
LLIBRES PER A INFANTS I ADOLESCENTS
per Aurora Diaz-Plaja

ELS PREMIS
La festa dels premis de Santa 
Llúcia ens va portar una alegria 
i un disgust. L'alegria, que el 
«Josep M. Folch i Torres» se 
l'endugués Joan Barceló, de qui 
hem prou lloat Ulls de gat mes- 
quer, i que el finalista, Josep 
Cabré, meresqués dels mem�
bres del jurat uns elogis que 
gairebé l’igualaven al guanya�
dor. El disgust, el vam tenir en 
assabentar-nos que el «Joaquim 
Ruyra» no havia estat atorgat. 
I és especialment de doldre que 
això passés en un premi des�
tinat a obres per a adolescents, 
un terreny que necessita molt 
noves aportacions. ¿Com pot, 
un jurat, declarar � «desert» un 
premi al qual s’ha presentat 
un escriptor com Joaquim Car�
bó, que acaba de publicar qua�
tre llibres de gran qualitat?

QUARANTA I QUARANTA, prò-
legs de Teresa Rovira, Joaquim 
Carbó i Maria Rius i Camps. 
Col·lecció «As de Guia», 1. Edi-
torial La Galera, Barcelona.
D'aquest llibre d’homenatge a 
Josep M. Folch i Torres en el 
centenari del seu naixement i 
de commemoració de l'Any In�
ternacional de l’Infant, bé po�
dem dir que és antològic, no 
solament perquè és una anto�
logia sinó també perquè li es�
cau el sentit admiratiu que ha 
Pres aquest terme. Les vuitanta 
signatures que hi figuren cons- 
ttiueixen tota una nòmina d'es�
criptors i de dibuixants, dedi�
cats a la major glòria del llibre

Problemes de muntatge han retardat 
la publicació d'aquest panorama de 
resenyes, lliurat ara ja fa bastants 
setmanes. L’autora ens demana que 
no fem constar perquè d'aleshores 
ençà ha rebut interessants novetats 
1 h sap greu no poder-les comentar 
acluí i haver-les de deixar per a més 
endavant. — Red.

infantil. Tanmateix algun n’hi 
manca, és clar. Per exemple, 
el malaguanyat narrador Andreu 
Vallvé, al costat del seu fill 
Joan-Andreu —que ja hi figura 
com a il·lustrador— i de dues 
altres figures desaparegudes: 
Maria Novell i Ramon Fuster.

El burot i les cireres

Entre els dibuixants, em sem�
bla imperdonable que hi man�
qui Lola Anglada, que sortosa�
ment és entre nosaltres i la 
presència de la qual en el lli�
bre hi hauria evocat amb força 
I època d’aquest Folch i Torres 
que hom hi homenatja. Amb 
figures potser no tan de primer 
ordre com aquestes, jo hauria 
anat fins a cinquanta i cinquan�
ta, al·lusió numèrica al cente�
nari que celebrem.

El llibre inclou un breu esbós 
biogràfic de Josep M. Folch i 
Torres per Teresa Rovira i prò�
legs de Joaquim Car|?ó i de Ma�
ria Rius, que glossen els dos 
vessants del joc de fer contes: 
escriure’ls i dibuixar-los. A la 
fi, i arrodonint el volum, una 
interessant documentació bio- 

bibliogràfica de cada col·labo�
rador.

Quaranta i quaranta és el pri�
mer volum d’una nova col·lec�
ció el nom de la qual, com el 
de totes les altres de La Ga�
lera, evoca el mar: «As de 
guia», que és un nus mariner. 
Ja n’han sortit tres títols més, 
dels quals parlarem a l’indret 
escaient.

LLIBRES PER A LA 
PRIMERA EDAT LECTORA
ELS CONTES POPULARS
EL TRESOR DEL CADÍ, EL BU-
ROT I LES CIRERES, EL CONI- 
LLET I EL DRAC DE BANYOLES, 
Col·lecció «Contes populars» 
núms. 30, 31, 32 i 33. Editorial 
La Galera, Barcelona.
Quatre títols més dins la sèrie 
de contes de La Galera, que ja 
en té més d’una trentena. Del 
lot anterior, per descuit, no ha�
víem comentat El llop babau, 
il·lustrat per Francesc Bofill i 
adaptat per Montserrat i Anna 
Camps i Quima Romagosa. Una 
desmitificació del llop ferotge 
i endrapacriatures. El retard 
amb què en parlem ens permet 
de testimoniar que els petits 
lectors s’hi diverteixen de debò.
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La nova tongada —El tresor del 
Cadí, El burot i les cireres, El 
drac de Banyoles i El conillet— 
recull dos contes de la ronda- 
ilística de Joan Amades, un 
d'entre els contes populars fa�
mosos i una llegenda de l'Ur- 
gellet.

