
Cal començar aquesta crònica 
amb una congratulado: per pri-
mera vegada han estat atorgats 
els Premis Crítica «Serra d'Or» 
a la literatura infantil i juvenil. 
Ho subratllem amb legítim or-
gull perquè fou des del nostre 
panorama que ho vam demanar. 
No repetiré el veredicte, que ha 
estat prou divulgat, però vull 
afegir que el jurat, del qual 
formo part, ha tingut en comp-
te el valor extrínsec de l’edició 
entre dues obres d'igual valor 
intrínsec perquè, tractant-se de 
llibres per a infants, la il·lustra-
ció i l'estètica editorial són 
també molt importants.

UN ALTRE TRIOMF PER AL 
LLIBRE INFANTIL I JUVENIL 
DE BARCELONA

Josep Albanell amb là seva 
obra La guia fantàstica, Mer-
cè Llimona amb la seva obra 
en dues edicions, en català 
i en castellà, Jocs i cançons, i 
Carme Kurtz amb el seu Óscar 
a Àfrica (en castellà, però d’e- 
ditorial barcelonina) han gua-
nyat els premis que la Comi-
sión Católica Española para la 
infancia atorga anualment als 
llibres millors quant a text, di-
buix i edició, és a dir, en una 
triple dimensió. Una vegada 
més els nostres llibres triom-
fen a Madrid.

ELS PREMIS LITERARIS 1977: 
EL «FOLCH I TORRES»...

LA CIUTAT SENSE MURALLES, 
per Oriol Vergés. «Els Gru-
mets de La Galera», edicions La 
Galera, Barcelona.

Fa més d’un segle, Barcelona va 
alliberar-se del cinturó de mu-
ralles que l'oprimia; ara no-
més en podem admirar un bell 
tros que sembla emparar les 

Drassanes del batibull modern 
del Paral·lel.

Oriol Vergés fa moure els per-
sonatges en l’escenari pinto-
resc de l’època concreta de 
l’enderrocament. En aquell any, 
1854, Barcelona viu la revolu-
ció industrial, amb manca de

feina i disturbis socials. En 
aquest món ja dur per als 
obrers barcelonins, vénen a rau-
re tres germans orfes estafats 
per un cacic de Mataró que 
s’ha apropiat la masia que ha-
vien heretat.

Els sentiments amorosos de Pe-
re per la Ramona, les aventures 
del petit Joan a l'escola de lla-
dres i la recuperació de la ma-
sia són ingredients ben interes-
sants damunt la trama d'un 
temps i d'un espai que Oriol 
Vergés coneix prou, com a his-
toriador i com a persona, car 
va néixer al rovell de l’ou bar-
celoní, darrera la catedral.

Les estampes d'Isidre Nonés, 
que reprodueixen amb gran rea-
lisme els racons del districte I, 
i l'acurada edició són al·licients 
que complementen com cal la 
intensitat del text.

1 EL «JOAQUIM RUYRA»

GALCERAN, L’HEROI DE LA 
GUERRA NEGRA, per Jaume 
Cabré. Editorial Laia, Barcelona.

La història novel·lada és el tema 
preferit pels autors dels nos-
tres dies i també pels jurats. 
Així, el «Ruyra» publicat en-
guany té per escenari, com el

GALCERAN
íheroi de la guerra negra

Jaume Cabré

«Folch i Torres», un episodi de 
la nostra història. Jaume Gal-
ceran, situat al temps de les 
guerres carlines, és un perso-
natge imaginari però que, per la 
força amb què és descrit, fa 
pensar en el Serrallonga de les 
biografies reals. I bé que l’au-
tor, al pròleg, ens descobreix 
prou clarament el joc de la seva 
invenció, confesso que, abans 
de parlar-ne, he volgut estar 
ben segura de la no existència 
d’en Galceran, i que n’he dema-
nat referències a amics viga- 
tans: no, no consta a la nòmina 
de bandolers catalans. Això diu 
clar quin efecte m’ha fet la 
lectura del llibre.

A més de la personalitat rotun-
da del protagonista, impressio-
na, d’aquesta narració, la fer-
ma riquesa del llenguatge, tant 
quan descriu les passions com 
quan narra moments de sang i 
fetge, d’una expressivitat gai-
rebé cinematogràfica. Tot ple-

gat té un ritme angoixós i lle-
giu sense parar, fins a veure 
penjat el trabucaire de Berga, 
en Jaume Galceran, ballant la 
«dansa grotesca de la forca» 
«mentre els jaumegalcerans 
feien el contrapàs, tots junts, 
acompanyats només del ritme 
terrible dels tambors de la

EN MIR L'ESQUIROL

mort». Un llibre fort que farà 
pensar el lector jove.

