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LA HISTORIA ÉS DIVERTIDA
«L’AUCA DE FER I DESFER»
Sí, la historia és divertida. Fins i tot algú 
li fa fer «tots els papers de l’auca». D’aitra 
banda, «en un principi era l’auca», diuen 
els erudits dels còmics moderns. L’editor 
Joan Martín Casanovas presenta als nois 
d'avui una auca de dimensions extraordi-
nàries —78x105 cm— que és un cartell viro-
lai per a l’auca escolar o la cambra infantil. 
Com qualsevol auca bona, és intencionada 
i satírica. Al títol de L’auca de fer i desfer 
hom ha afegit: «protagonitzada pels cata-
lans i llurs esquenes». El text n’és d’Oriol 
Vergés, i els dibuixos —quaranta-vuit, com 
és de norma—, de Pilarín Bayés. Oriol Ver-
gés sap tanta història i coneix tan bé l’ofici 
d’ensenyar-la, que es pot permetre de fer-hi 
broma. Pilarín Bayés també hi té la mà 
trencada, a convertir en motiu de rialla 
allò que pot tenir un fons ben greu. Tot 
plegat, però, amb un gran respecte per als 
nostres avantpassats, que l’auca fa conèi-
xer i estimar. No resistim la temptació de 
transcriure, almenys, un dels peus dels 
quadres:

Els grecs, llestos i arriscats, 
mostren fines novetats; 
des d'Empúries, en resum, 
societat de consum.

«VIATGE PER LA HISTÒRIA
DE CATALUNYA»
Si, com hem vist, una auca ben pensada 
pot ser una bona i divertida manera d’a-
prendre història, vet aquí un llibre tan im-
portant didàcticament com divertit pel text 
i per la il·lustració, i que constitueix el re-
sultat d'una nova mostra d’amor i de res-
pecte als infants que ha donat «Cavall Fort» 
en cedir a l’editorial La Galera els textos 
que la malaguanyada escriptora, bibliote-
cària i pedagoga Maria Novell publicà, en 
vida, a la revista, on compaginava la seva 
erudició amb la senzilla manera de fer en-
tenedora al lector infantil l’essència de la 
nostra història. Les seves petites lliçons són 
contes de bo de bo, dins un escenari que 
ha estat real. La bona idea que ha tingut 
La Galera d’aplegar en un llibre totes les 
narracions publicades a la revista «Cavall 
Fort» —que les ha cedides, amb els fotolits 
dels dibuixos de Fina Rifà—, mereix l’a-
graïment de tots els qui estimàvem Maria 
Novell. El volum és un plaer per al lector 
adult i serà una eina de treball per als 
escolars. Oriol Vergés hi fa un contrapunt 
de documentació a cada episodi, i Fina Rifà

Til·lustra amb el seu respecte escaient per a 
l’ambient de cada època.

LA MUSICA I EL TEATRE
«NERO, NERO, NAS»
El grup «Ara va de bo» ja ha llançat qua-
tre discos, però no deixa enrera la pro-
ducció bibliogràfica. Dins la col·lecció «Es-
plai 45», ha aparegut un volum que aplega 
una cinquantena de cançons infantils, la 
meitat de les quals amb partitura i tot. 
El títol tan infantil i tan eufònic de Nero, 
nero, nas ja presagia el divertiment que tro-
barem dins aquest quadern apaïsat amb 
vinyetes al·lusives al tema de cada cançó, 
dibuixades per Georgina Vila. Uns mots 
finals preparen el mestre, el monitor o el 
líder de la colla de cantants, per fer-hi l’es-
cenografia adequada a cadascun dels temes 
cantats.

«FOLK-DOS»
També dins la col·lecció «Esplai 45», l’equip 
Telstar publica el seu Folk-Dos, repartit en 
quatre grans apartats de cançons catalanes, 
folklore americà, folklore internacional i 
velles melodies del món. Tot i que la ma-
joria són en català, el llibret inclou can-
çons en altres llengües, amb una referència 
final al fons discogràfic i bibliogràfic on 
hom pot trobar les melodies i les partitures 
de cada cançó. És un llibre per als més 
grans, si bé hi ha cançons per a totes les 
edats.

