
Josep Elias, autor de La dona del capità, 
ha guanyat premi amb Descomposicions, 
relat amb rerafons polític i revival de l’èpo- 
ca del sindicat democràtic universitari, que 
ens fa exclamar: llàstima que l'EIías escri
gui poc, perquè té cultura literària (és lec
tor de relats-que-conten-històries, i això sol 
ja és una garantia) i originalitat a l’hora 
d'interpretar els debats d'aquest país mi
núscul (una mica histèric). Per la seva 
banda, Jaume Cabré, que considero, junt 
amb Pep Albanell, Maria-Antònia Oliver i 
Quim Monzó, un dels autors catalans que 
encara ens deuen la part més important 
de la seva obra, ha treballat amb bon sen
tit de la construcció novel·lística i amb 
escriptura cada cop més depurada a Carn 
d'olla i a El mirall i l’ombra. 

més privats, per dir allò que et passa pel 
cap i que congeles, fills com som de massa 
censures prèvies. I, en canvi, Montserrat 
Roig sobta per aquesta immoderada capa
citat de dir en veu alta, impertinent (sensu 
ethimologico), d’escriptora total (i uso l’ad- 
jectiu com a l'argot futbolístic): que fa/ 
feia periodisme, televisió, reportatges, 
presentacions, conferències... De L’hora 
violeta em quedo amb la segona part, però 
suggereixo als escriptors (possibles) que 
descobreixin el secret del seu estil.

Una primavera per a Domenico Guarini 

demostra que darrera aquella imatge (lite
rària) de noieta porosa i sentimental de 
Te deix, amor, la mar com a penyora hi 
havia —i ho havia descobert Guillem Fron
tera— un respecte atent per la llibertat 
(és a dir: per la decisió, per l’aventura 
humana). Demostra també que la Riera 
comptava amb registres d'expressió múl
tiples (compareu l’estil de les cròniques 
amb les pinzellades impressionistes dels 
records d'infància) i que ia seva seducció 
per la bellesa anava molt enllà.

IGNASI RIERA

Posats a fer-ho, cridaria l'atenció sobre dos 
noms valencians (ep!, mentre en e'l capítol 
de les reivindicacions esperem la pòstu
ma de Martínez Ferrando): Josep Lozano 
i J. L. Seguí. EI primer és l'autor d’un dels 
llibres més bells dels darrers mesos: Crim 
de germania, que un espectador inadvertit 
hauria cregut més l'obra-retaule-bigarrat 
d'un escriptor que hagi viscut i recordat 
molt que no pas un elaboradíssim primer 
llibre. (En la línia, ja assenyalada per Àlex 
Broch, de la recuperació de la novella his
tòrica.) El segon, si aconsegueix un status 
—que jo li atorgaria— d’escriptor estable, 
té tremp narrador, picardia, capacitat de 
desdoblament, modernitat temàtica (a es
tones em recorda allò que va significar el 
primer Terenci Moix), amor a l'acció dels 
sentits.

llibres per a infants 
i adolescents 

per Aurora Díaz-Plaja

És segur que en queden molts més i que 
segurament la cosa augmentarà. El marc 
editorial d’aquest mini-redreçament passa 
per la nova empenta de la col·lecció «El 
Balancí», d'Edicions 62, la continuïtat de 
«Les Eines», de Laia, i de Tres i Quatre, 
de València; la nova col·lecció «El Brot», de 
Pòrtic; la incorporació a la tasca d'editar 
novelles de Llibres de la Magrana; els 
llibres, tardans però ben triats, d’Editorial 
Moll... que substitueixen e'l ritme més lent 
d'alguns dels històrics: Selecta, Aymà- 
Proa, Club dels Novel·listes. Projectes no 
directament «de novella», com «El conte 
del diumenge» de la valenciana Editorial 
Prometeo..., cal saludar-los, així com la con
tinuïtat en la tasca del món paral·lel (pre
liminar) de literatura juvenil de les Publi
cacions de l’Abadia de Montserrat i La 
Galera. És encara aviat per dir què oferirà 
Planeta, després del ben orquestrat premi 
Ramon Llull (amb eis Perucho-Pàmies com 
a guardonats). En qualsevol cas, i per tan
car aquest balanç del tot subjectiu, vull 
recordar dues obres (i dues autores) que 
han trencat les previsions, massa ensopi
des, del nostre mercat.

