
LLIBRES PER A INFANTS I ADOLESCENTS
per Aurora Díaz-Plaja

L’any 1974 la literatura infantil es va veure 
colpida per dos esdeveniments penosos. A l’es
tiu morí Erich Kaestner (premi Andersen 
1956), conegut i admirat especialment per la 
seva obra Emili i els detectius que, traduïda 
al català per Melcior Font, fou publicada en
tre nosaltres fa trenta-set anys. La segona pèr
dua ens tocà de molt a prop: va morir Ro
ser Cardús, una de les més fines escripto
res que publicaren llibres per a adolescents 
als anys seixanta, i que, després, deixà de 
publicar, potser massa absorbida per la seva 
professió de farmacèutica. Quan vam llegir 
la notícia de la seva mort, vam telefonar al 
seu editor, Miquel Arimany, el qual ens asse
gurà que estava a punt de publicar-li un con
te. Ens parlà d’una llarga i penosa malaltia i 
de com ell havia insistit perquè li donés al
gun original. Roser Cardús ja no podrà veure 
editada la seva darrera obra.
Recordem amb admiració aquella dona dolça 
i bonica que escrivia per plaer en una llen
gua en què aleshores se li feia ben difícil 
de publicar. Les narracions de Roser Cardús, 
La noia del rostre canviant i El príncep ban
doler, foren, ara fa vint anys, després de 
l’època ja llunyana de Folch i Torres, les 
primeres obres originals que sortien en català 
per a adolescents. Aparegueren dins la col·lec
ció “Sant Jordi” que Miquel Arimany, més 
poeta que editor, s’havia llançat a fer i en 
la qual havien sortit, a més, traduccions de 
Juli Verne i una adaptació feta per Rafael 
Tasis i titulada Romà Kalbis, d’aquella obra 
sentimental de Malot, Sans famille.
Roser Cardús ha deixat un bon record literari 
i amistós.

PETIT EVANGELI
Presentat per Harold Winstone, traduït al ca
talà per Hildebrand M. Miret, monjo de Mont
serrat i il·lustrat per un artista especialitzat 
en passatges bíblics per a infants, el dibui
xant francès Jacques Le Scanff, ja tenim uns 
Evangelis de butxaca. Nova Terra ha editat 
aquest llibret de format diminut, però de pre
sentació ben digna. Els dibuixos agafen la 
part alta de gairebé cada pàgina, i la lletra 
es molt llegible. Un índex detallat ens mos
tra les cinc parts principals dels Evangelis: 
‘La infantesa de Jesús”, “Jesús predica al 

poble la bona nova del Regne”, “Jesús pre
para els seus deixebles”, “Jesús arriba a la 
glòria a través del sofriment i la mort” i 
Jesús en la seva Església”. Un bon llibret 

Per a iniciar els infants al verb bíblic.

MONTSERRAT EN EL TEMPS
I EN L’ESPAI
D’ençà que les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat van llançar la col·lecció “Llibres 
de la Guineu” amb un primer volum que era 
aquell delicat Càntic del sol, esperàvem amb 
curiositat el núm. 2. Quin llibre podria és
ser-li equiparat? I vet aquí que hem tingut 
la resposta amb una obra que no desmereix la 
col·lecció: Viatge a través de la història de 
Montserrat. Es tracta d’un viatge real a la 
nostra muntanya —una excursió escolar—, bar
rejat amb una forma sorprenent d’irrealitat 
per a fer-nos arribar al seu origen i passar 
pels grans episodis de la seva història.
Com el primer volum de la col·lecció, aquest 
segon llibre té també forma apaisada, una 
coberta rutilant i graciosa i uns dibuixos in
teriors de gran modernitat, fets per Joan Re- 
dorta.
Hem llegit la narració d’una tirada, i des 
del primer moment l’hem “vista” com una 
possible obra teatral molt adient per a ésser 
representada dins un cicle de “Cavall Fort”. 
Les visions històriques hi són plasmades com 
en sketchs plens de contingut dramàtic, amb 
el contrapunt de la conversa entre el gat- 
guia i els tres nens protagonistes, en Miquel, 
la Marta i en Pitus.