«JUGUEM CANTANT»
El fet que n’hagi aparegut una segona edi-
ció ens omple de goig i d’esperança; vol 
dir que els mestres i els pares s’han adonat 
de com pot ésser d’eficaç, per a cultivar 
l’esperit dels infants, l’adquisició d’un llibre 
d’iniciació musical com és aquest, que re-
uneix cinquanta cançons escrites per Fran-
cesc Bofill, Antoni Puig i Francesc Serrat, 
i musicades per Ireneu Segarra. L’edició, dè 
les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
és, a més a més, molt atractiva, amb els 
moderníssims dibuixos multicolors de Joan 
Redorta.

«TEATRE DE CAVALL FORT»
Per una feliç coincidència escau que parlem 
ací de tots dos primers volums de les «Mo-
nografies de Teatre» de l’Institut del Teatre 
i el Museu d’Art Dramàtic de Barcelona 
—i que publiquen les Edicions 62—; el nú-
mero 1 perquè parla del teatre de «Cavall

TEATRE ELTEATRE
DE DE

PUTXINEL·LIS "CAVALL FORT'

(sa pastera ja la sé)
a, he, eé

Fort», i el segon perquè tracta de titelles. 
El teatre de «Cavall Fort», si bé no és de-
dicat directament als infants, reflecteix el 
record de tota una generació de joves es-
pectadors. Molts dels qui el llegiran, un dia 
van fer cua a l’entrada del teatre Romea. 
Prologat per Martí Olaya, cap i cor dels 
cicles, és un document de gran vàlua per 
als qui estimen els infants i creuen que el 
teatre és una escola de cultura i una font 
de llenguatge. Comprèn el resum complet de 
tots els cicles de «Cavall Fort» a Barcelona 
i fora de Barcelona. Una llarga relació de 
les persones que, directament o indirecta-
ment, han intervingut en aquestes manifes-
tacions, clou aquest volum que signa Joa-
quim Carbó i qüe Josep M. Serra il·lustra 
amb vinyetes i Pau Barceló amb fotos.

«TEATRE DE PUTXINEL·LIS»
Ezequiel Vigués, més conegut per Dido 
(nat a Terrassa ara fa noranta-cinc anys 
i mort ara en fa quinze), va deixar una 
obra dins el camp dels putxinel·lis, que ara 
Xavier Fàbregas ha recopilat. El llibre cons-
ta d’una part biogràfica, càlidament redac-
tada per Fàbregas, i d’un recull dels textos 
més característics del repertori de Didó: les 
clàssiques «presentacions» amb què iniciava 
els espectacles i les tretze obres més repre-
sentatives de la seva producció. L’edició 
d’aquesta monografia hà coincidit amb la 
celebració del III Festival Internacional de 
Titelles de Barcelona.
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LA NOSTRA LLENGUA
PER ALS INFANTS

BECEROLES ILLENQUES
Vull felicitar Francesc de B. Moll pel seu 
merescut nomenament de doctor Honoris 
causa —Laboris causa, diríem, amb ell 
mateix— de la Universitat de Barcelona. 
I aquesta felicitació no és aliena al nostre 
panorama de literatura per a infants, car 
l’editorial que ell creà i que dirigeix, acaba 
de publicar el primer llibre de beceroles 
per als infants de les Illes: A, b, ce (sa pas-
tera ja la sé). No oblidem que el primer 
intent divulgador de l'ortografia mallorqui-
na, era d’ell. Ara és Aina Moll, la seva filla, 
qui s’encarrega d’apropar la llengua escrita 
als nins mallorquins. Al pròleg del llibre 
l’autora adverteix com ha hagut de cenyir- 
se a la didàctica més familiar per tal de

fer més fàcil la iniciació a la lectura, i, 
ajudada pels dibuixos senzills i càlids de 
F. Soberats Liegey, fa entrar pels ulls in-
fantils el joc de la lectura, des de les pri-
meres passes. La gràcia del «salar», la di-
ferència més visible amb el català del 
Principat, confereix a aquest nou abece-
dari un encant tot especial per als de la 
terra ferma.

«PARLO EN CATALÀ»
Aquest recull de textos triats i adaptats per 
Jordi Vinyes, amb dibuixos de Mena Puig 
i Francesc Palmer, sembla adreçat als nens 
castellanoparlants, cosa ben lloable, car és 
sabut que els fills dels immigrats tenen in-
terès a integrar-se a la cultura catalana. 
Tanmateix, perquè aquest fi sigui més clar, 
potser caldria que les explicacions fossin 
en castellà o que hi hagués exemples lite-
raris bilingües. La selecció comprèn des de 
rondalles populars, recollides per Amades 
i per Jordi d'Es Racó, fins a la més mo-
derna i progre de les poesies, com ara 
Home amb màquina de Joaquim Horta, o 
un fragment de cançó de Raimon. El llibre 
és encapçalat amb uns mots d'Antoni Ro-
vira i Virgili: «Servir el poble. Se’l pot ser-
vir amb el cap, amb el cor, amb el braç».

