
llibres per a infants i adolescents
per Aurora Díaz-Plaja

ELS NOSTRES LLIBRES
A MUNIC
A la nostra crònica anterior 
anunciàvem l'exposició de lli-
bres catalans a la Biblioteca in-
ternacional de llibres infantils 
i juvenils de Munic. Ara que ja 
s'ha celebrat, cal que ens hi 
referim.
Inaugurada el 23 de setembre, 
amb la presència del conseller 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Max Cahner, va es-
tar oberta fins al 22 d'octubre. 
Durant un mes, doncs, els edi-
tors especialitzats que cada any 
aprofiten l'avinentesa de la fira 
de Frankfurt per a arribar-se al 
centre indiscutit de la literatura 
infantil, Munic, han tingut accés 
a vuit centenars de llibres ca-
talans per a nois i noies. Tant 
a l’exposició com al catàleg 
—que, com l'important cartell 
anunciador de Cese, era finan-
çat pel Departament del Llibre 
de la Generalitat—, vam tenir 
cura de distingir els llibres ori-
ginals dels traduïts. Aquesta 
també serà la pauta que segui-
rem en aquest panorama.

LLIBRES ORIGINALS 
PER A LA PRIMERA 
EDAT LECTORA
YUYO, EL NEN QUE NO PLO-
RAVA, per Joies Sennell. «Ba-
gul de contes», Edicions Hymsa, 
Barcelona.
És un dels llibres que interes-
saven més el públic alemany 
quan els n'explicava l'argument: 
un nen emigrant que perd les 
llàgrimes al mar durant el viat-
ge que l’allunya del seu país. 
La poesia del text i de les il·lus-
tracions va captivar els visi-

tants de l'exposició de Munic. 
Cal felicitar Hymsa per l’encert 
d’aquesta bella col·lecció.

EN GIL I EL PARAIGUA MAGIC, 
per Mercè Company. «Llibres 
del Sol i de la Lluna», 17, Pu-
blicacions de l'Abadia de Mont-
serrat, Barcelona.
Fa alegria trobar nous autors 
amb fantasia moderna, capaços 
de tractar d’una manera nova 
els temes tradicionals: un tro-
bador, un rodamón, un gegant 
o aquest paraigua màgic que 
provoca la pluja. Els dibuixos 
d'Agustí Asensio, d'una bellesa 
delicada que fins fa poc havia 
estat negligida, són un digne 
acompanyament del text, en 
aquest volum que manté les 
excel·lents característiques d’u-
na col·lecció que compagina les 
adaptacions de textos clàssics 
amb les creacions més mo-
dernes.

LA MARE, per M. Àngels Ollé. 
«A cau d’orella», 3, Edicions de 
la Magrana, Barcelona.
La Magrana, a la col·lecció «L’es-
parver», tracta problemes d’ado- 
lescents, i amb aquests «A cau 
d’orella» afronta situacions con-
flictives de la primera infància: 
després d’haver tractat l'enyo-
rança, la por o la incontinència, 
ara planteja la família quan hi 
falta la mare, des d’una òptica 
ben diferent de l’orfandat folchi- 
torriana. A! contrari, en aquest 
text, la manca de la figura ma-
ternal és compensada, si més 
no en teoria, perquè a l’hora de 
la veritat la seva ombra és ben 
present, a l’extrem que la me-
nuda Olga es lamenta: «Em 
sembla com si ningú no gosés

LLIBRES NfANTLS I JUVENILS
EN LLENGUA CATALANA, 1976-1982
CHILDRENS XND YOUNG PEOPLE’S

BOOKS IN CATALAN, 1976-1982
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Text: MERCE COMPANY Dixixos: AGUSTÍ ASENSO

acan d’orella 3

parlar-me de la mare.» Els di-
buixos de Carme Solé potser 
són massa tristos, com el color 
morat de la coberta d’aquest 
volumet en què M. Àngels Ollé 
dóna una nova mostra de la 
seva dedicació pedagògica.

SONETA, VINE’M A L’ULL, per 
Carme Alcoverro i Dolors Sen- 
serrich. «Uni, dori, teri», Edito-
rial Barcanova, Barcelona.
«Cançons de bressol i moixai-
nes» és el subtítol d'aquest re-
cull de records infantils, que 
tots enyorem. A la primera part 
hi ha cançons de bressol, com 
la mallorquina «Vou, veri, vou», 
però després d’un advertiment: 
«Els infants no sempre dor-
men», s’inicien les moixaines, 
les cançons juganeres que ens 
han cantat d’infants i que des-
prés hem cantat als fills i als 
néts: «Arri, arri, tatanet», «Ra- 
let, ralet»... A més d'uns dibui-

xos adients, i de la música de 
les cançons, complementen el 
llibre unes orientacions per als 
pares, mestres o encarregats 
de llars d’infants.