La Galera, que des de ta temps 
publica dels seus contes, al 
costat de la catalana, edicions 
castellana i gallega, ara n'ha 
publicat un parell també en 
aranès, o sigui en occità de la 
Vall d'Aran. Per això el lector 
veurà, entre les il·lustracions, 
una coberta d'El drac de Banyo�
les amb el títol en una llengua 
veïna, però diferent, del català,

LLIBRES DEL SOL
I DE LA LLUNA

Nova col·lecció de les Publica�
cions de l'Abadia de Montser�
rat amb dos vessants: els «Lli�
bres del Sol» són d'autors clàs�
sics, i els «Llibres de la Lluna», 
d’avui. És llàstima que la publi�
cació del primer de la sèrie 
dels consagrats, Els nens de 
la meva escala, de Salvat-Pa- 
passeit, hagi pràcticament coin�
cidit amb la reedició en facsí�
mil del llibre original. Bé que 
el volum de les PAM sigui molt 
més bonic i més adequat per 
al lector d’avui, tenrm una de�
bilitat pels facsímils que ens 
ofereixen un inconfusible sabor 
d'època.

L’ESTEL DE COLORS, per Joies 
Sennell. «Llibres del Sol i de la 
Lluna», 2, Publicacions de l'Aba-
dia de Montserrat.

Ha estat un encert, en canvi, 
de començar els «Llibres de la 
Lluna» amb una peça de tanta 
fantasia com aquest text de 
«Joies Sennell» —Pep Albanell. 
És delicat i deliciós, ple, de 
color i de ritme poètic. L’acom�
panyen bons dibuixos d’Eulàlia 
Sariola, que, en un to «naïf», 
fa visible la papallona que ha 
de sembrar de color la ciutat 
grisa. Benvingut Pep Albanell a 
la primera edat lectora.

LES TRES POMES D'OR. Lle-
genda grega, adaptada i il·lus-
trada per Francesc Bofill. «Lli-
bres del Sol i de la Lluna», 3, 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat.

Francesc Bofill ha escrit i di�
buixat una evocació de la Grè�
cia de les Olimpíades —ben 
oportuna enguany, de cara als

Jocs Olímpics de Moscou— en 
la qual la protagonista, Atalan�
ta, és una campiona invencible 
que desafia els seus preten�
dents a vèncer-la en cursa. Fins 
que un xicot, ajudat per Venus, 
aconsegueix dominar-la mitjan�
çant tres pomes d’or. La ven�
jança de Venus, en veure’s 
oblidada a l'hora de les noces, 
consisteix a convertir la parella 
en uns lleons que, segons que 
sembla, seran model de tots 
els que decoren monuments... 
Graciosos, els dibuixos; amb 
detalls com el noi penjat a la 
cua del cavall d'un monument 
per veure millor la cursa. I el 
dibuix de les lletres del títol, 
que recorden les de l’alfabet 
grec.

JO SÓC LA GIRAFA, per Fran-
cesc Salvà. «Llibres del Sol i 
de la Lluna», 2, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat.

Escrit i dibuixat per Francesc 
Salvà, aquest llibre ho té tot 
per a entusiasmar els petits 
lectors, no sols perquè n'és 
protagonista un animal tan sim�
pàtic com la girafa, sinó també 
perquè la girafa hi parla en pri�
mera persona, la qual cosa 
sempre agrada als infants, que 
s’identifiquen amb el personat�
ge. El detall de l’empipament 
amb els micos, que fan servir 
de tobogan el seu llarg coll, 
és ben divertit. I entusiasma la
capacitat que té la girafa, amb 
la seva gran alçada, d'ajudar 
els altres animals.

En aquest llibret deliciós, però, 
ens ha sorprès l’allusió al dis�
cutible monument de la rambla 
de Catalunya, una desencertada 
caricatura de la «Venus del mi�
rall»! Si els «Llibres de la Llu�
na» volen ésser una col·lecció 
barcelonina, han de triar millor 
les allusions ciutadanes!

LES BOMBOLLES DE SABÓ, 
LA PAPALLONA, PASSEJADA, 
BON DIA, DEIXA'M JUGAR i 
L’ESCOLA, per Pia Vilarrubias. 
Col·lecció «Tina-Ton», 7, 8, 9, 10, 
11 i 12, Editorial Juventud, Bar-
celona.