ELS CREADORS DE LLIBRES INFANTILS 
AL CICLE DE “CAVALL FORT”
El cicle de teatre de “Cavall Fort” de la 
tardor passada va dur una novetat als espec
tadors del Romea: els llibres que s’hi acos
tumen a rifar cada diumenge han estat més va
luosos per les firmes dels escriptors o dels di
buixants corresponents. Ha estat una forma 
senzilla però emotiva d’homenatge que els or
ganitzadors del Cicle fan al llibre català en 
el cinquè centenari de l’aparició del primer 
llibre imprès en la nostra llengua. Per arro
donir-ho, el darrer diumenge del Cicle els 
petits espectadors van anar a visitar la Bi
blioteca de Catalunya, sota el guiatge de la 
seva directora, Rosalia Guilleumas de Rubió.

TEATRE ESCRIT
Dins la col·lecció teatral de La Galera, “Tea
tre, joc d’equip”, han aparegut dos títols, Les 
armes de Bagatel·la de Joaquim Carbó i El 
vestit nou de l’emperador d’Andersen, en adap
tacions de Joaquim Carbó mateix i Jaume 
Batiste en el primer cas, i d’Antoni Cua- 
drench en el segon, i il·lustrats, respectiva
ment, per Jordi Bulbena i per Pilarín Bayés.

EL CANÇONER DEL SECRETARIAT 
DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA

Les trobades periòdiques de corals infantils 
catalanes ja tenen un document físic per a 
recordar-les. Es tracta d’un llibret de pre
sentació senzilla, però de contingut ben inte
ressant, ja que recull, amb lletra i música, 
les cançons que han estat emprogramades a les 
jornades de treball, i moltes d’altres que so
vintegen entre els grups d’esplai o bé a les 
cantades escolars.

L’edició ha anat a cura de l’Equip tècnic 
del Secretariat de Corals Infantils de Cata
lunya. Un índex numèric, és a dir tal com 
les cançons apareixen al llibret, va acompa
nyat, en tiratge a part, d’un d’alfabètic, molt 
més útil i que suposem que no arribà a temps 
a la impremta. Les cançons són de tota me
na: des de les tradicionals catalanes com L’he-
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reu Riera fins a les adaptades d’altres països, 
com Bon dia, raig de sol de Julius Spengel, 
adaptada per Maria Martorell.

TREBALLS MANUALS
El trèvol de paper és, possiblement, la pri
mera obra no literària traduïda del castellà 
al català. Ja han sortit cinc dels deu vo
lums de què consta aquesta col·lecció de qua
derns sobre treballs manuals, distribuïts per 
ordre dels materials emprats. Així, el primer 
tracta de Creacions amb paper; el segon, de 
Cartró i cartolina; el tercer, de Roba, corda 
i ràfia; el quart, de Fusta, suro i jilferro, i 
el cinquè, un xic diferent, ja no s’ocupa de 
la primera matèria emprada, sinó dels pro
cediments més corrents en l’expressió artísti
ca: Dibuix, gravat, mosaic i modelatge.
El conjunt és una obra molt ben concebuda 
i útil per a les biblioteques escolars i par
ticulars. Hi ha treballs adequats per a edats 
entre els quatre i els catorze anys. L’obra 
castellana és feta en equip, i la traducció 
catalana dels volums 2 i 4 és a càrrec de 
Maria-Dolors Giral, i la dels volums 1, 3 i 5 
és feta per la signant d’aquesta crònica.

L’ECOLOGIA PER A INFANTS
Dins la col·lecció “Panorama” d’Editorial Jo
ventut, els germans Tom i Irene, creats pels 
germans Gerard i Alain Gree, han fet des
filar davant els ulls dels seus petits admira
dors els fruits del camp, els nius i els refu
gis dels animals i les particularitats de l’a
mic arbre. Com a menuts protagonistes d’un 
món natural, es fan amics de tot el que els 
volta. Tot ho escorcollen per fer-ho viure als 
seus lectors.
Ara han sortit dos nous volums de la sèrie, 
l’un dedicat a L’abella, i l’altre a la protecció 
que brinden a la natura. El primer és el 
més concret de tots dos, car se centra en un

sol animal, l’abella creadora de mel i de 
cera. En Tom i la Irene protegeixen la Na
tura és més eclèctic. Els dos germans volen 
saber què és el que vol dir la consigna “Prote
giu la Natura”, i ho van preguntant a tothom: 
al guarda del bosc, al llenyataire, al pesca
dor, al jardiner. Cadascú els parla de la Na
tura des del punt de vista propi, però tots 
coincideixen a dir que cal vetllar per la con
servació dels animals i de les plantes. El lli
bre és, doncs, tota una lliçó d’amor a la Na
tura.