ALTRES NARRACIONS
I NOVEL·LES

EN MIR L’ESQUIROL, per Josep 
Vallverdú. «Els Grumets de La 
Galera», edicions La Galera, 
Barcelona.

De les tres desenes i escaig de 
novel·les de la col·lecció «Els 
grumets de La Galera», vuit són 
de Josep Vallverdú; l'editor ens 
digué que n'escriu una cada 
any. De la seva producció, però, 
no sols cal fer esment de la 
quantitat sinó també de la qua-
litat, i això no únicament per 
les que guanyaren el premi 
«Folch i Torres» el 1968 i el 
1970. Com també la meitat de 
les que duu el catàleg dels 
«Grumets», En Mir /’esquirol 
és d’ambient històric. Josep 
Vallverdú, que, amb altres tí-
tols, havia traslladat el lector 
a la Barcelona prehistòrica i a 
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la Lleida romana, ara li ofereix 
la Catalunya de iepoca sarraï-
na.
L'adolescent protagonista, ano-
menat Esquirol per l’agilitat de 
cos i d’esperit, és orfe de mare, 
però té un pare que es desviu 
per omplir-li'n el buit. Ambdós 
viuen temps difícils, de lluites, 
i en Mir, tot sol, tindrà contac-
te amb un sarraí que parla molt 
bé el català, té els ulls blaus i, 
naturalment, és un renegat. El 
llibre té intriga, acció i sentit 
de companyonia, que són in-
gredients essencials per a 
atraure el lector juvenil. Perso-
nalment, ens hem emocionat 
amb el primer contacte d'en 
Mir amb els llibres, que mai no 
havia vist, i quan el monjo li 
mostra una pàgina del manus-
crit i el noi només hi veu «unes 
ratlles com plenes de formi- 
ques». Encara no sabia de lle-
tra!

EL SUPEREXECUT1U, per Oriol 
Vergés. Col. «El Nus gordià», 
22, editorial Laia, Barcelona.

El nostre admirat historiador 
ha escrit una «història» actua-
lissima, terriblement al dia, so-
bre el món del «marqueting» i 
de la societat de consum, que, 
segons ell a la seva col·labora-

ELSUPEREXECUTIU
Oriol Vergés

ció a «Rodamón», «tant ens en 
fum».

En Pere Manega, el superexe- 
cutiu triomfador fins i tot inter-
nacionalment, arriba al punt 
més elevat de la seva cursa 
d’obstacles i ho engega tot a 
rodar, perquè n’està tip. L'acció 
és d’un ritme periodístic i, si bé 
l’«unhappy end», un xic recar-
golat, desencisa (en realitat, to-
ta una altra novel·la en dues pà-
gines), el llibre és autèntica-
ment una obra genial, divertida 
i revolucionària. És a dir, juve-
nil cent per cent.

CONTES I RONDALLES

EL CAVALL ENCANTAT I AL-
TRES CONTES, per Josep Car-
ner. «La Xarxa», 13, Publica-
cions de l’Abadia de Montser-
rat.

Agraïm a Teresa Rovira, la his-
toriadora del llibre infantil en 
■català, el «reciclatge» de l’o-

bra del poeta Carner de cara a 
l’infant. Coneixíem l'excel·lent 
labor del poeta com a traductor 
de contes infantils clàssics, pe-
rò feia falta una edició nova 
que oferís a l’infant d'avui les 
seves delicades versions del 
folklore català i els seus con-
tes originals publicats a revis-
tes infantils. Els que s'aple-
guen en aquest volum de «La 
Xarxa» ho foren, fa mes de cin-
quanta anys, a «Virolet». N'hi 
ha d'originals i d'altres traduïts 
o adaptats. Però tots són —com 
diu Teresa Rovira al pròleg— en 
una llengua «molt rica i alhora 
viva».
Els dibuixos de Montserrat Gi-

EL CAVALL ENCANTAT 
I ALTRES CONTES 

Josep Carner

nesta tradueixen a la imatge to-
ta la gràcia i la tendra ironia 
de Josep Carner.

SET RONDALLES BREUS, per 
Hans Christian Andersen. Edito-
rial Juventud, Barcelona.