Aquesta graciosa col·lecció per 
a infants en edat pre-escolar, 
o sigui no-lectors encara, és 
tota dibuixada per tal que els 
infants mateixos o els adults 
que els mostren el quadern 
inventin, parlant, el text que 
els suggereix. Tots tenen un 
argument rodó —per exemple, 
a La papallona, un noi vol aga�
far-ne una, amb la seva xarxa, 
i, quan la té, la deixa escapar 
perquè el joc continuï—•, però 
també poden suscitar-ne d’al�
tres.

Ara han sortit Les bombolles 
de sabó, La papallona, Passe�
jada, Bon dia, Deixa'm jugar i 
L'Escola. Deixa'm jugar apunta 
el primer problema social de 
l’infant, el que es produeix 
quan dos s’encaren amb el ma�
teix joc.

PIF PAF POMA, per Montserrat 
Tintó. Col·lecció «Titelles», Edi-
torial Juventud, Barcelona.

Una agradable sorpresa: una 
nova escriptora i dibuixant de 
llibres infantils, tot d'una peça. 
El seu llibre, amb un títol ex�
pressiu i sonor, és deliciós; 
l’hauria de tenir qualsevol in�
fant així que sigui capaç d’aga- 
far-lo. La protagonista n'és una 
poma, d'esperit entremaliat,

qui són?

que vol conèixer el món i viu 
l’aventura en tota la seva exu�
berant naturalesa. Fins que la 
terra torna a acollir-la i ella fruc�
tifica per crear una nova poma, 
que també recorrerà el món.

QUI SÓN?, per Pia Vilarrubias.
Col·lecció «Titelles», Editorial 
Juventud, Barcelona.

Un llibret que fa molta gràcia. 
Hi sobresurt la intenció d’es�
mentar el nom propi dels pro�
tagonistes i de llurs amiguets. 
En realitat és un dels primers 
signes de personalitat indivi�
dualitzada. Dins la família, pot�
ser s’és «el nen» o «la nena»; 
al col·legi, entre tants nens, ja

LLET D’AMETLLES .és bona i d’aliment.
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EDICIONS
TRES I QUATRE

VALÈNCIA 

CRIM DE GERMANIA
Josep Lozano 

(Premi Andròmina, 1979)
•

DIABLES D’ESCUMA 
Joan Barceló

(Premi Vicent Andrés Estellés, 1979)
•

CANT TEMPORAL 
Obra completa-5 

Vicent Andrés Estellés
•

INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA 
DEL PAÍS VALENCIÀ

J. A. Martínez Serrano, E. Reig, V. Soler, J. Sorribes
•

DEMETRI RIBES
Immaculada Aguilar

•
EL CAPVESPRE DEL TRÒPIC 

Rodolf i Jósep-Lluís Sirera 
(Premi Ciutat d'Alcoi, 1977)

•

TIRANT LO BLANC 
Joanot Martorell

(Adaptació teatral de Maria Aurèlia Capmany)
•

ÒLIBA DE LA FOSCÚRIA 
Andreu Morell

•

TREBALLS DE
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA, 3 

H. Calsamiglia, E. Tuson, M. Pueyo, G. Puig, 
J. Bernadó, F. Prat, G. Kremnitz

•

PAÍS VALENCIÀ: GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
R. Pérez Casado, V. Rosselló, M. Ardit, 

E. Belenguer, E. Llobregat, F. Pérez Moragon
•

L’ESPILL-4
Revista dirigida per Joan Fuster

• DISTRIBUCIONS D'ENLACE • BARCELONA»

cal que el nom de cadascú si�
gui ben diferenciat.

LA MER1TXELL, SÓC RIC, DALT 
ENDALT, per Rita Culla. Col·lec-
ció «Titelles», Editorial Juvenr 
tud, Barcelona.

Tres IFbres de l’artista del co�
lor Rita Culla, amb textos d’ella 
mateixa. Fou Rita Culla qui co�
mençà la col·lecció «Titelles» 
amb Jo també. Ara, quan ja 
n’han aparegut una vintena de 
volums, ens adonem que aques�
ta col·lecció té una peculiaritat: 
tots els autors —o més ben 
dit, les autores— ho són en�
sems del text i del dibuix. És 
un fet un xic insòlit i potser 
alarmant per als escriptors: 
gairebé mai l’autor d’un text 
no s’atreveix a il·lustrar-lo ell 
mateix.

Tots tres són contes deliciosos. 
La Meritxell és ben bé una nina 
de carn i ossos. Sóc ric ens 
presenta els miracles que es po�
den fer quan es trenca la guar�
diola. A Dalt, endalt, la Pepa i 
en Pau descobreixen escales 
i ascensors, avions i coloms, 
és a dir, tot el que puja en�
laire.

UN «REVIVAL»
XUPET, per Mercè Llimona, Edi-
torial Hymsa, Barcelona.