«PRIMER QUADERN DE LECTURA 
I EXERCICIS»
De la mateixa editorial i col·lecció que el 
llibre que acabem de ressenyar —Editorial 
Lavinia, col·lecció «Quaderns»—, vet aquí un 
altre llibret pràctic per a fer treballs de 
classe sobre fragments literaris catalans, 
seleccionats per Maria-Lluïsa Corominas i 
Joaquim Arenes —director de la sèrie «Qua-
derns»—, i, també com el llibre anterior, 
amb dibuixos de Mena Puig i Francesc 
Palmer.

«FOC», TEXTOS I TREBALLS
Un equip de mestres compost per Mont-
serrat Correig, Àngels Ollé, Àngels Prat i 
Maria-Eulàlia Valeri ha llançat una nova 
eina de treball —publicada per Editorial 
Casals— per iniciar els infants del primer 
nivell escolar a la coneixença de l’idioma. 
Distribuït seguint els mesos que componen 
el curs escolar, aquest nou llibre escalona 
els exercicis per vèncer, gradualment, les 
dificultats de lectura i d’escriptura. El se-
gon tom és enterament dedicat als exercicis. 
Els temes en són quotidians: el sol, la casa, 
el camí, els elements característics de cada 
estació de l’any, de la vida familiar, de les 
coses del carrer, dels costums populars... 
És remarcable l’antologia feta de narracions 
inventades per una colla d’infants. També

hi ha contes d’autors com Tolstoi, o poe- 
mets de poetes com López Picó o Carner. 
Els dibuixos de Carme Soler, extremament 
personals, arrodoneixen l’estètica d’aquest 
doble llibret.

LITERATURA D’IMAGINACIÓ

«ELS SET FILLS DEL TINTORER»
És el número 28 de «L’ocell de paper», la 
col·lecció mixta de les Publicacions de l’A-
badia de Montserrat. Dic que és mixta, 
aquesta col·lecció, perquè els còmics hi al-
ternen amb els llibres de text seguit. 
Els set fills del tintorer d’Andreu Vallvé 
i Ventosa, és un conte-conte amb tendresa 
i aventura, que té la gràcia d’una ronda-
lla tradicional i la frescor d’un conte to-
talment nou. El set protagonistes, per aju-
dar llur mare, vídua, han d'abastar els 
colors de l’arc de sant Martí. El text és 
acompanyat de simpàtiques il·lustracions, 
ben acolorides, de Joan-Andreu Vallvé, fill 
de l’autor, que fa uns minyons forçuts 
i amb calces tiroleses, perquè, curiosa-
ment, la narració és d’ambient alpí.