DOS «BEST-SELLERS»

L’hora violeta, de Montserrat Roig, i Una 
primavera per a Domenico Guarini, de Car
me Riera, han estat best-sellers. Que duri! 
De Montserrat Roig sempre he admirat una 
certa capacitat per fer públics els afers

Només l’enumeració dels lli
bres apareguts enguany ompli
ria bona part de I’espai de què 
puc disposar. M'hauré d'acon
tentar, doncs, per ara, de pre
sentar-ne una tria on procuraré 
que figurin totes les editorials 
i, sobretot, les noves col·lec
cions. Encara bo que, amb el 
seu article en aquest mateix 
número de «Serra d’Or», Joa
quim Carbó m’eximeix de par
lar de les Primeres Jornades 
Catalanes del Llibre per a In
fants.

ELS PREMIS

Les obres guanyadores dels pre
mis ja tradicionals, «Folch i 
Torres» i «Ruyra», de la darrera 
nit de Santa Llúcia, ara ja són 
volums que podré ressenyar.

Potser val la pena que recor
dem que els Premis Crítica 
«Serra d'Or» han estat enguany 
el de narració juvenil per a La 
història que en Roc Pons no 
coneixia de Jaume Cabré —que 
havia estat finalista del «Folch
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i Torres» de 1979—, el de lli
bres per a la primera edat per 
a El núvol de la son de Joies 
Senneil amb dibuixos de Maria 
Rius i el de llibres no de ficció 
per a la biografia de Gaudí es
crita per Mercè Canela. Ei vere
dicte del jurat féu un esment es
pecial —perquè és una traduc
ció— del llibret poètic Espígol 
blau de Marià Manent amb di
buixos de Montserrat Tobella.
Més recentment han estat ator
gats per primera vegada tres 
premis nous. El dels «Llibres 
del Sol i de la Lluna», de les 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, per a l’original d’un 
llibre il·lustrat segons el patró 
habitual a la col·lecció del qual 
el guardó porta el nom, ha es
tat guanyat per Marta Trepat 
amb l’obra La fugida del pintor 
Notcha. El de «La Xarxa», tam
bé de les Publicacions de l’Aba
dia de Montserrat, de novel·la, 
ha estat concedit al treball Cu
cut de Núria Albó. El de «L’Es
parver», d'Editorial La Magrana, 
per a narracions, ho ha estat 
a El fantasma de Fluvià, de 
Quim Soler.

«IN MEMORIAM»
JOAN BARCELÓ
Agraïm a La Magrana que hagi 
dedicat el seu premi «L’Espar
ver» a la memòria de l’amic 
que vam perdre l’estiu passat. 
Mentrestant, però, tres nous 
llibres seus reforcen la seva 
presència entre nosaltres, sub
ratllen encara més la seva ab
sència. Són una biografia de 
Folch i Torres i dues narracions, 
l’una de les quals se situa dins 
el corrent fantàstic de la seva 
obra, que començava amb Ulls 
de gat mesquer, i l’altra dins el 
corrent realista, de «mirall a la 
vorera del camí», obert amb 
Que comenci la festa.

ESTIMADA GALLINA, per Joan 
Barceló. «Els Grumets de la Ga
lera», Editorial La Galera, Bar
celona.
No afirmaria que el relat sigui 
gens autobiogràfic, però el pro
tagonista, en Lluís, i la seva 
gallina ens recorden l’amic 
perdut i el seu gat. La seva 
arribada a la gran ciutat devia 
ser, si fa no fa, com la d’en 
Lluís, que topa amb tots els pro
blemes que hi troben els barce- 
lonautes nouvinguts. Surten a 
la narració tot d’eiements preo- 
cupants del món en què vivim: 
manifestacions de minusvàlids, 
policia antiavaiots, polítics en
redats en multinacionals, segui
dors fanatitzats de sectes reli
gioses, pseudo-delinqüents juve
nils, policies despistats, perio
distes dinàmics, músics de cer
caviles i fins i tot l’escriptor 
de narracions juvenils «que no 
pensa guanyar el premi» —i sí 
que el va guanyar! Tot un món 
policrom i vital que engoleix el 
lector.
La riquesa del llenguatge ser
veix una trama de dinàmica agi
litat. (Una paraula que ens hi 
ha sobtat: «plançons»; em sona 
molt vuitcentista, poc natural 
dins la modernitat idiomàtica 
de Joan Barceló.) El llibre és 
lluminós i divertit: la gallina 
Rascacarrasca s’hi humanitza 
precisament en contrast amb 
els homes i les dones que tre
ballen a l’enorme fàbrica Kirikik 
Sa, els quals, per mimetisme, 
es converteixen gairebé en 
galls i gallines.
El dibuixant es diverteix amb 
el text i hi posa la nota gràfica 
oportuna. Un bon llibre de di
versió i de missatge per als 
lectors de tota edat.