Mercè Llimona ens presenta, 
en català actual, un dels llibres 
que dibuixà «en català» però 
hagué d’escriure en castellà en 
època de repressió. Ens ha con�
fessat que, en aquesta tasca, 
ha topat amb el problema de 
trobar l’equivalent del mot chu�
pete. Els que li oferien els 
filòlegs l’apartaven del to fa�
miliar del text i dels dibuixos, 
i hagué d’arriscar-se a enfron�
tar-se amb les ires dels savis 
amb el nom popular bé que 
incorrecte. Sortosament, els di�
buixos, no calia traduir-los i 
ací tenim el «xupet», com a 
graciós coprotagonista del lli�
bre, amb un nen petit que diu 
«xupet» quan algú li pregunta 
quin és el seu nom. Entre ani- 
malets i personatges de fanta�
sia trets de rondalles, Xupet fa 
les delícies del petit lector i 
dels adults que ens hi enten�
drim sense avergonyir-nos-en. 
Mercè Llimona és una artista 
del llapis i de la sensibilitat 
de bona llei.

NARRACIONS
PER A ADOLESCENTS
EN JORDI PIGAT I LA COLLA 
DEL GOS, per Maria-Lluïsa 
Solà. «La Xarxa», 24, Publica-
cions He l’Abadia de Mont-
serrat.

La novetat d’aquest llibre, dins 
la producció de Maria-Lluïsa 
Solà, força abundosa des que 

el 1972 va guanyar el «Folch 
i Torres» amb Anna, és que 
el protagonista n’és un noi, 
bé que, com en totes les se�
ves narracions, l’element col- 
lectiu de la «colla» hi sigui 
més important que l’individual; 
fins ara s’hi havia vist més 
atenció per les psicologies fe�
menines que per les masculi�
nes. Jordi Pigat voldria formar 
una colla i li costa; un gos l’a�
juda a aconseguir-ho. Les tri�
fulgues que passen els com�
panys per alimentar l’animaló 
seran recompensades per l’èxit 
de la colla en una aventura de�
tectivesca. Una narració pla�
nera, tendra i dinàmica alhora.

VIATGE ENLLUNAT, per Joan 
Barceló i Cullerés. «La Xarxa», 
23, ’Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat.

«Ara només ximximeja», diu 
l’autor al lector quan s’acaba 
el llibre, que ha començat en 
plena pluja. Aquesta sola pa�
raula, «ximximejar» —que no 
sé si ex’steix en alguna variant 
idiomàtica—, ja és un doll de 
poesia, i la poesia és el tret 
més destacable d’aquest llibre 
de Joan Barceló, el més recent 
Premi Folch i Torres. Llegir 
Viatge enllunat és submergir-se 
dins un món enlluernador de 
prosa poètica, d’exuberància 
verbal, de lliure joc de parau�
les, frases, conceptes i pensa�
ments. Ja fa bonic que els nos�
tres escriptors s’enlairin i pe�
netrin al món dels estels, o 
dels Fruits de Dalt, com els 
anomenen els de Xeixa.

La força expressiva de les il·lus�
tracions de Marta Trepat ens 
fa desitjar veure-les ampliades 
en un escenari —vegeu la pà�
gina 65— on tots els personat�
ges de Joan Barceló farien un 
gran paper. Naturalment, hauria 
d’ésser una peça musical, amb 
aquella Màquina de fer Música 
que no funciona si no troba 
ressò en la gent que l’envolta.

EN FELIP MARLOT, per Joaquim 
Carbó. «La Xarxa», 21, Publica-
cions de TAbadia de Mont-
serrat.

«La Xarxa» ja té un detectiu. 
Potser només es tracta d’una 
rèplica antimítica dels grans 
protagonistes de novel·les poli�
cíaques, però ha nascut amb 
empenta i, encara que no ho 
vulgui l’autor, l’obligarà a ator�
gar-li noves aventures. Felip 
Marlot, que intenta fer la seva 
feina sense utilitzar la violèn�
cia, és simpàtic i divertit. Joa�
quim Carbó l’ha creat per di- 
vertir-s’hi, però al capdavall 
veiem com és el detectiu qui 
es diverteix fent ballar el seu 
creador. Per això sabem que 
voldrà repetir la sortida. Li de�
sitgem molts anys de vida.
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curial
edicions catalanes

EN JORDI PIGAT VIATGE ENLLUNAT

Eulàlia Vega

El trentisme a Catalu-
nya. Divergències 
ideològiques en la CNT 
(1930-1933)
Biblioteca de Cultura Catalana, 43

EN FELIP MARLOT
ELS MEUS AMICS

DEL CARRER ARNON
in GeMkrt Petit Curial 

Enciclopèdic 
(Enciclopèdia manual)
Dirigida per Max Calmer

ELS MEUS AMICS DEL CARRER 
ARNON, per Lea Goldberg. «La 
Xarxa», 22, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.