D'ençà que l’admirat Aureli Cap-
many em va reptar per haver 
utilitzat la paraula «rondalla» 
per títol d'uns contes originals 
meus, he tingut bona cura de no 
relliscar-hi mai més. Deia ell 
que la rondalla mai no és in-
ventada, sinó que ve «rodolant» 
o rondant a través del temps i 
de l’espai fins que algú, com 
Perrault o Grimm o ell mateix, 
li dóna forma literària. Creure 
que «rondalla» és la traducció 
catalana de «cuento», englo-
bant-hi els tradicionals amb els 
moderns, és una «planxa» que 
acostumen a fer escriptors i 
editors.

Aquest comentari ve a tomb 
d'una de les més belles edi-
cions d'Andersen. Il·lustrada 
amb esclatant modernitat per 
Francesc Vilaplana, Juventud 
l'ha publicada sota el títol de 
Set rondalles breus d'Ander-
sen. Ben sovint hem vist pa-
rangonar els germans Grimm i 
Charles Perrault amb Andersen. 
I cal precisar que només el da-
nès és creador de «contes» de 
fantasia pròpia. En té d'inspira- 
ció aliena com El vestit de 
l'emperador, que ja es troba 
entre els relats de l’autor me-
dieval espanyol Juan Manuel. 
Però de les set «rondalles» 

d'aquest volum, quatre són 
«contes» creats per Andersen.

Traduïts per dos poetes com 
Josep Carner i Marià Manent, 
que en fan una veritable crea-
ció en català, tant els «contes» 
com les «rondalles» són delicio-
sos. N’hi ha un, que considerem 
autobiogràfic com molts d'An-
dersen, que és un cant a la 
poesia i als llibres: El follet 
i el botiguer, on un follet pan-
xacontent descobreix la passió 
lectora del pobre estudiant ca-
paç de preferir els fulls d'un lli-
bre de versos a un tall de for-
matge. També és una delícia 
d'intenció satírica L'escarabat,

que enveja les ferradures d’or 
del cavall, per deduir després 
que les porta precisament 
perquè ell hi cavalca.

GUARAÇÚ, per Ricardo Alcán-
tara Sgarb. «Vela Major», edi-
cions La Galera, Barcelona.

Per primera vegada després de 
trenta anys de fer crítica, vull 
copiar textualment uns mots 
d’un catàleg d’editorial. Els co-
mentaris prefabricats que els 
editors envien de vegades irri-
ten el crític conscient, perquè 
semblen donar-te la feina feta. 
Però aquesta vegada, els mots 
que he triat, els subscric total-
ment i més per haver-ne dit 
abans de molt semblants:
«La fantasia ha estat sempre 
l'ànima dels contes. En el nos-
tre temps, dominat per l’afany 
de l’eficàcia, als contes, s'han 
barrejat sovint la fantasia i la 
didàctica. Els llibres d'aquesta 
col·lecció volen estimular la 
imaginació dels infants com a 
únic objectiu.»

La col·lecció «Vela Major» ha 
començat amb bon peu. Els lli-
bres anteriors a aquest, que 
n’és el tercer, ens traslladaven 
a l'Orient. Aquest ens portarà 
a Occident, a la selva amazòni-
ca. És un conte alat, no sols 
per la condició ornitològica 
d'un dels protagonistes, sinó 

per la sensació que produeix la 
seva delicada poesia. No conei-
xem l'original en portuguès, pe-
rò la versió catalana, feta per 
aquesta veritable escriptora 
que és Anna Murià, és un doll 
de poesia.

El tema en si ja porta una càr-
rega poètica de molts quirats. 
I la personalitat de l’indiet Gua- 
raçú, enamorat de l’ocell blau, 
és captivadora. Si a tot això 
afegim la forta dosi de plaer 
visual que proporcionen els di-
buixos càlids de Maria Rius, 
comprendreu que sigui un dels 
millors llibres apareguts, aquí 
i ara. per als infants.

POESIA BEN TRIADA

RECULL DE POEMES PER A 
PETITS I GRANS, per Maria-An- 
tònia Pujol i Tina Roig. Editorial 
Kairos, Barcelona.

La Festa del Llibre ens ha apor-
tat un dels llibres reeixits i 
útils de la literatura infantil en 
català: una antologia de poe-
mes, molt ben triats per les 
mestres Maria-Antònia Pujol i 
Tina Roig, del fecund equip de 
«Rosa Sensat». Els poemes són 
distribuïts harmònicament en-
tre els temes Univers, Esta-
cions, Natura, Animals, Home 
—amb subdivisions com Oficis 
i Festes Populars— i n’hi ha de 
poetes clàssics, romàntics i mo-