EL SOMNI HA OBERT UN A POR
TA, per Joan Barceló. «Els Gru
mets de la Galera», Editorial La 
Galera, Barcelona.
Un llibre tan apassionant com 
Ulls de gat mesquer i més agra
dable de mirar, perquè Jordi 
Bulbena ha donat un to de gra
vat antic a les seves acotacions 
gràfiques. El llibre és una crí
tica ferotge de la tremenda rea
litat històrica de la Inquisició.

FOLCH I TORRES, ESCRIPTOR 
PER A NOIS I NOIES, per Joan 
Barceló. «Personatges catalans 
de tots els temps», 7, Editorial 
Blume, Barcelona.

Quan, fa dos anys, saludàvem 
amb entusiasme el primer vo
lum d'aquesta sèrie, no podíem 
pas imaginar que el setè ens 
impressionaria tant. Bé que ja 
feia un any que n’esperàvem 
l’aparició, ara ens ha fet reviure 
ei dolor que la mort de Joan 
Barceló ens va produir: va mo
rir justament quan l’escrivia. 
¿Fou com si ho temés que va 
posar-se al llibre ell mateix, 
vivent i parlant, per presentar 
el seu biografiat? El joc poètic 
i humà amb què va bastir les 
dades biogràfiques —el diàleg 
amb adolescents que escolten 
el relat— fa que la lectura del 
text sigui gairebé sonora. El 
ritme i fins i tot la rima de la 
prosa de Joan Barceló tenen 
aquí un to patètic de cant de 
cigne, una màgica deixa del 
poeta.
La vida de Josep M. Folch i 
Torres, en la narració de Bar
celó, és il·lustrada amb frag
ments de «Pàgines viscudes», 
de novel·les d'adults i d’escenes 
del seu teatre. En un dels dar
rers capítols: «Admiracions i 
crítiques d’una obra literària», 
Joan Barceló aboca les respos
tes que rebé a la graciosa circu
lar que havia adreçat als seus 
bons amics i col·legues, aquella 
darrera mostra de simpatia que 
tots vam cuitar a respondre. La 
part gràfica del llibre, barreja 
de fotos i de dibuixos de l’èpo- 
ca, distribució tipogràfica mo
derna í «collages» atrevits, en 
fan un tot arrodonit. El retrat 
del biografiat a la coberta, però, 
fa angúnia, per la blancor cada
vèrica.

DOS LLIBRES PREMIATS
EN PATANCRÀS XINXOLAINA, 
per Joies Senneil. «Els Grumets 
de la Galera», Editorial La Ga
lera, Barcelona.
Amb els quatre volums més 
recents, «Els Grumets de la 
Galera» han perdut el cartoné. 
Com a bibliotecària he tingut 
un disgust que se’ns hagin tor
nat més fràgils, de menys du
rada previsible.
Si els pròlegs han d’orientar el 
lector, confesso que del de Joa
quim Carbó a aquest llibre no 
en traiem l’aigua clara. S’hi ha 
posat, amb tota la seva ànima 
de bon amic, «embolica que fa 
fort», a fer-nos venir més ganes 
de llegir (la qual cosa és també 
la missió del prologuista), però 
amb tota la mala intenció que 
ja tinguem el cervell ben esva
lotat abans de cabussar-nos a 
la prosa engolidora de Pep Al- 
banell.
Aquest aperitiu, però, era ben 
necessari. La novel·la és un 
àpat engrescador però que exi
geix una gran carcassa i un 
estómac a prova de bomba. No 
pots llegir-te-la sense posar-hi 
els cinc sentits si no vols per

dre't entre les giragonses que 
l’entremaliat autor et fa fer amb 
les aventures del seu Patancràs. 
El seu enginy narratiu ens fa 
viure la meravella del mirall i 
de la seva màgia. Des de l’em- 
mirallament de Narcís enamorat 
de la seva imatge passant per 
la segona part de l'Alícia, de 
Carroll, sempre ens ha agradat 
trobar aquest element dins un 
llibre. Albanell hi juga amb la 
seva gràcia peculiar i ens fa 
gaudir d’una sèrie de sensa
cions d'estupor, enjòlit, diver
sió... Quant a la forma, podem 
destacar, al marge de l’abundós 
vocabulari d'Albanell, els noms 
propis que s’inventa: Esclafa- 
ous, Quedaire, Faelsadat, Rei 
Debastos... Fa molta gràcia Tor- 
camorros, que és simplement 
«tovalló» en la parla de les 
Illes! Un llibre suculent i xinxo- 
lainat.