UNA COL·LECCIÓ NOVA PER A 
ADOLESCENTS: «LA XARXA»
Presentada amb bon gust per les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat. Per ara 
n'han aparegut dos títols, tots dos gua-
nyadors del premi Folch i Torres i amb 
bonics dibuixos de Montserrat Ginesta.
La mida dels volums és l'adient per a la 
segona edat lectora, però potser hauria 
calgut diferenciar-los més d’«Els grumets 
de la Galera», posant, per exemple, un 
fons de color a les tapes.
El zoo a casa de Joaquim Carbó, és una 
original novel·la que fa pensar en la ne-
cessitat de respectar tot ésser vivent, se-
gons la norma del doctor Schweitzer. En 
llegir els primers capítols vaig pensar que 
Joaquim Carbó ens presentava un llibre 
didàctic sobre la vida dels animals, però 
no: en Martí, un dels seus personatges, 
emprèn d’educar els animals i d'avesar-los 
a un règim vegetarià perquè deixin de 
cruspir-se ells amb ells. És una bona tro-
balla. I és una bona novel·la, en la qual 
Aleix i Martí constitueixen un bell exem-
ple de fraternitat.
Un estiu a Rocagrossa és la segona no-
vel·la de Maria-Lluïsa Solà —l’autora d'An- 
na—, de la qual coneixem també, però, 
molts contes publicats a «Patufet». Com 
al seu primer llibre, el tema és centrat 
per una colla infantil durant unes vacan-
ces al camp, però la narració és ara més 
àgil, crea més «enjòlit». Paisatge i perso-
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el icimur Vcrlihua
natges, acció i verb, tot és fresc i diàfan 
sota la ploma de l’autora.
-PAQUIDERM I TROMPA»
¿Per què l'elefant, tan gros, és tan sovint 
protagonista de llibres infantils? Babar i 
Dumbo, nascuts a mitjan segle, han estat 
èxits esclatants. Ara tenim uns quants ele-
fants catalans: Bombolleta —el minielefant 
creat per Maria Ginesta, al qual vam donar 
la benvinguda a la nostra crònica anterior— 
i la família musical d’elefants amb la qual 
Joan Ferràndiz ens ha obsequiat per Na-
dal. El seu llibre Paquiderm i Trompa, amb 
el format retallat característic dels llibres 
per als més petits, és ben infantil de tema; 
de llenguatge, no tant: la paraula «paqui-
derm», per exemple, no ho és gens. Però 
cada membre de la família d’elefants té la 
seva gràcia especial, i els dibuixos són d’allò 
més bonics. Amb tot, protestem que Joan 
Ferràndiz no digui res, al text, d'aquell ra-
tolí que, als dibuixos, admira els elefants 
i els elefantassos i que té tanta personalitat.
DOS LLIBRES MÉS 
DE JOAN FERRÀNDIZ 
L’infatigable Ferràndiz ha llançat, també, 
els volums 3 i 4 de la col·lecció «Les fulles 
de l'arbre» que publica Edigraf. El primer, 
aplega Rosa i Octavi i Mantingueu net el 
cor, amb personatges ja apareguts en lli-
brets de format retallat; Rosa la barquera 
i l’escombriaire Peret. Al segon, la sóc un 
ocell i Un petit país (de gats i rates). El 
colorit i la tendresa són les característiques 
comunes a aquests quatre contes. Si calia 
destacar-ne un, ens decantaríem per la 
sóc un ocell, amb «tema generacional» i 
tot: la rebel·lió d’un ocellet contra la famí-
lia que no el deixa volar sol. Joan Ferràn-
diz és imaginatiu i un gran il·lustrador.

. ALTRES LLIBRES 
«PAU CASALS»
Vet aquí una biografia musical que és tota 
una lliçó d’humanitat. No és especialment 
infantil ni juvenil, però creiem que no pot 
faltar en una biblioteca d’adolescents. Con-
té fotos esplèndides de Fritz Henle, bon 
amic de Pau Casals. Al text, també de Hen-
le, hi ha, naturalment, les dades biogràfi-
ques, però allò que realment hi dóna la si-
lueta espiritual del violoncel·lista són les 
seves paraules, triades amb encert, i que 
subratllen cada instantània. Són mots que 
revelen l’obsessió per la pau i la compren-
sió entre els homes: «Estimar i respectar 
la vida en tots sentits, la pròpia i la d’al-

, tri». El llibre ofereix també la música i la 
lletra de Tres estrofes d'amor i del Cant 
dels ocells. És una bona lliçó d’art i d’hu-
manitat.

PER FER CARAMELS

Una novetat joiosa: l’Editorial Igreca, de 
Madrid, ha publicat Ja sabem com es fan 
els caramels, de Maria Rius i d’Alfred Pé-
rez Bastardas. El fet que encapçali una 
col·lecció —«Caimà vermell»—, sembla in-
dicar que aquest primer llibre infantil en 
català aparegut a Madrid, no serà el darrer. 
Sembla que sortiran, dins la nova sèrie, les 
traduccions catalanes dels contes de la col- 
lecció «Sol i sal». Per això ens ha estranyat 
que no mantinguessin el nom de la col·lec-
ció. A despit del títol, que ens sembla llarg, 
el llibre és un regal per als ulls i per a 
l’intel·lecte. Fins i tot per al paladar i per a 
l’olfacte. Els infants protagonistes, boca-
badats davant l’aparador on s’exhibeix tot 
un món de caramels, volen saber com són 
fets. Així arrenca aquest suculent llibret, 
que és una simfonia virolada on es barre-
gen la gràcia i la forma, el color i el sabor 
d’aquest invent de l’home per ensucrar la 
vida dels infants. Que, a més a més, els 
menuts aprenguin com es fan els caramels, 
ho prendrem com un afegit. I és bonic que 
hom aprofiti el final del conte per suggerir 
un treball individual o d'equip: un concurs 
de dibuixos per als papers dels caramels.

