l'obra de 
Bettina Hürlinam, Tres siglos de 
literatura infantil europea, publj. 
cada recentment per l'editorial Ja 
ventut. Aquest treball és, natural-
ment, signat per la nostra espe-
cialista en història del llibre in-
fantil, Maria-Teresa Rovira. Tot i 
que aquesta visió ràpida del lli- 
bre infantil a través de la nostra 
història és molt arrodonida, la se-
va lectura ens ha fet desitjar més 
ardentment encara l'anunciat vo-
lum de la col·lecció «Barcino» His-
tòria del llibre català per a in-
fants, de la mateixa autora, i la 
bibliografia completa que redacta 
ella també, en col·laboració amb 
Maria del Carme Ribé.

Com a eina de treball al dia, 
quant a la literatura catalana in-
fantil actual, tenim la tercera edi-
ció del catàleg Llibres en català, 
1969, publicat per la delegació 
barcelonina de l'INLE. Hi trobem 
que el 20 % de llibres publicats 
en català són de literatura infan-
til i juvenil. Ja està bé. Fer lec-
tors infantils és la millor manera 
per a fer-ne d'adults.

AURORA DÍAZ-PLAJA.

editorial mwa terra

Novetat important:

Premi CARLES CARDÓ 1968 
SECULARITZACIÓ I CRISTIANISME 
de Lluís M. Xirinacs
Una aportació crítica a la teologia actual

Premi CARLES CARDÓ 1967
PELS DIFÍCILS CAMINS DE LA MISSIÓ
OBRERA
de Jordi Bertran
Testimoniatge, engatjament i recerca 
pastoral
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