PAPERS ROBATS QUE CREMEN, 
per Vicenç Villatoro. «EI Nus», 
30, Editorial Laia, Barcelona.
La novetat d’enguany: un llibre 
denúncia guardonat amb el 
«Joaquim Ruyra». Només conei
xíem l’autor per unes llegendes 
terrassenques publicades per 
Rialles i no esperàvem veure-li 
tractar un tema tan allunyat del 
folklore com és la corrupció 
dins les arques municipals. Des 
de l’arrencada de la narració el 
lector se sent atret per la tra
ma: un alcalde preocupat pel 
robatori d'un cotxe amb papers 
comprometedors, la investiga
ció de municipals i periodistes, 
pista rera pista... Tot això ex
plicat amb àgil estil periodístic 
i un vocabulari molt d’avui, amb 
situacions també actualíssimes 
com els embulls d’una immobi
liària o el cas de l’Arnau, que 
fa de pare i de mare alhora. 
Una novel·la de tema intrigant 
i amb personatges ben reals.

QUATRE COL·LECCIONS 
NOVES
La Galera ens presenta una 
col·lecció per a la primera edat 
lectora, «La Gavina», i una altra 
per al període pre-escolar de 
l’infant, «El Cargol». Pel que fa 
a «El Cargol», ¿com és que An
dreu Dòria, capità de la Galera, 
ha pogut permetre que el dibui
xant ens etzibés, com a marca 
de la col·lecció, un cargol d’allò 
més terrestre, un d'aquells car
gols que treuen banya i pugen 
a la muntanya, en comptes del 
cargol salat i estilitzat que es 
cria dins les roques mullades 
per les ones i que té una ele
gant punxa enlaire, com una 
catedral gòtica? És una mena 
d’heretgia dins la tradició esta
blerta amb col·leccions que es 
diuen «As de guia», «Desplega 
veia», «La galera d’or», «Nous 
horitzons», «Els Grumets de la 
Galera» i «Vela major». Certa
ment ja hi havia hagut alguna 
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excepció, com «Cullera de 
sopa», però, si havíem de tenir 
cargol, per què no el de mar? 
Dit això, la col·lecció «El Car
gol» és deliciosa i demostra que 
un conte de sempre es conver
teix en un conte d’avui gràcies 
a la traça d’illustradors com 
Maria Rius, Fina Rifà o Conxa 
Rodríguez Isart. Només hi ha 
text a la tapa del darrera del 
llibre. Els quatre contes que hi 
han aparegut fins ara (n'hi ha 
dotze de programats) són dels 
més coneguts, «clàssics» cent 
per cent, com La Caputxeta, 
L'aneguet lleig, Ton i Guida i 
La Blancaneus. La presentació 
és d’una gran bellesa, i el for
mat, molt manejable.
«La Gavina» ens presenta obres 
ja conegudes en forma teatral, 
com Esclops i taronges de 
Montserrat del Amo o El país 
de les cent paraules de Marta 
Mata, un llibre extra per l’edat 
dels seus autors com és Vuit 
de nous, de contes presentats 
al concurs convocat per GBEC 
amb motiu del centenari de 
Folch i Torres, i una nova pro
ducció de Josep Vallverdú: Les 
vacances del rellotge.
L’Institut Parramon, del qual ja 
vam comentar la col·lecció «In- 
fantimatges», guanyadora el 
1980 del Premi de la Fira de 
Bolonya, presenta una nova 
col·lecció per a la primeríssima 
infància. És realment bonica de 
forma i de fons. Per ara, com
prèn quatre llibres, que corres
ponen a les quatre estacions. 
Tots són una meravella. Dos 
han estat dibuixats per Uiises 
Wensel i dos per Carme Solé. 
Per triar-ne un em fixo en el 
que més s'adiu amb aquest cap 
de l’any.

L’ESTIU, per Carme Solé i Jo
sep M. Parramon. Institut Parra
mon Edicions, S.A., Barcelona.
Si encapçalo la fitxa d’aquest 
llibre amb el nom de la il·lustra
dora no és solament perquè el 
llibre té més dibuix que text 
sinó també perquè vull retre 
homenatge a Carme Solé, que 
és una de les més grans il·lus
tradores del nostre país, com 
aquest llibre mateix ho demos
tra. E| text n’és senzill. L'estiu 
hi és descrit amb paraules 
breus: «Quan el sol és feliç», 
•■■■ i fa més calor...» fins aca
bar: «És l'estiu.» Aquestes cur
tes frases subratllen les deli
cioses làmines a tot color, i 
podríem afegir a tota calor, car, 
davant aquestes imatges tan ex
pressives, arribem a sentir-la 
físicament. A l’acabament hi ha 
un text més llarg, pedagògic, 
que explica més àmpliament 
què és l’estiu.
•Una mica de tot» és una col- 
lecció nova d’una antiquíssima 
casa editorial, la de Miquel A. 
Salvatella. La saludem amb sim

patia perquè s’obre amb obres 
tan boniques com útils, com la 
que hem triat per ressenyar-ne 
almenys una.