Seaifl deíPoeflp 
per apetits i gr«ts 

'MaríttAntònuífujsl Tiiwtaj de
"tai Sens«”
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derns i d’altres anònims o po-
pulars. Els dibuixos de Noelle 
Granger tenen la delicadesa 
que la poesia requereix, a més 
de la simplicitat que cal per a 
temes folklòrics.
Felicitem la Caixa que ha tingut 
l’encert d'afegir, al seu present 
anual de la Festa del Llibre, un 
volum infantil amb tanta cate-
goria artística i literària. Felici-
tem també l’editorial Kairos pel 
seu encert d’ajuntar un resum 
en castellà que faciliti la tas-
ca del mestre d'alumnes caste- 
llanoparlants i també perquè ha 
respectat la distribució dels au-
tors, cosa que no tots els edi-
tors saben fer. I finalment, des-
prés de no haver estalviat elo-
gis i sincera admiració, un petit 
retret fàcilment reparable: hi 
trobo a faltar un índex alfabètic 
d’autors. Tota la resta, perfecta.

EL TEATRE

Aquest gènere està d'enhora- 
bona. En primer lloc, perquè al 
I Congrés Internacional de Tea-
tre infantil i juvenil a Madrid 
l’experiència teatral de casa 
nostra va tenir una nodrida i 
lluïda intervenció.
En segon lloc, perquè gràcies a 
l’àmbit de literatura infantil del 
Congrés de Cultura Catalana va 
néixer una nova col·lecció —de 
què donàvem notícia a la res-
senya d'agost de l’any passat— 
a les Edicions Dom Bosco, que 
fins aleshores només havien 
editat teatre en castellà. Bé que 
els qui la porten no hagin pogut 
realitzar plenament l’ambiciós 
plantejament inicial, ja n’han 
sortit vuit títols en volums de 
butxaca —per al públic juve-
nil— i dos de format més infan-
til i de presentació més estè-
tica.

D’altra banda, la veterana col- 
lecció «Teatre Joc d’Equip», 
amb quatre nous volums, ha 
arribat a la doble dotzena: una 
dotzena d’obres originals i l’al-
tra de traduccions i adapta-
cions de clàssics d'arreu. Co-
mença a fer goig al prestatge 
i al catàleg.

EL DIMONI CUCARELL, per Gui-
llem d’Efak. Edicions Edebe, 
Barcelona.

Per fi podem llegir tota sencera 
la peça teatral de Guillem 
d’Efak que coneixíem i admirà-
vem en cançó —en un disc 
cantat meravellosament per la 
veu personalíssima de l'autor— 
i en versió de titellaire als ci-
cles teatrals de «Cavall Fort». 
Fins i tot havia sortit en llibret, 
com a conte, dins una edició 
de regal de la Caixa de Pen-
sions. Ara ho tenim tot: el text 
sencer acompanyat d’una cas-

sette. Amb dibuixos d'Horaci 
Elena, és un dels llibres més 
complets i més ben editats de 
la nostra bibliografia teatral.

EL CAVALLER TIRANT, per 
Joanot Martorell, adaptació de 
Maria-Aurèlia Capmany. Edi-
cions Edebe, Barcelona.

En realitat, el meu comentari 
admiratiu sobre el «Tirant» de 
Maria-Aurèlia Capmany, ja vaig 
formular-lo fa molts anys, quan 
vaig entusiasmar-me en veure’l 
representant dins el Cicle «Ca-
vall Fort». Ara és un llibre a 
l'abast de tothom i editat amb 
la dignitat d’una edició de bi-

HCavallerTirant

bliòfil. Les il·lustracions d'Hora-
ci Elena no desdiuen gens del 
verb saborós de Maria-Aurèlia 
Capmany ni del tema suggerent

cLacf'T(>t '¿Rotnaqial

de Joanot Martorell que tant en-
tusiasmà Cervantes. No sols 
per a posar-la en escena, sinó 
com a simple lectura de diver-
sió, és una obra recomanable 
cent per cent. És gairebé un 
deure conèixer El cavaller Ti-
rant que Maria-Aurèlia ofereix 
com «una crida per emmenar- 
nos cap a l'original, a tenir el 
goig de beure a la font d’on 
brolla, quan encara no s’ha tor-
nat riu».

LA FLOR ROMAN1AL, per Gui-
llem Cabrer i Borràs. Edicions 
La Galera, Barcelona.