UN LLIBRE ESCRIT PER INFANTS 
Per tercera vegada apareix un llibre fet en 
equip pels alumnes de classe de català de la 
Bibliotca popular “Pere Vila”: El temps lliu
re, el qual, encara que no sigui imprès sinó 
ciclostilat, és un element bibliogràfic impor
tant dins la literatura infantil catalana.
Es tracta d’una mena d’enquesta sobre com 
els infants de l’escola passen el temps de lleu
re. És a dir, és un document col·lectiu sobre 
“diverses activitats que practiquen nens i ne
nes”. N’hi ha de físiques, com el joc, l’es
port o el passeig, i d’intel·lectuals, com lle
gir, escoltar música, assistir a un espectacle.

“GUIATGE” REEDITAT
Tot i que ja en vam parlar quan va sortir 
per primera vegada com a homenatge al seu 
autor, Artur Martorell, en edició pòstuma 
també ho volem fer ara, car l’esgotament, en 
sis anys, d’una gramàtica catalana infantil és 
un fet important i ben encoratjador. Teide 
n’ha dut a terme ara la reedició, com a com
memoració del cinquè centenari del llibre ca
talà imprès. L’inimitable Cese, il·lustrador de 
tot el llibre, li ha posat una coberta més 
“adulta” que l'anterior; però també hi ha 
afegit dibuixos nous d’intenció entremaliada. 
Que feliç que fóra Artur Martorell si podia 
veure el seu Guiatge, que tan amorosament

preparà i que no pogué veure editat, a les 
mans dels infants que tot just naixien quan 
ell va morir!

LLIBRES DE CONSULTA 
PER A L’ENSENYAMENT BÀSIC
Editorial Teide avança amb passa ferma en 
la tasca d’omplir els buits que existien a la 
nostra bibliografia. Al darrer catàleg Llibres 
en català, que any rera any confecciona Ma
ria Ballester, bibliotecària de l’INLE, podem 
comptar mig centenar de llibres corresponents 
a ciències pures, i encara la meitat són d’a
bans de la guerra. Doncs bé, enguany es 
veurà sensiblement augmentat en aquest sen
tit, amb les fitxes dels llibres Teide de con
sulta per a l’Ensenyament bàsic i que toquen 
diversos temes en tres branques ben delimi
tades:
Geografia i Història, amb títols ben expres
sius: Vida i paisatge, Terra i homes, Món i 
pobles, Pdisos i nacions.
Ciències Naturals, amb títols curts i simbò
lics: Torsimany, Edafos, Diaita i Energia.
Matemàtiques, amb la sèrie “Motivacions Ma
temàtiques” de Maria Rubiés, que conté tres 
cursos amb el títol genèric Fem matemàtica, 
on, a més del text, són importants les belles 
il·lustracions de Rosa Gratacòs.
Les altres matèries que tracten els “Llibres de 
consulta” són obres d’equip, amb moltes fo
tos i dibuixos esquemàtics. En conjunt, es 
tracta d’una col·lecció que fa goig de debò, i 
que ja omple un bon espai en la bibliografia 
juvenil catalana, fins ara nodrida gairebé ex
clusivament de literatura.

BARCELONA A TRAVÉS DELS TEMPS 
El quadern de Frederic Udina Martorell titu
lat així no és, de fet, un llibre independent, 
sinó una glossa literària a una sèrie de me
dalles al·lusives a la història de Barcelona. No 
és una obra recent: fou editada fa tres anys, 
però fins ara no ens ha caigut a les mans, 
i creiem que val la pena de fer-la conèixer, 
per la seva utilitat i per l’interès que ofe
reix per a l’adolescent que vulgui conèixer 
un reportatge viu i apassionant sobre el des
enrotllament històric de la ciutat.