ELS ESCLOPS D’EN PAU, re
cull de cançons infantils. «Una 
mica de tot», 2, Editorial Mi
quel A. Salvatella, Barcelona.
Francesc Salvà posa una nota 
de color brillant a i’evocació 
musical de cadascuna d’aques
tes boniques cançons que tot 
infant coneix i que tot adult 
recorda. La tipografia és clara 
i les notes musicals del final 
del llibre ajudaran mestres i pa
res a recordar-ne la melodia.

CONTES PER A MENUTS 
L’OCELL MERAVELLÓS, per Joa
quim Carbó. «Llibres del Sol i 
de la Lluna», 12, Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, Bar
celona.
A Joaquim Carbó sols li man
cava entrar al sector «infanti- 
líssim» per a cobrir amb els 
seus llibres la totalitat d’ape- 
tències lectores. Gràcies a 
aquest nou «Llibre de la Lluna», 
l'infant català podrà llegir lli
bres de Joaquim Carbó des de 
la primeríssima edat lectora. 
L’ocell meravellós és gairebé 
una faula. L'ocell protagonista 
ofrena ous d’or que tenen po
der màgic. La qualitat del pinzell 
de Montse Ginesta ha acolorit 
les plomes de l’ocell i el pai
satge que fa d'escenari a les 
trifulgues de l’ocell i dels seus 
posseïdors. Un conte diàfan i 
meravellós.

EL RELLOTGE DEL MEU BARRI, 
per Eulàlia Sariola. Col·lecció 
«Quadrada», Editorial Juventud, 
Barcelona.

No sé com hauria estat aquest 
comentari si l’hagués escrit 
abans de les Primeres Jornades 
Catalanes del Llibre per a In
fants. Ara, però, en conec un 
dels protagonistes, l’entrema- 
liat Arnau, des deUa diada «Ara 
va de contes» a la nostra biblio
teca de la Santa Creu. De sob
te, una mena de Puck shakes- 
pearià, un nap-buf vestit de 
verd, s’esquitllà a l’arxiu i lloc 
de treball, on hi ha les esca
les de mà, els calaixos de fitxes 
per intercalar, els pilots de lli
bres per relligar. Volíem atra
par-lo per retornar-lo a la sala, 
però s’escorria com un peix; 
perillava d’ésser aixafat per un 
pilot de llibres. Amb la rapi
desa del llamp, va arreplegar 
una vareta de ferro de les del 
catàleg i intentà, com un mos
queter de Dumas, desafiar-me 
perquè no el perseguís. Vaig 
perdre'l de vista entremig de 
la gentada i vaig sentir-me’n 
quan jo dibuixava davant dels 
inquieta. De sobte veig l’Eulàlia 
Sariola amb aquell argent viu 
als braços: «Se m’ha escapat.»

Ara crec que l’Eulàlia s’ha que
dat curta en la descripció del 
més petit de la simpàtica famí
lia que descriu en El rellotge 
del meu barri, el llibret deliciós 
que ella ha viscut, dibuixat i 
escrit. És un conte viu, molt 
bonic de fons i de forma, tota 
una troballa.

EL NÚVOL DE LA SON, per 
Joies Sennell. «Llibres del Sol 
i de la Lluna», 10, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, Bar
celona.
Amb el llapis a la mà, Maria 
Rius hi retrata sense embuts 
Pep Albanell, per molt que 
aquest despisti sota el pseudò
nim. I l’autor, pare entendrit, 
perdona la llibertat que la il·lus
tradora s’ha pres, perquè han 
retratat també la seva filla. I es 
llança a fer un poema en prosa, 
dictat per l'amor paternal i per 
la seva delicada fantasia. Així, 
inventa una trama teixida de 
núvols blancs, de cel blau i 
de somnis rosats o morats. El 
llibre ha ben merescut el Premi 
de la Crítica de «Serra d’Or».