La versió moderna i escenifi-
cada d'una rondalla, tan antiga, 
recollida per tots els folkloris-
tes —Guillem Cabrer es basa 
en el text d'Antoni M. Alco-
ver— és sempre un regal per 
al noi d’avui. Personalment re-
cordo que sempre m'havia im-
pressionat, de petita, i m'ha es-
tat un goig llegir-la ara. Si no 
ens falla la memòria, en la ron-
dalla antiga eren els dos ger-

mans grans els «dolents». Ens 
agrada que Guillem Cabrer hagi 
deixat «neutral» el segon. El 
llenguatge illenc ens atrau d'a-
llò més: «No teñe soñera», diu 
el germà gran quan volen que 
toqui el flabiolet denunciador. 
Al final, hi ha les notes de la 
cançó que el flabiol canta. Hom 
desitja veure la representació, 
però, mentrestant, el text de 
Cabrer i les boniques il·lustra-
cions de Magda Batlles en són 
un bon succedani.

LA BRUIXETA SENSE ESCOM-
BRETA, per Florència Grau. Edi-
cions La Galera, Barcelona.

Aquesta joguina escènica, apa-
rentment una simple pirueta 
«antirondalla», té, al fons, una 
gran intenció crítica. La bruixe- 
ta contestatària, que troba an-
tiquat d’anar muntada en una 
escombra, utilitza la bicicleta... 
Però, en la seva rebel·lió gene-
racional, arribarà més enllà i 
decidirà que la professió de 
bruixa no li agrada gens. Rita 
Cullà representa gràficament la 
simpàtica bruixeta.

A BECEROLA FAN BALLADES, 
per Anna Murià. Edicions La 
Galera, Barcelona.

D’ençà del seu premi «Folch i 
Torres» amb l’inefable desco-

briment de Mèxic a vista d'ocell 
(o de cavall alat), havíem es-
perat amb delit l’ocasió de lle-
gir i comentar una obra signa-
da per Anna Murià. I ara en tinc 
dues damunt la taula: l'una, la 
traducció que ja hem comentat, 
i aquesta en forma teatral. Al 
món de les lletres hi ha pro-
blemes: totes són més o menys 
amigues, llevat de la W i la K, 
que les altres deixen de ban-
da perquè les consideren es-
trangeres. I, precisament, la W 
i la K sabran proporcionar a 
l’abecedari normal, però sense 
ritme, els elements que posen 
sal al condiment verbal: el 
punt, la coma, ¡’exclamació, la 
interrogació. Un exemple gra-
ciós de com pot divertir l’in-
fant convertir-se en M o en R, 
gràcies al joc escènic d'aquesta 
divertida comèdia.

HISTÒRIA I BIOGRAFIA

HISTÒRIA DE CATALUNYA. Tria 
d’Episodis, per Antoni Rovira 

i Virgili. Editorial Teide, Barce-
lona.

Quina frespor té encara, o tor-
na a tenir aquesta tria d’epi- 
sodis amb més de mig segle 
de vida! Havien estat publicats 
el 1922 a la revista «La Maina-
da» i, en forma de llibre, el 
1933. Ha estat un encert reedi-
tar aquest volum, esgotat, que 
té encara una autèntica vigèn-
cia, fins i tot en l’aspecte físic, 
amb els dibuixos de Josep 
Ob'ols, d’estilitzada modernitat. 
El professor Jordi Rubió i Lois 
en fa la presentació i hi posa 
les notes marginals necessà-
ries per a situar-nos a l’època

HISTÒRIA DE
CATALUNYA

(Tria tfepísrxliM

EL GOVERN DELS CATALANS: 
LA GENERALITAT

Oriol Wrgés

en la qual fou escrita aquesta 
història de Catalunya servi-
da a petits glops, és a dir, 
triant-ne els episodis més so- 
bresortints. L'agilitat periodísti-
ca d'Antoni Rovira i Virgili i la 
seva capacitat pedagògica fa-
ran ara bon impacte al jove lec-
tor, com el feren al moment de 
la primera aparició del llibre.

EL GOVERN DELS CATALANS: 
LA GENERALITAT, per Oriol 
Vergés. «La Xarxa», 12. Publi-
cacions de l’Abadia de Mont-
serrat.

Fa deu anys, parlant d’Arrel, re-
sum d’història de Catalunya, 
vam reprotxar a Oriol Vergés 
que acabés la història l’any 1939. 
Bé que comprenia les seves 
raons, no podia acceptar aques-
ta estafada de vint anys d’his-
tòria als infants nascuts els 
anys seixanta. Una nova edi-
ció d’Arrel, fa dos anys, ja va 
sortir al dia. Ara Oriol Vergés 
ens dóna una important actua-
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lització de la Història per res-
pondre precisament a la pre-
gunta que els lectors infants 
es fan a les biblioteques: Què 
és la Generalitat? Mai ningú no 
ens n'havia parlat, i ara no se 
sent altra cosa. Vergés agafa 
les seves eines d’historiador i 
d’escriptor dedicat als adoles-
cents i fa, sobre aquest tema, 
una lliçó magistral. L’edició és 
de mida de butxaca. Joan-An- 
dréu Vallvé l'ha il·lustrada amb 
respecte històric però amb pi-
cardia moderna. Un llibre útil, 
pràctic, oportú, agradós i de-
finitiu.