És un xic sorprenent que la 
primera traducció inclosa a «La 
Xarxa» —si descomptem un 
Toistoi ja clàssic— sigui un 
text d'una narradora de Tel 
Aviv morta el 1970. Posats a 
fer traduccions d'autors jueus, 
s’hauria pogut començar per 
Singer.

Els contes de Lea Goldberg 
són, però, deliciosos i tendra- 

, ment afectius; fins i tot ens 
semblen familiars bé que reflec�
teixen un ambient tan allunyat 
del nostre com el de l'Estat 
d’Israel. Tots quatre tenen un 
gran valor social i humà, però 
sobretot el darrer, que ens ex�
plica ei significat de la paraula 
«sabra» —figa de moro— amb 
la qual hom anomena els nois 
I noies nascuts a Israel: pun- 
xants per fora i dolços espiri�
tualment.

La traducció és d'Eduard Feliu, 
-» autor també del pròleg, que ha 

sabut triar un llenguatge planer 
I .ric de matisos. Les il·lustra�
cions, encertades, són de Rita 
Culla.

LLIBRES PER ALS
MÉS GRANS
EL LLOP I EL CAÇADOR I AL-
TRES CONTES, per Joaquim 
Carbó. Col·lecció «As de Guia», 
2. Editorial La Galera, Barce-
lona.
Carbó és tan prolífic com ex�
cel·lent en qualitat. Amb aquest 
llibre, ja són quinze els que té 
publicats per a lectors juvenils, 
al costat d'una quantitat també 
apreciable de novel·les per a 
adults.
D'un llibre que arreplega tren�
ta contes, cadascun amb vida 
pròpia, és ben difícil destacar- 
ne cap. Com que molts són 
sobre animals, ens hauria fet 
gràcia d'esmentar-ne un on no 
n'hi hagués cap i havíem pen�
sat en «La sopa d’all», però 
també hi ha un gos! Amb tot, 
és el conte més humà, car sols 
l'home té capacitat inventiva.

La traça de Joaquim Carbó es 
demostra en tot moment dins 
aquest bonic llibre de contes, 
ben il·lustrat per Llucià Navarro, 
amb «extraordinaris dibuixos», 
com diu el pròleg de l’autor. 

Agraïm a La Galera el Jet que 
numeri els volums d'aquesta 
nova col·lecció i que destaqui

Jaume Vidal i Alcover

Llorenç Villalonga I 
la seva obra
Biblioteca de Cultura Catalana,41 

cuñal edicions catalana 
bruc, 144-barcelona-371.2588101 i 2071340
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CINC
HISTORIES 

DEL 
MAR

LA FI DEL CAGAELÀSTICS
Poesia política anònima 1939-1979
A cura de Joan Crexell

JOSEP

J

COMARE GUILLA
COMPARE LLOP

els noms dels coautors a la 
coberta.

EL CANÇONER GROC
Tots els poemes cantats per 
Celdoni Fonoll

EL FET NACIONAL
A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA
Fèlix Cucurull

KYPARÍSSIA
Poemes de
M. Àngels Anglada

LA VOLTA EN CARRO 
ALS PAÏSOS CATALANS
Pròleg de
Josep M. Esplnàs

SÍNTESI D’HISTÒRIA
DE LA LITERATURA CATALANA
Jaume Vidal i Alcover

LA CUINA DE L’ÀVIA
A cura de Llorenç Torrado 
Il·lustracions de 
Francesc Artigau
2.a edició

SOCIALISME I NACIONALISME
James Connolly

EDICIONS DE LA MAGRANA

HOMES, BÈSTIES l FACÈCIES, 
per Josep Vallverdú. Col·lecció 
«As de Guia», 3. Editorial La 
Galera, Barcelona.

Trenta-quatre contes de Josep 
Vallverdú, amb animalets i ani- 
malassos. El llibre, d'una co�
berta roja i brillant, està il·lus- 

� trat per Isidre Novés i porta 
('autobiografia de l’autor, a més 
de la seva bibliografia comple�
ta, amb una trentena d'obres, 
entre literàries i didàctiques. 

Des del seu racó rural de Puig�
gròs, Josep Vallverdú ens ofe-

• reix periòdicament, des de fa 
divuit anys, novelles per a ado�
lescents, totes d'una gran in�
ventiva però on es trasllueix 
també la documentació històri�
ca del professor.