HISTÒRIA DE MANS, per Empar 
de Lanuza. «Col·lecció Joanot», 
1, Federació d'Entitats Culturals 
del País Valencià, València.
Fa goig rebre llibres infantils 
del País Valencià i de les Illes. 
Amb aquest, Empar de Lanuza,
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promotora de moltes activitats 
pedagògiques, ofereix un bonic 
tema als menuts que encara no 
saben llegir. Amb dibuixos llam-
pants de Manel Granell —tot 
i que només fa servir el ver-
mell, el blanc i el negre—, l’in-
fant protagonista dialoga amb 
la seva mà, la converteix en un 
joc de titelles, i també diu quan-
tes coses es poden fer amb les 
mans i amb els dits. Un llibret 
graciós, útil per a les pràctiques 
d’expressió plàstica, i que, amb 
un prometedor número u d’una 
nova sèrie, anuncia continuïtat.

LLIBRES ORIGINALS 
PER A LA SEGONA 
EDAT LECTORA
AVENTURA AL TERRAT, per Jo-
sep Vallverdú. «La gavina», La 
Galera, Barcelona.
Aquest llibret d’un autor tan 
guardonat com Josep Vallverdú 
ha obtingut un premi per caram-
bola: el que el Ministeri de 
Cultura atorga als llibres tra-
duïts al castellà, i que ha cor-
respost a Jesús Bellaz, que tam-
bé havia traduït El somni ha 
obert la porta, de Joan Barceló. 
Enhorabona, doncs, a l’autor i 
sobretot al traductor.
La trama d’aquest llibre és més 
senzilla que la d’altres de Vall-
verdú: el protagonista, que ha 
obtingut un ànec com a premi 
escolar, es veu embolicat dins 
un conflicte policíac. Els dibui-
xos de Joan Gómez, senzills i 
realistes, són molt adients al 
text.

LA LLUNA D’EN JOAN, per Car-
me Solé Vendrell. Edicions Hym- 
sa, Barcelona.
Cada dia hi ha més «cantautors» 
—deixeu-m’ho dir així—: autors 
alhora del text i de la il·lustra-
ció dels llibres infantils. Asun 
Balzola, la guanyadora del Premi 
Apel·les Mestres, ho és, i també 
Montserrat Ginesta o Joan An-
dreu Vallvé. Ara en tenim una 
altra mostra, ben rodona, i no 
solament perquè la lluna en si-
gui protagonista: Al llibre de 
Carme Solé i Vendrell no sa-
bríem dir què és millor, si la 
poesia dels dibuixos 0 el color 
de les paraules. Tot és «millor».

VET AQUÍ QUE SET REIS UNA 
VEGADA..., per Anna Vilar. 
«Els grumets de la Galera», 'La 
Galera, Barcelona.
Heus aquí una jove i novella 
escriptora, amb gran capacitat 
d’imaginació. És mestra, i supo-

sem que deixebla espiritual de 
Rodari: la veiem exposant la 
seva famosa assignatura, la 
«gramàtica de la fantasia». Amb 
base a la rondalla clàssica i al 
personatge principal, el rei, 
Anna Vilar, a través del joglar 
Capsigrany, es diverteix inven-
tant set personatges reials: el 
rei que s’avorreix sense súb-
dits, el col·leccionista que arriba 
a apoderar-se de les claus dels 
vassalls, el que cerca nom, l’a-
feccionat a la màgia, l’enjogas- 
sat, el cavaller sobre l’ase i l’in-
ventor. Precisament entorn d’a-
quest darrer se centren les pro-
postes que La Galera sol in-
cloure al final dels volums: aquí 
proposen ais lectors que també 
inventin coses. Les il·lustracions 
de Rita Culla, diàfanes i senzi-
lles a l’interior, esdevenen una 
filigrana policroma a la coberta, 
que recorda el miniaturisme 
medieval.

LLIBRES ORIGINALS 
PER A ADOLESCENTS
ARA US N'EXPLICARÉ UNA, per 
Joies Sennell. Editorial Juven-
tud, Barcelona.
Ens va fer molta il·lusió veure 
aquest llibre a la vitrina de la 
Llista d’Honor dels Premis An- 
dersen, al congrés de l’IBBY, a 
Cambridge. Era la segona vega-
da que un llibre català rebia 
aquesta distinció, després que 
el 1980 fos atorgada a una obra 
de Josep Vallverdú.
Ai llibre es barregen rondalles 
nostres, d’altres de forasteres, 
i narracions producte de la pro-
digiosa invenció de Josep Alba- 
nell. La primera, «L’estranya 
història d’uns somnis estranys», 
la vam veure representada 
aquest estiu al Turó Park, però 
totes les altres també tenen 
prou gràcia i dinamisme per a 
ser escenificades 0 traslladades 
al cinema. Rita Culla ha il·lustrat 
el volum amb simpatia i entu-
siasme pel text.