EL CONTE POPULAR
Ja passen de la dotzena els volums de la 
col·lecció que La Galera dedica a l’actualit
zació del conte popular: ens n’han arribat, 
tot just sortits de la impremta, el 12 i el 
13. L’un és un conte del folklore valencià 
adaptat per Carme Miquel, i l’altre, un dels 
seleccionats a l’antologia de Joan Amades i 
adaptat per Albert Jané; els títols són, res
pectivament: Marieta o les bromes d’un rei 
i En Set Homes i en Tres pams. Tot i que l’o
rigen i el tema són diferents, tots dos llibres 
tenen un denominador comú: el triomf de 
l’enginy del personatge menut —una noieta 
en l’un, un home de tres pams en l’altre— 
davant la força social o física d’un rei i d’un 
gegant. Les il·lustracions, en canvi, marquen 
diferències essencials: la Marieta ha estat 
il·lustrada per Miquel Mas amb línies gairebé 
geomètriques i colors vius i brillants; a En 
Set Homes, en canvi, Jordi Bulbena ens 
presenta perfils ferrenys però de tons suaus, 
com si fossin de colors amb sordina. Tanma
teix un i altre il·lustradors encerten ben bé la 
trama del conte corresponent.

“HANSEL I GRETEL”, NOVA VERSIÓ 
Heus aquí una nova manera d’editar el conte 
popular. Si Perrault a començament del
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xvni, els germans Grimm a començament 
del xix, els nostres folkloristes als inicis del 
xx i Walt Disney a mitjan segle actual van 
donar forma popular i empremta pròpia al 
tema etern de la rondalla antiquissima, aquest 
nostre temps d’exaltació del còmic ens havia 
de dur el conte popular en forma d’historieta. 
Les Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
han editat, en adaptació lliure i dibuixos d’Al
bert Rué, un dels contes més famosos dels 
germans Grimm: Hansel i Gretel. És curiós 
que hom hi hagi preferit el títol original i no 
hagi estat pres el de la primitiva versió ca
talana de Valeri Serra Boldú, que tanta tra
dició té a casa nostra; ens referim als noms 
de Ton i Guida, amb els quals fins i tot 
hom ha donat nom a una escola. En la seva 
tasca adaptadora, Albert Rué s’ha permès lli
bertats ben originals, com ara inventar una 
colla d’amigues de la bruixa que juguen a 
cartes amb ella mentre Hansel se les enginya 
per fer-les volar afegint un líquid màgic als 
bunyols de vent que mengen per berenar. No 
li podem negar fantasia.

“TINTIN I EL LLAC DELS TAURONS”

No es tracta d’un llibre més del Tintin d’Her- 
gé, el cèlebre dibuixant i creador belga, sinó 
d’una obra inspirada en la seva colla de per
sonatges i realitzada primer en film de dibui
xos animats per Raymond Leblanc. Els es
tudis d’Hergé han convertit el film primitiu 
en el còmic que ara, traduït per Joaquim 
Ventalló, ha publicat Editorial Joventut.

UN LLIBRE QUE VAL PER CENT

No pecarem d’exagerats si qualifiquem d’a
questa manera un nou llibre d’Emili Teixidor, 
Quinze són quinze, que fa poc Editorial Laia 
ha llançat al carrer. I és que es tracta d’un 
llibre que per ell mateix ja ve a ésser tota 
una biblioteca.