HOMES I CAMINS, per Joaquim 
Carbó. «De bat a bat», Edicions 
La Galera, Barcelona.

Estem molt mancats de biogra-
fies per a adolescents en ca-
talà. És trist, perquè la biogra-
fia és un dels gèneres litera-
ris que més estimulen la imagi-
nació del lector, i la lectura 
d’una «novel·la rea!» com sol 
ésser una vida de personatge 
admirable és indicada per a la 
gent jove. Per això agraïm que 
entre els treballs publicats a 
«Cavall Fort» seleccionats per 
a formar llibres de la col·lecció 
«De bat a bat» s’hagi pensat

en els reportatges biogràfics. 
Si en altres volums d’aquesta 
sèrie el tema era monogràfic i 
gairebé sempre del mateix au-
tor —recordem l'Astronomia 
de Nicolau o Temps era 
temps de Ferrer—, aquest aple-
ga treballs de diferents autors, 
si bé unificats per l’il·lustra-
dor Isidre Monés i aglutinats 
per Joaquim Carbó. Hi ha bio-
grafies apassionants per als 
nois que admiren l'aventura; 
n’hi ha de tendres per als lec-
tors que estimen els homes 
bons com Tagore, Luther King 
o el doctor Schweitzer, o d'ho- 
mes modèlics dins el camp de 
les lletres o de les arts, com 
Molière o Picasso. Deu autors 
nostres ens ofereixen la vida 
de vint-i-quatre figures univer-
sals.

LES 500 MILLORS ANÈCDOTES, 
Per Miquel Arimany. Editorial 
Arimany, Barcelona.

L editor-poeta ens hi ofereix 

cinc-centes anècdotes de tota 
mena, de personatges coneguts 
—des de Voltaire fins a Rots- 
child— i també de gent anòni-
ma però d'oficis determinats. 
És interessant de tenir en un 
sol llibre anècdotes que sempre 
veiem escampades en revistes 
o en fulls de calendari. Ara, 
creiem que, en un recull així, 
caldria molt una ordenació sis-
temàtica que permetés de tro-
bar-hi plegades les anècdotes 
d una mateixa mena de gent. 
Almenys, un índex alfabètic que 
faria més útil un llibre que ara 
només és divertit; esperem que 
hi figurarà en noves edicions.

EL JOC DE LA CULTURA

«MIRA, MIRA, MIRA BÉ», per 
Noëlle Granger i Tina Roig. 
Col. «Cultura», editorial Juven-
tud, Barcelona.

«Cultura» ve de cultivar i, real-
ment, la nova col·lecció didàc-
tica, per als primeríssims lec-
tors, que porta aquest nom ser-
veix per a eixamplar els co-
neixements vius de l’infant so-
bre el món que l'envolta. N’han 
sortit tres volumets.
El primer, «Quin temps fa 
avui?», és un mini-tractat de 
meteorologia i explica als in-
fants fins i tot els fenòmens 
que potser no han tingut temps 
de veure o de viure, com és la 
neu o la pedra.
El segon es diu «On sóc?» i 
tracta de la situació en un mo-
ment determinat dels infants 
protagonistes, mostrant així cla-
rament els conceptes de llu-
nyania —és graciós el gest de 

l’infant i l'allargament del mot: 
«Mooolt lluny!»— d’ésser a 
sobre, a sota, de pujar, de 
baixar...

El tercer, «Cerquem formes?», 
fa cercar, entre les coses que 
ens rodegen, les que són sem-
blants a les formes geomètri-
ques: el triangle, el quadrat, 
l'estrella, les ones, etc. Des-
prés de la bonica visió d'unes 
imatges molt senzilles i un text 
reduïdíssim, hi ha una pàgina 
final amb orientacions per a 
les jardineres d'infància, els 
mestres pre-escolars o bé els 
pares que vulguin jugar amb 
els infants a extreure experièn-
cies personals.

«TEMPS»: Hores, dies, esta-
cions, per Maria-Àngels Ollé. 
Col. «Cullera de sopa», edicions 
La Galera, Barcelona.