CONTES CURTS
DE LA MAR I DEL BOSC, per 
Carme Suqué, «As de Guia», 6, 
Editorial La Galera, Barcelona. 
Aquests contes són ben sentits, 
ben viscuts 1 ben escrits. Tenen 
sabor a sal els que tenen la 
costa per escenari o la sentor 
dels boscos els de plena mun
tanya. Però tots ells serveixen 
per a descriure persones de 
carn i ossos, com el pescador 
Gabriel, o l'Alex dins de l’emo- 
tiu conte nadalenc. Un gran lli-
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bre per a conèixer bé el bon 
català literari.

CONTES D’EIVISSA, per Alícia 
Martínez Genovart. Editorial Ju
ventud, Barcelona.
Després de llegir el títol, una 
desil·lusió a les primeres rat
lles: el text no és en eivissenc.
De fet, bé que l'autora sigui de 
l’illa, és una traducció, suposem 
del castellà, per Jordi Jané. 
Quan, però, ens hem llançat de 
ple a la lectura hi hem retrobat 
Eivissa, la sal de les salines, 
els hippies artesans i la mar 
omnipresent. També hi ha irrea
litat en «El cargolí verd» i fan
tasia mecànica en el taxi que 
no vol ser de color rosa. Vuit 
contes ben narrats, i ben il·lus
trats per Marta Balaguer.

ELS ESCLOPS D'EN PAU
RKUU. X CANCOS INFANTILS
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Randa, II
Homenatge a 
Francesc de B. Moll, 
Vol. III
Revista dirigida per
JOSEP MASSOT I MUNTANER

Cristòfor Despuig
Los col·loquis de la 
ciutat de Tortosa
Edició a cura d'Eulàlia Duran
Biblioteca Torres Amat, 12

Miquel Berga i Baflué
Entre la ploma i 
el fusell
5 escriptors britànics davant la 
guerra civil espanyola

PREMI CARLES RAHOLA DASSAIG1980
La Mata de Jonc, 16

JUGUEMOCANTANTàd —rr
Montserrat Ginesta

curial edicions catalanes 
ybruc, 144-barcelona-37t.2588101 i 2071340^J

LA NOVEL·LA JUVENIL
L’ALCALDE FERROVELL, per 
Josep Vallverdú. «Els Grumets 
de La Galera», Editorial La Ga
lera, Barcelona.
Les guerres entre carlistes I 
liberals serveix de pretext per 
a presentar-nos un personatge 
de gran força i atractiu: en 
Ferrovell, que passa d’ésser el 
darrer vilatà quan el poble era 
ple, a la primera autoritat civil 
quan queda solitari. La desco
berta de Jana i de la colla d’a- 
dolescents orfes i desarrelats 
per culpa de la guerra fa de 
l’alcalde Ferrovell, fins alesho
res solitari i feréstec, una mena 
de pare d’una família nombrosa 
que sap defensar-se contra qui 
sigui. Josep Gual ha sabut di
buixar l’insòlit batlle amb la 
prestància necessària. Un llibre 
escrit per Josep Vallverdú amb 
la seva traça de sempre. I un 
nou regal per al bon lector ado
lescent.

POESIA, MÚSICA
I TEATRE
Els esclops d'en Pau no és 
l’Únic llibre musical que hagi 
sortit recentment.

GALING-GALONG, per Xesco 
Boix. «La Xarxa», 35, Publica
cions de l’Abadia de Montser
rat, Barcelona.
Una bonica aportació a la bi
bliografia dels cançoners cata
lans. Marta Mata hi signa un 
pròleg engrescador. El d’en Xes
co és gairebé una nòmina de 
gent entranyable en la seva 
vida familiar i amical; cal co
piar-ne uns mots: «Treballar 
amb els nens em rejoveneix, 

m’entona i em dóna una gran 
experiència.» Jo hi afegiria: 
Gràcies, Xesco, perquè els teus 
llibres ens rejoveneixen a tots. 
Caldria que tothom tingués 
aquest llibre tan complet. Hi 
ha folklore i novetat, cançons 
i romanços, llegendes i dites 
populars, música i uns dibui
xos fets amb amor per Fina 
Rifà.

JUGUEM CANTANT-2, per Fran
cesc Bofill, música d’Ireneu Se
garra i il·lustracions de Mont
serrat Ginesta. «L’Ocell de pa
per», 35, Publicacions de l’Aba
dia de Montserrat, Barcelona.
Francesc Bofill, Ireneu Segarra 
i Montserrat Ginesta, tres bons 
professionals agermanats en un 
mateix amor per l’infant lector. 
Trenta cançons formen aquest 
segon llibre de música infantil. 
Els temes en són ben originals: 
des d’un microbi com a prota
gonista fins al calendari harmo
nitzat. Tota mena de temes ale
gres i divertits hi són musicats, 
poetitzats i dibuixats. Un bon 
llibre de jocs musicals.