Un mestre, Emili Teixidor, que és també es
criptor, fa viure als seus alumnes la gran 
aventura de saber llegir, triar el que llegeixen 
i conèixer una sèrie d’autors escollits entre 
els escriptors catalans actuals. El títol del lli
bre, ben suggeridor d’una simpàtica tonada 
popular, indica tyie el nombre de quinze és 
teòric, car, malgrat que les obres triades són 
realment quinze, tots els seus autors, d’una 
manera o d’una altra, parlen de molts llibres, 
potser de més de quinze vegades quinze. Un 
dels autors, per exemple, Lluís Ferran de 
Pol, fa una veritable guia de lectura sobre el 
que cal conèixer de la literatura catalana. El 
conte de Ramon Folch i Camarasa és el més 
autènticament juvenil en el sentit de la rea
litat viva. Pel que fa a la pura fantasia, el 
més infantil és el de Jordi Sarsanedas. Mer
cè Rodoreda i Llorenç Villalonga hi donen 
pàgines de tristor bella i suau. Josep Pla 
ofereix el món del camp i Miquel Martí Pol 
el de la fàbrica. Pere Quart i Xavier Bengue- 
rel parlen de la fugida i de l’exili. Calders 
també ho fa, però ironitzant sobre el tarannà 
dels mexicans. Manuel de Pedrolo i Lluís 
Ferran de Pol hi ofereixen dos “films” que 
caricaturitzen els USA. Maria-Aurèlia Cap
many juga a ciència-ficció sense perdre de 
vista el seu clam en favor de l’equilibri contra 
la disgregació. Josep M. Espinàs ens mena 
a una fira de bestiar del Pallars. I els es
garips punyents d’un fragment de Laia, la 
baralla de les colles enemigues, ens mostren 
la força literària de Salvador Espriu, a qui 
els joves col·laboradors, protagonistes i lec
tors tot d’una peça, no gosen acostar-se i en
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parlen després d’haver demanat judicis a 
J. M. Castellet i a M. A. Capmany.
Si, com diu J. V. Foix a l’autopresentació, 
“crec que tots els grans homes que han sobre
sortit en el seu ofici han començat des de 
molt petits”, l’ofici de “lector” de belles lle
tres, els alumnes de Patmos l’han començat 
amb bon peu llegint i fent llegir Quinze són 
quinze.

“FOC A L’ALBERA”
Aquest és el títol d’una nova novel·la juvenil, 
d’Estanislau Torres, publicada per Editorial 
Laia a la col·lecció “El Nus”, sèrie “El nus 
a la cua”. És una barreja de narració excur
sionista amb el Pirineu com a fons, i obra 
d’enjòlit sobre fons històric. Tot en un llen
guatge brillant i entenedor,, adequat a l’edat 
dels lectors. Després de gairebé tres anys d’ha
ver quedat paralitzada aquesta col·lecció juve
nil, fa goig, ara, de ressenyar-ne la represa. 
Si hem començat aquesta crònica dolorits per 
la mort d’una narradora que creà, fa anys, lli
bres per a aquesta edat, podem ara alegrar
nos que “El nus” continuï atenent aquest 
apartat certament difícil de la bibliografia ca
talana.

UN LLIBRE POÈTIC
Estampat i xilografiat pels alumnes del cen
tre municipal fonoaudiològic de Barcelona, 
Els arbres de la nostra escola és una obra 
d’equip amb un cap visible, el sacerdot-poeta 
Climent Forner, que fa parlar els altres poe
tes per a descriure els arbres que envolten 
l’escola de sords-muts de Montjuïc. Hi tro
bem l’acàcia, l’alzina, l’ametller, el cirerer, la 
figuera, el garrofer, el lledoner, l’olivera, la 
palmera, el pi, el taronger i el xiprer, en el 
verb sublim d’artistes de la paraula com Ma

rià Manent, Garcés, Carner, Espriu, Salvat-Pa- 
passeit, Bertran i Oriola, Maria-Antònia Salvà, 
Blai Bonet, Guerau de Liost, Costa i Llobera, 
Bauçà i Climent Forner mateix, que hi in
clou el poema inicial sobre les estacions. De 
cadascun dels poetes hi ha, a més, una breu 
i sucosa descripció humana, que constitueix 
una bonica manera de dotar els infants man
cats de la paraula d’uns bocins de poesia, 
d’humanitat i de natura.

UN ALTRE ANY SENSE
“FOLCH I TORRES”

Hi hagué un sol concursant, i segons el ju
rat no se’l mereixia; ja és tenir mala sort. 
Andreu Dòria. director de l’editorial La Ga
lera, que és qui ha de lliurar les vint-i-cinc 
mil pessetes de la dotació, acumularà les d’a
quest darrer premi no atorgat a les vint-i- 
cinc mil de la pròxima convocatòria. En prin
cipi, aquest és l’únic consol a un premi de
sert. Desitgem que les cinquanta mil pessetes 
del premi Folch i Torres 1975 estimulin més 
els escriptors de casa nostra, per tal que la 
nit de Santa Llúcia no quedi sense premi ju
venil. — AURORA DÍAZ-PLAJA.
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