En els contes d'aquest volum, 
trobem tant la quotidianitat del 
món actual —a «Piano de ma�
neta», per exemple— com fets 
del passat. «La bèstia de foc», 
per exemple, recorda el temps 
en què la màquina de tren era 
un monstre esfereïdor. Reco�
manem la lectura seguida d'a�
quest llibre, i després ei goig 
d'obrir-lo a l'atzar i rellegir el 
conte que surti. La prosa i l'en- 
giny de Josep Vallverdú són 
realment un plaer per a l’in- 
tel·lecte.

CINC HISTÒRIES DE MAR,
Destino,Josep Pla. Edicions 

Barcelona.

per

Aplaudim a Editorial 
que hagi aplegat en 
pulcrament editat els relats 
més expressius de la passió 
marinera que caracteritza Josep 
Pla. «Bodegó amb peixos» té 
tot el sabor d'una bouillabaisse. 
«Viatge frustrat» és un cant a 
la soledat paradisíaca davant el

Destino 
un llibre

mar, en la personalitat de Se�
bastià Puig, de malnom «l'Her- 
mós». «Derelictes» narra tre�
mendes històries de vaixells 
enfonsats. La meravella del 
paisatge de Begur és l'esce- 
nari de la narració on Pla re�
corda' un personatge visitant 
conegut durant la seva adoles�
cència prop del mar. «El nau�
fragi de cala 
neix el recull.

Galiota» arrodo-

CALIDOSCOPI 
EL SOL, per 
Edicions del

DE L’AIGUA I 
Joaquim Carbó, 
Mall, Barcelona.

Una nova novella de Joaquim 
Carbó que porta un missatge 
d'una tremenda realitat, la con�
taminació actual, bé que l'acció 
se situï a les darreries del se�
gle XX i a Centrada del vinent. 
Hi intervenen personatges inte�
ressants, com l'Artenin pare i 
el fill adolescent, o bé les dues 
noies de nom igual, Dolors, 
però amb psicologies diferents; 
la vida en un arxipèlag creat 
després de la gran hecatombe, 
i els joves que volen conèixer 
la vida desarrelada de la natura 
que llurs pares van abandonar. 

Tota una lliçó d’ecologia i de 
pau, en una novel·la ben editada 
i amb bons dibuixos de Pasqual 
Giner.

EL TEATRE
COM A LECTURA
COMARE GUILLA I COMPARE 
LLOP, per Carme Suqué. «Tea-
tre Joc d'Equip», 25. Editorial 
La Galera, Barcelona.

DE 
po- 
de

LES ENTREMALIADURES 
TILL ÒLIBASPILL. Narració 
pular alemanya, traducció 
Frederic Ulsamer i Puiggarí. 
«Teatre Joc d'equip», 26. Edito-
rial La Galera, Barcelona.
Sabor del nostre folklore i del 
dels altres. Carme Suqué dóna
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forma teatral a la faula de la 
guineu llesta i del llop despis�
tat que s'empassa de bona fe 
l’estranya manera que té la co�
mare Guineu de batejar els na�
dons, quan ella al·ludeix a la 
minva de la bona menja. La 
traça de Carme Suqué en el 
diàleg dóna vivacitat a Panèc- 
dota.

L'altre volum té per protagonis�
ta un murri medieval que, als 
Països Baixos i a Alemanya, va 
ésser cantat pels joglars. Del 
llarg repertori de les seves fa�
cècies, hom n’ha triat les que 
millor poden ésser dutes ací 
i avui a l'escenari. Pilarín Ba- 
yés els ha donat forma i color. 
Frederic Ulsamer va traduir del 
text alemany els episodis més 
divertits. Personalment, n’hem 
fet l’adaptació teatral.

ELS BRUTS DE VALLNETA, per 
Lluís Coquiard. Llibres Teatrals, 
16. Barcelona.

Lluís Coquiard és un artesà del 
fet teatral. No sols escriu co�
mèdies i guanya premis a dojo, 
sinó que les publica pel seu 
compte perquè, quan començà, 
no hi havia cap editor que es 
dediqués al teatre infantil. Amb 
Els bruts de Vallneta va obte�
nir el Premi Ciutat de Lleida, 
1977.

Podem parlar-ne com a especta�
dors, a més de lectors, perquè 
vam veure aquesta comedieta 
en el Cicle de «Cavall Fort». Es 
tracta d'una peça satírica con�
tra la brutor ciutadana. Bé que 
els més petits no captessin la 
intenció quasi política del mis�
satge, aplaudien el triomf de 
la netedat. I, naturalment, core�
javen a ple pulmó la tonada 
final: «Rentats, ben rentats 
amb aigua, per anar ben en�

l'urbà

dreçats.» Realment val la pena 
mentalitzar els infants contra 
la brutícia dels carrers.