LES AVENTURES D’EN PERE 
PISTOLES, per Gabriel Janer 
Manila. Editorial Moll, Palma 
de Mallorca.
A poc a poc van sortint llibres 
per a infants a les Illes. La po
nència de Janer Manila a les 
Jornades Catalanes del Llibre 
per a Infants versava sobre 
aquest tema, i a fe que em 
plau constatar-ho.
«El millor teatre per a nins 
—diu l’autor— és aquell que 
també és capaç de commoure 
els adults.» I per això escriu 
una divertida sàtira sobre el 
Far West barrejant-hi fades ma
llorquines i arlequins de la 
Commedia dell’arte.
Els modismes illencs hi apor
ten sal i pebre, que subratlla 
Joan Guerra amb les seves il·lus
tracions voluntàriament primi
tives.

EL MÓN DEL CÒMIC 
0 ART NOVÈ
MIGUELITO, SERÀS UN TIPUS 
IMPORTANT!, per Quino. Edito
rial Lumen, Barcelona.
El còmic és més cinema que 
lectura, però val la pena de res
senyar la novetat de l’anostra-
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ment del món de Mafalda, bé 
que el sabor Hispanoaméri
ca que tenen aquestes histo
rietes sembli fer aconsellable 
de llegir-les en el castellà ori
ginal. Confesso la meva debi
litat per aquests petits éssers 
de paper que tant i tant em 
diverteixen: l'insuperable cap 
de la colla, Mafalda, que repre
senta totalment la rebel·lió ge
neracional, rodejada del boti
guer Manolo, una barreja de 
gallec trasplantat i de senyor 
Esteve, l’esquitx humà que es 
diu Llibertat i que no suporta 
ironies sobre el seu nom, i el 
despistat Miguelito. Lumen ha 
tingut l’encert de desglossar 
dels àlbums de Mafalda les ti
res on sobresurt cadascun dels 
seus amics. Veient-los a primer 
pla, gaudim més clarament de 
llurs peculiaritats.

És curiós que, després de Tin- 
Tin i d'Asterix, siguin Charlie 
Brown i Mafalda, representants 
de dos mons tan antagònics 
com el ianqui i el sud-americà, 
els que més èxits aconseguei
xen a casa nostra.

YAKARI I NANNABÓS, per De- 
rib + Job. Editorial Juventud, 
Barcelona.
Abans d'aquest volum ben tra
duït en català per Olga Fuentes, 
d'aquesta sèrie de còmic hi ha 
Yakari, que ens presenta el pe
tit pell-roja, Yakari i el bisó 
blanc i Yakari i els castors. En 
aquesta nova aventura, la fan
tasia dels dos autors que s’ama
guen sota els noms de Derib + 
Job s’esplaia tot oferint-nos una 
mena d'animal gegantí que sap 
empetitir-se quan es tracta de 
no espantar Yakari. Fa gràcia 
el personatge nou que respon 
al nom de Nannabós.

BREU HISTÒRIA DE CATALU
NYA. EL CASAL DE BARCELO
NA, per Grup Nono/Art. Nono/ 
Art edicions, Barcelona.
Una visió gràfica de la nostra 
història, iniciada fa dos anys 
amb el volum De l'onze de se
tembre fins ara, continuada 
l’any passat amb De Casp als 
Segadors, s’acaba ara amb El 
Casal de Barcelona, que real
ment n’és el primer en el sen
tit cronològic. Un bon profes
sor d’història, Joan Petit, ens 
va demanar un dia, a l’Escola 
de Bibliotecàries —i era certa
ment un gran exercici pedagò
gic—, que expliquéssim la his
tòria al revés, començant pel 
fet actual, per cercar-ne les 
fonts. Quelcom així ha fet el 
Grup Nono/Art per donar-nos 
l'essència de la història de Ca
talunya. Amb tot, ara que el 
lector ja té els tres volums a 
casa seva —l'obsequi de la 
Caixa de Catalunya li ho ha fa
cilitat—, val la pena de rellegir 
l’obra sencera tota seguida.

Com que els autors formen un 
equip compacte i com que han 
tingut assessors històrics de 
renom, jo no sabria assenyalar 
noms. Però sí que diré que una 
de les coses de l’obra que em 
sembla més reeixida és la visió 
dels monuments arquitectònics 
i dels paisatges que hi servei
xen d’escenari. A més, he de 
lloar el fet que, al costat de les 
«bufarades» que contenen els 
diàlegs, hi hagi textos íntegres 
com el que es refereix a les 
«Homilies d'Organyà», el pri
mer text literari de la nostra 
llengua.