La col·lecció «Cullera de sopa» 
continua creixent en quantitat 
i fins en qualitat, tot i que des 
del primer quadern ja era una 
excel·lent realització. Les tres 
obretes que tenen com a comú 
denominador el factor «Temps» 
són dibuixades per Fina Rifà, 
que les tracta amb varietat 
gràfica, i Maria-Àngels Ollé 
dóna un to poemàtic a cada 
fullet. «Les hores del dia» ens 
mostra tot el que un noi realit-

za d’un cap de dia a un altre i 
graciosament demana al lector 
«què fa parat» mentre ell ha 
fet tantes coses. «Els dies de 
la setmana» té regust de can-
çó popular. La gràcia poemáti-
ca de «Les estacions» podria 
esdevenir una nova cançó: fi- 
xeu-vos en la tasca de l'atrafe- 
gada Madona Tardor que «es-
combra les fulles, esquiva els 
mosquits, obre les escoles i 
prepara els abrics».

«FORMES», per Maria-Àngels 
Ollé. Col. «Cullera de sopa», 
edicions La Galera, Barcelona.

Dins la mateixa col·lecció per 
a l'etapa pre-escolar que pro-
grama i escriu Maria-Àngels 
Ollé, han aparegut els tres qua-
derns dedicats a les «Formes» 
després de les «Mides», ja co-
mentades aquí. «El cercle», que 
pot convertir-se en sol o en ro-
des d’auto. «Ei quadrat», que 
fent-hi brometa —un il·lusionis-
ta fa planxa presentant primer 
una roda quadrada— mostra 

després bons exemples de qua-
drats. I finalment «El triangle», 
veritable exhibició de fantasia 
geomètrica. Pere Prats Sobre- 
pere se supera a si mateix i fa 
veritables filigranes pictòriques, 
fins i tot un joc de «collage» 
amb fotos i còmics.

EL LLENGUATGE

TREPA, per Montserrat Correig, 
Àngels Prat, Eulàlia Valeri. 
Col. «El Penell», editorial Ca-
sals, Barcelona.

Exercicis de llenguatge per un 
grup de mestres, amb il·lustra-
cions de Fina Rifà, per a alum-
nes. catalanoparlants, del segon

nivell. Els diversos planteja-
ments per a fer jugar amb pa-
raules i frases noves o ja cone-
gudes és basen en textos va-

riats: fragments d’autors com 
Carner o Ruyra tenen per con-
trapès endevinalles, refranys o 
embarbussaments de to popu-
lar. A mes, hi ha dos jocs di-
vertits: un de «cow-boys» i l’al-
tre anomenat «cursa d'eru- 
gues».

TRES I NO RES, per Josep Tió, 
M. Abeyà, Carme Corbera, Jo-
sep M. Cormand. Editorial Ca-
sals, Barcelona.

L’equip que forma el nucli prin-
cipal a l'assessoria de Didàcti-
ca de Català de «Rosa Sensat» 
proporciona una nova eina de 
treball, dins de la línia traçada 
en el Castell d'iràs i no torna-
ràs, als professors de català 
d'infants castellanoparlants.

Personalment prefereixo aques-
ta obra a l'anterior, perquè les 
tres peces literàries que s’hi 
esmicolen —per ensenyar l'idio-
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ma basant-se en centres d’in-
terès—■ hi són publicades sen-
ceres. Així, a més de treballar- 
hi l'idioma, els infants hi troba-
ran el plaer de llegir sencera la 
deliciosa història d’«El rei de 
l'Espardenyeta», segons la can-
çó de Miquel Desclot; la co-
neguda rondalla d'en «Pere sen-
se por», i el conte original de 
Mercè Rifà «Cada cosa al seu 
lloc». Tres dibuixants, Pilarín 
Bayés, Montserrat Brucart i Fi-
na Rifà il·lustren respectivament 
les tres narracions.

LLIBRES DIVERTITS

JOCS D’AHIR, D’AVUI I DE 
SEMPRE, per Vicenç Villatoro 
i Anna Clariana. Òmníiim Cul-
tural, Terrassa.