«RONDALLES DE CATALUNYA»

N’ha sortit un recull dins la col·lecció 
«Llavor» que ja coneixíem per l’esplèndida 
Història de Catalunya. L’edita Martí Casa-
nova, i Albert Jané hi explica, en un català 
molt planer, els contes que ha triat. «La 
flor de Penical», «Sant Pere i el dimoni», 
«L’amor de les tres taronges», «El cavaller 
de Milany», «La donzella de cabells d’or», 
«La bóta de sant Ferriol», «El sabater va-
lent», «El rei carboner», «El barretaire de 
les bruixes» i «L'aigua de les set virtuts», 
fins a una dotzena de contes que els avis 
escoltaren a la vora del foc, seran ara lle-
gits pels infants. La tria ha estat feta amb 
l’intel·ligent desig de fer conèixer els prin-
cipals elements fantàstics que surten a les 
rondalles: éssers inventats per la imagina-
ció del poble i que Pilarín Bayés ja ens 
presenta a les guardes d'aquest llibre fabu-
lós. Però allà on Pilarín s’ha divertit més 
és en les dues il·lustracions del pròleg, molt 
ben escrit, d’Albert Jané. A la primera fa 
l'entremaliadura de dibuixar l’autor. A la 
segona hi aboca tot un poema sobre la seva 
filosofia vital: la fantasia triomfant de la 
fredor mecànica. És un llibre perfecte de 
fons i de forma. Tanmateix hi he trobat 
un però: s’assembla massa a la Història 
de Catalunya; tant, que algú pot pensar-se 
que n’és un segon volum. Això, però, no 
desmereix pas la vàlua, extraordinària en

tots sentits, d’aquest esplèndid llibre de 
rondalles.

«CONTES POPULARS» DE LA GALERA
Són els números 18 i 19 de la col·lecció. 
El primer, En Pere sense por, ben conegut 
a casa nostra, ara ens arriba en una adap-
tació de Roser Iborra i amb il·lustracions 
de Fina Rifà. Tot, molt bonic. He estat 
contenta de trobar-hi, en lloc del desen-
llaç que Aureli Capmany proclamà com a 
autòcton —en Pere coneix la por davant 
un caragirat, una agudesa que deixa freds 
els infants—, el dels Grimm, amb la Prin-
cesa que ruixa el cap d’en Pere adormit. 
El segon, El gegant Verlihua, és una no-
vetat : una rondalla russa que Maria-Eulà- 
lia Valeri ha anostrat amb molt d’encert. 
Bé que l’anècdota inclou elements de tra- 
gi-comèdia —el gegant es menja una ne-
na—, el text té un to alegroi, de balada 
antiga, que enamora. I les il·lustracions, 
de Carme Solé, són impressionants, agosa-
rades de color. Confesso que mai fins ara 
no havia vist un gegant des dels peus, 
amb les plantes a primer pla!

UN PREMI INTERNACIONAL
PER A UN LLIBRE CATALÀ
Al Japó ha estat guardonat amb el «Inter-
nacional Nakomori Prize» d’enguany, Yaci 
i la seva nina, conte popular brasiler adap-
tat per Conxita Zendrera i traduït al català 
per Albert Manent. L’any passat la traduc-
ció francesa ja havia estat proclamada «el 
millor llibre per a nens» publicat a França. 
Editorial Joventut ha estat, doncs, doble-
ment premiada per aquest seu encert edi-
torial. L’enhorabona!

EL PREMI «FOLCH I TORRES»
Com cada any, he esperat, per a tancar 
aquesta crònica, la Nit dels premis de lite-
ratura catalana. Després de la fredor al cor 
que ens va deixar el veredicte —desert— 
de l’any passat, ha estat una felicitat de 
saber que enguany el «Folch i Torres» ens 
dóna un nou llibre per a adolescents que 
ben aviat podrem llegir a la col·lecció «Els 
grumets de la Galera». I aquesta satisfacció 
ha d’ésser més gran encara perquè l’autor 
d’El rei Gaspar, Gabriel Janer i Manila, 
només havia publicat, fins ara, llibres per 
als adults. Janer i Manila ha fet, doncs, 
allò que demano sempre als escriptors ca-
talans : que cadascun escrigui un llibre in-
fantil. És una inversió amb rendiment se-
gur: fent llegir els infants es creen lectors 
per als llibres d’adults. Felicitem, doncs, 
Gabriel Janer i Manila, i li agraïm aquesta 
seva primera aportació a la literatura in-
fantil. — AURORA DÍAZ-PLAJA.
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