LLIBRES DIDÀCTICS 
Col·lecció «Tina-Ton»: Orientació 
didàctica, per Pia Vilarrubias, 
Editorial Juventud, Barcelona,

Bé que ressenyem els contes 
de la col·lecció «Tina-Ton» en�
tre les obres de distracció, ens 
sembla adient de comentar a 
part aquest quadern d’orienta- 
ció per a pares i mestres, un 
llibret molt agradable amb una 
encertada il·lustració fotogràfica 
de Santi Ferrés i una serena 
tipografia.

És un funcionalíssim instru�
ment per a treure tot el suc 
didàctic de cada llibret. Des�
prés d’explicar l'orientació ge�
neral de la col·lecció, n’analitza 
un per un cada títol, precisant 
com es pot jugar amb les il·lus�
tracions encartades perquè si�
guin tretes del llibret. És a dir, 
que ensenya la manera de ju�
gar amb les «Cartes-joc del lli�
bre» de cada volum. Farà bon 
servei.

ij’.b r i’s  d f :i.^ii)i:i \ d
Una col·lecció per a infants d’una 
presentació excel·lent, il·lustrada a tot 
color i pensada per a facilitar la lectura 
dels nens petits i per a servir igualment 
als més grans.

COL·LECCIÓ CULLERA DE SO-
PA, sèries Quantitat i Espai, 
per Maria-Àngeis Ollé, La Ga-
lera, Barcelona.

Maria-Àngeis Ollé té una pro�
ducció tan abundosa que el crí�
tic, desbordat, gairebé li diria 
que s'aturi un xic. I potser tam�
bé li demanaríem que, paral·le�
lament als llibrets didàctics, en 
fes, com abans, de creació lite�
rària. El nostre deure, però, és

per Francesc Salvà
350 ptes.

L’estel de colors
per Joies Sennell
IJ lustració d’Eulàlia Sariola
350 ptes.

Les tres pomes d’or
per Francesc Bofill
350 ptes.

Els nens de la meva escala i dites 
d’infant
per Joan Salvat Papasseit
Il·lustració de Montserrat Tobella
350 ptes.

Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Distribució: L’Arc de Berà - Centre Difusor d'Edicions Catalanes

Llu11.10,14 - Tel. 300 32 51 / 300 33 00 - Barcelona-5
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Per Sant Jordi
M. DE RIQUER - A. COMAS 

HISTÒRIA 
DE LA
LITERATURA 
CATALANA
VOLS. 1,2 ¡3

Una panoràmica de 
la nostra literatura 

des dels seus orígens 
fins al segle XVII

Ens trobem davant la història de la literatura 
catalana més extensa i més seriosa intentada fins 
avui.

A. M. Badia i Margarit

La “Història de la Literatura Catalana” de Martí 
de Riquer, és un llibre pensat i realitzat amb un 
enorme sentit de la mesura, amb un criteri ple de 
seny, d’una responsabilitat absoluta, al servei d’un 
públic molt vast, de tot un país.

Salvador Espriu

JOAN BROSSA 
Rua de llibres
Aquesta nit ens 
quedarem a casa i, amb 
la llanterna màgica, 
projectarem tot el seguit 
de plaques. 

aplaudir-la per la seva produc�
ció pedagògica que, després de 
deixar molt clars, amb divertits 
arguments, els conceptes de 
mides, formes, temps, ara s’en�
fronta amb els de quantitat 
i d’espai. Per al primer dels 
dos termes, ens ofereix tres 
llibrets amb encertades demos�
tracions: Els anys —on s’expli�
ca e! significat de molt i de 
poc; Els panellets serviran per 
a fer capir algun i cap, quan es 
tracta de premiar qui ajuda en 
la feina col·lectiva o de deixar 
sense dolços qui no se'ls ha 
merescut, i el divertit exemple 
d'El príncep per familiaritzar 
amb l'abast de tot i de res. 
Maria-Lluïsa Jover ha il·lustrat 
amb colors suaus i traç encer�
tat aquesta secció de «Cullera 
Sopa».