«Rialles» és un grup viu i ale-

PLANTES MEDICINALS 
I AROMÀTIQUES 

Espècies, Productes de règim, 
Aliments seleccionats

Pge. BACARDÍ, 1 (Pça. Reial) Tel. 30178 39 • BARCELONA 2

gre que fa coses per a infants; 
teatre, titelles, excursions, cer-
caviles, concursos, etc. Fins i 
tot organitza anualment la Set-
mana del Llibre infantil i ju-
venil amb conferències i expo-
sicions. Quant a publicacions, 
aquí tenim la tercera —la pri-
mera fou sobre Sant Llorenç de 
Munt, i la segona sobre llegen-
des de Terrassa. És dedicada 
als jocs, sota el títol ben sug-
gestiu de Jocs d'ahir, d'avui i 
de sempre. Els ha compilats 
Vicenç Villatoro i els il·lustra 
Anna Clariana amb fresca inge-
nuïtat. Encapçalen el llibre uns 
mots de Francesc Serrat i Co-

j^Mtsdídiii’-d'aviiï 
i de sempre

«»■■MiMMH8MB

merma, que també n’ha disse-
nyat la maqueta.
Els trenta-tres jocs escollits 
eren tots ben coneguts pels in-

fants d'altres generacions, però 
ara potser ja no ho són tant. 
Per això aquest llibre que en 
dóna les regles és, a més de 
bonic, molt útil. Conté des del 
«Ball rodó» fins a la «Gallineta 
cega», passant pels jocs atlè-
tics de «Saltar i parar» o «Ca-
vall fort», o els més infantívols 
com «La gallina Ponicana» o 
«L’escarabat Bum-bum» que te-
nen com a tema i fons la can-
çó. Un llibre senzillament sim-
pàtic.

LES REVISTES: UNA DE NOVA 
I UNA DE VETERANA 
«RODAMÓN», un periòdic cata-
là per a nois i noies.

L’any passat vam rebre dos 
números «zero» del periòdic 
«Rodamón» en «rodatge». Vaig 
aplaudir mentalment l'intent 
que convertia en realitat un 
somni professional d'ençà que 
sóc periodista: dur la notícia 
interessant cada setmana a l’in-
fant. Tot amb tot, el «pagès» 
que encapçalava la revista se’m 
va travessar. Era tan «camp» 
per a un periòdic actual, i la 
barretina recordava tant el «Pa-
tufet», que no entenia com l’e- 
quip jove que formava la re-
dacció podia haver triat una 
«mascota» semblant. Fora d’a-
questa fallada principal, el fet 
tenia molta importància i calia 
desitjar un bon vent per a «Ro-
damón», periòdic (no «diari» 
com equivocadament s'autode- 
nominava al número de mostra) 
català per a infants. Ara que 
ja està en marxa des de pri-
mers de març, podem dir que 
fins i tot ens fa oblidar la ba-
dada inicial, car acompleix bé 
la missió principal d'un periò-
dic: «informar», tocant totes 
les tecles de l’actualitat. No 
sols per la simple notícia, sinó 
amb comentaris més extensos, 
ens ha ofert centres d'interès 
com «la informació», «l’ecolo- 
gia», «les civilitzacions anti-
gues», «la repoblació forestal», 
«la democràcia», «les drogues», 
etc. Les col·laboracions impor-
tants com la de Roca Junyent o 
Màrius Lleget, al costat de les 
de nois i noies de nou a catorze 
anys, li donen un to de flexibi-
litat i simpatia. Creiem sincera-
ment que arribarà a ésser un 
gran periòdic per a nois i noies. 
Ara és una gran esperança. En-
horabona.

«TRETZEVENTS» i ei seu núme-
ro 300.

Ens plau parlar de la prehistò-
ria de «Tretzevents» ara que ja 
ha assolit el núm. 300 en ple-
na potència de forma i de con-
tingut. Em refereixo al diminut 
«Infantil» que, nat com a sim-
ple butlletí del Seminari de 
Solsona, va arribar a conver-
tir-se en una veritable revista 
més gran, ben acolorida i amb 
bones col·laboracions que tam-
bé duia el nom de «L’infantil» 
fins que el van rebatejar amb 
el més alambinat de «Tret-
zevents». Quan va estrenar 
aquest nom. vam desitjar a l’e- 

quip redactor de la revista i als 
germans Sayrach, que la capita-
negen, uns vents favorables. Els 
han tinguts.

El número 300 fa goig de debò, 
amb l'evocació històrica de l'o-
rigen de la premsa infantil i 
dels personatges que nasque-
ren a la segona època de la 
publicació, com la petita Alícia 
de Mercè Llimona. Hi ha, a més, 
l’ardent actualitat del treball de 
Teresa Rovira amb Josep Tarra- 
dellas. Ens plau sobretot de 
veure-hi, ja com a secció fixa, 
bé que no prou freqüent, la res-
senya literària d'Eulàlia Venta-
lló.

La revista es fa així ressò de 
la literatura per a infants i 
adolescents, és a dir, que ce-
deix espai al germà llibre, tan 
necessari com a aliment cultu-
ral, i s’honora a si mateixa.

AURORA DÍAZ-PLAJA
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