LLIBRES D’INSTRUCCIÓ
EL DESENVOLUPAMENT DE LES 
CIVILITZACIONS, per Ron Car- 
ter. «El món del saber», 5, Pur 
blicacions de l'Abadia de Mont
serrat, Barcelona.
El món del saber va fent via. El 
volum 5 està dedicat a les grans 
civilitzacions de la història mun
dial, des dels grecs fins als in
ques, passant pels xinesos i 
pels antics coneguts sols per 
l’arqueologia. Tot hi és escrit 
en un estil gairebé telegràfic 
per donar el màxim d’informa- 
ció sobre els pobles i llur his
tòria. La part gràfica és un bon 
complement del text: mapes i 
fotografies arrodoneixen visual
ment la documentació escrita. 
Bon llibre auxiliar per a treballs 
escolars, però també obra inte
ressant per a saciar la curio
sitat cultural juvenil, indepen
dentment de les tasques d'es- 
tudi.

EL LLIBRE DELS SÍMBOLS, per 
Jean Batiste Ory. Editorial 7 1/2, 
Barcelona.
No conec aquesta editorial, el 
nom de la qual figura amb xi
fres. La felicito perquè la pri
mera obra que m’ha fet a mans 
és tan útil. Són nombrosos els 
infants i els grans que queden 
perplexos davant els dibuixos 
simbòlics que cada vegada més 
sorgeixen al nostre país, des 
dels que representen partits po
lítics fins als de trànsit. La tra
ducció del text francès, de Te
resa Sala, acosta al lector ca
talà moltes d’aquestes explica
cions necessàries, i el pròleg 
de Joan Garcia Font ens pre
disposa a la comprensió total 
dels símbols.

El llibre és ben funcional i, a 
l’acabament, ofereix als lectors 
un espai lliure perquè hi creï 
i hi dibuixi un ideograma.

CALENDARI DE LLEGENDES, 
COSTUMS I FESTES TRADICIO
NALS CATALANES, per Aureli 
Capmany. Editorial Laia, Bar
celona.
Aquest segon volum, que co
breix des del setembre al gener, 

completa el cicle anyal iniciat 
en el primer volum aparegut fa 
dos o tres anys. Encapçala el lli
bre un sincer i ben dibuixat es
bós biogràfic del folklorista 
Aureli Capmany fet per la seva 
filla Maria-Aurèlia, a qui agraei
xo que adjunti la bibliografia 
que vaig confeccionar fa anys.

De cada mes, s’han triat dades 
importants en la cronologia po
pular i religiosa. L'inicia la Na
tivitat de la Mare de Déu, que 
coincideix amb el dia de les 
Verges trobades, i acaba amb 
la Setmana dels barbuts a mit
jan gener. Hi ha llegendes, can
çons, poemes entorn de les dia
des populars de tot l’àmbit ca
talà. El llibre està confeccionat 
amb gust, tipografia agradable 
i il·lustracions de tota mena, des 
del gravat més antic fins a la 
més moderna de les fotografies, 
així com reproducció de car
tells amb sabor d’època. És un 
llibre ple d’aquella essència 
popular que el folklorista Cap
many sabia descobrir, com nin
gú, per fer-nos-en partícips.

ORGANITZACIÓ DE BIBLIOTE
QUES ESCOLARS, POPULARS 
I INFANTILS, per Concepció 

Breu Història

CALENDARI

NES 
AURELI 
CAPMANY

SETEMBRE 
OCTUBRE 

NOVEMBRE 
DESEMBRE

Retrat de í’oMtor per 
María Auriíia . Capmany

I FESTES 
TRADI-

( VOLUM 2
GENER Editorial Laia

No puc cloure aquesta crònica 
sense saludar un llibre sobre 
llibres i biblioteques, ben útil 
per a ordenar i fitxar tot aquest 
bé de Déu de llibres per a in
fants i adolescents que anem 
ressenyant fa un quart de se
gle. És una obra que caldria co
mentar àmpliament, i no puc 
fer-ho aquí. Vull, però, almenys, 
felicitar-ne les autores, que tan 
harmònicament han sabut treba
llar en equip, i recomanar-la a 
tots aquells qui aspiren a tenir 
la biblioteca ben ordenada.

AURORA DÍAZ-PLAJA

Carreras, Concepció Martínez 
1 Teresa Rovira. Edicions 62, 
Barcelona.
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