A la sèrie «L’espai», els dibui�
xos de Carme Solé en subrat�
llen molt bé la intencionalitat 
didàctica. Els tres títols d’a�
questa secció: La nina, que ex�
plica al menut llegidor els con�
ceptes de sobre i sota amb les 
variants damunt i davall. Per 
explicar aquí i allà tenim 
L'Aprenent, tot el dia en dan�

JOAN BROSSA 
RUA DE LLIBRES

AR!EL-COi:LECO»Ó CtNC D’OROS

NOVETATS TEIDE
411 H I II Hh

8AB8R

SOCIOLOGIA D’AVUI
Briongos/Hernàndez/Mercadé
Sistematització de l'extensa problemàti-
ca sociològica. Aquesta obra, fruit de 
la pràctica docent dels seus autors, és 
necessària a tot tipus de lector, ja que 
estudia les diferents teories com una 
aproximació a la realitat social, sense 
dogmatismes, sinó com a valors que po-
den ajudar o entorpir el coneixement 
de la societat.

18x13 cm. 200 ptes.

Volum 14 de la col·lecció «Què cal saber»

sa per a complir encàrrecs, 
i L'Urbà és un personatge ben 
triat per tractar els termes dre. 
ta i esquerra.

LA MUNTANYA, Alain Grée, 
Col·lecció «Panorama», Editorial 
Juventud, Barcelona.

En aquesta col·lecció destinada 
a desplegar als ulls de l’infant 
tot el que la natura i la tècnica 
poden oferir-li, un nou volum 
en el qual en Jordi i l'Anna, 
els protagonistes, fan la des�
coberta del paisatge munta�
nyenc.

El llibre aclareix al lector els 
noms més usuals per a deno- 
minar els accidents orogràfics: 
cim, massís, planeli, gorja, 
agulla, etc. També s'esplaia en 
la descripció de la flora i de la 
fauna de les terres altes. Els 
protagonistes practiquen els es�
ports de neu i aprenen, amb les 
explicacions del senyor Riga- 
din, quins són els perills de la 
muntanya. Un llibre decorat amb 
colors vius i amb gràfics ben 
entenedors.

BARCELONA PAM A PAM
Alexandre Cirici

5a edició, renovada

Una nova edició, la cinquena, renova-
da, del llibre que ha de tenir tothom. 
Ja el teniu?

18x13 cm. 400 ptes.

Volum 8 de la col·lecció «Què cal saber»

ARIEL SEIX BARRAL .editorials n EDITORIAL TEIDE, S. A.
Viladomat, 291 - Barcelona, 29-Tel. 93/250 451)7
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ELS CÉRVOLS, per Fèlix Rodrí-
guez de la Fuente. Col·lecció 
«L'home i la terra», 4, Publica-
cions de l'Abadia de Mont-
serrat.

Dins aquesta col·lecció de lli�
bres que, excepcionalment, nei�
xen de la televisió en lloc d’a- 
nar-hi a parar com passa més 
sovint, el quart títol ens parla 
de cérvols. Des de la brincadis- 
sa daina fins al seriós líder, 
vencedor de tots els mascles 
del ramat, tota la gamma de 
cérvols arnb llurs costums i cu�
rioses peculiaritats desfilen per 

aquest llibre bonicament editat 
amb les fotos de qualitat cine�
matogràfica. La traducció cata�
lana de Josep M. Grané, da�
munt de la recopilació feta per 
Joaquim Araujo de la sèrie tele�
visiva, creada i escrita pel gran 
divulgador Félix Rodríguez de 
la Fuente, ha estat ben docu�
mentada filològicament i cientí�
ficament.

CATÀLEGS DE LLIBRES 
EN CATALÀ
De 1979, tenim doble documen�
tació bibliogràfica sobre obres 
infantils en català. Pel mes de 
maig havia sortit el catàleg es�
pecialitzat i després vingué el 
de Llibres en català 1979. Ei 
contingent de llibres infantils 
dins aquest catàleg general és 
d’un 10 %, aproximadament 
—les fitxes no hi són nume�
rades—, un miler, cosa que fa 
molt goig.

D'altra banda, la decoració ex�
terior del catàleg, editat con�
juntament per l’Associac’ó d’Es�
criptors en llengua catalana, el 
Gremi d'Editors de Catalunya 
i la Delegació de l'INLE a Bar�
celona, porta l'inefable figura 
de l’antic Patufet escrivint 
aquests mots: Any Internacio�
nal de l'Infant.

AURORA DÍAZ-PLAJA

Carles Riba 1
Joaquim Ruyra 2

Miquel Martí i Pol 3
Autors diversos 4

Prudenci Bertrana 5
Edgar A. Poe 6

COLLECCIO

SIS JOANS
Sis Joans
La Parada
Cada mot un món
Contistes catalans joves
L'Ós benemèrit i altres bèsties
Cinc contes (Traducció de C. Riba)

Posa a la vostra disposició 
totes les novetats i els fons 
més importants de tots els 
llibres en català.
També ens trobareu a la nostra 
parada del carrer
Major de Gràcia/Ros d’Olano.

ona
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