ELS DRACS DE LA XINA, per 
Joan Barceló i Cullerés. «La Xar-
xa», 51, Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat, Barcelona.
Gràcies a la tasca de Damià 
Barceló, podem gaudir de la lec-
tura de les obres que havien 
quedat inèdites a la mort del 
seu germà Joan. Així, ara apa-
reix a la col·lecció «La Xarxa», 
que ja ens havia ofert el Viatge 
enllunat, aquesta mena de se-
gona part, tan fantàstica com la 
primera. Es tracta d'un cant al 
goig de la lectura: per tal de
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Josep Vallverdú

Aventura al terrat

ELS DRACS DE LA XINA
■Joan Barceló i Culleres

La Lluna (Fen Joan
Carme Solé Vendrell

hymsa

redactar seriosament un treball 
d’escola sobre -els dracs de la 
Xina», els protagonistes pene-
tren materialment dins les pà-
gines d'un llibre, que els possi-
bilitarà de viure estranyes aven-
tures a la jungla o dalt de nú-
vols daurats. Les imatges de 
Marta Trepat, volgudament pue-
rils, fins amb alguna pàgina 
de còmic, il·lustren aquesta obra 
que ajuda a completar pòstuma-
ment la fecunda bibliografia de 
Joan Barceló, ja prou àmplia du-
rant la seva curta vida.

RONDALLES MERAVELLOSES, 
per Valeri Serra i Boldú. «La 
Xarxa», 52, Publicacions de 
l'Abadia de Montserrat, Barce-
lona.
El folklorista Serra I Boldú fou 
un infatigable recopilador de 
les mostres de fantasia popular, 
sobretot de les rondalles que a 
pagès s’explicaven a la vora del 
foc, o que a qualsevol llar els 
avis explicaven als néts. Al pri-
mer terç d'aquest segle en pu-
blicà més de vint-i-cinc llibres, 
que ara resulten pràcticament 
introbables. Per això ens alegra 
retrobar-ne una petita mostra 
en una edició moderna i tan 
passadora com la de «La Xarxa». 
La tria ha anat a cura del fill del 
compilador, que hi fa constar 
els noms dels qui l'han ajudat 
a escollir les versions més 
adients. Els dibuixos de Conxita 
Rodríguez hi són una aportació 
molt personal, sobretot el de 
la coberta, on un trobador ofe-
reix les mans plenes dels per-
sonatges de les rondalles: el 
drac, el poll i la puça... Un bon 
reviva/ —o una bona revifalla, 
com em plau de dir si l'Albert 
Jané no me’n priva—, aquest 
volumet de «La Xarxa».

NOVEL·LES JUVENILS 
ORIGINALS

GRAFÈMIA, per Margarida Arit- 
zeta. Editorial Laia, Barcelona.

Vet aquí un neologisme ben tro-
bat, «grafem», que podria ser 
una adaptació moderna del clàs-
sic «lletraferit». Els personatges 
d'aquesta narració —finalista al 
Premi Ruyra— tenen por d’ad-
quirir un mal epidèmic, la «gra- 
fèmia», si continuen llegint i 
estudiant i no fan cas dels ad-
vertiments dels dirigents. El joc 
de ciència-ficció que ens pro-
posa Margarida Aritzeta a tra-
vés de la seva protagonista, que 
treballava en una impremta fins 
al dia que l'esclat d'una bomba 
en va fer desaparèixer totes les 
lletres, sembla que dissortada-
ment es va fent realitat: cada 
dia hi ha més pocs lletraferits 
■—o «grafems»— i més partida-
ris de la galàxia McLuhan. Amb 
dibuixos estilitzats, Eulàlia Sa-
rjóla reflecteix palpablement la 
sorpresa dels impressors o l’e- 
moció de la protagonista, lec-
tora clandestina. En definitiva, 
una novel·la ben recomanable 
per als adolescents d’avui, tan 
immersos als medis audiovi- 
suals.

Teatre
Rodolf Sirera 

Plany en la m ort 

d  Enric Ribera
L'escorpí/Teatre El Galliner 70,128 pàgs.

La guerra es pressentia des de fa 
temps, i ¡o tenia tanta pon fins ara 
he jugat a estar bé amb els uns 
i amb els altres, però ara, allò no 
serà possible. Els teatres envaïts 
per obrers, per camperols que 
vénen a la ciutat cada setmana: 
senyor, quin públic!

Eugène Labiche

Q uin ¡ove m és
' ■ /

La m eva Ism ènia
• • •

L'escorpí/Teatre El Galliner 71,96 pàgs.

Eugène Lobiche fou ei creador 
d’un gènere: el vaudeville. Hi ex-
cel·lí amb una gràcia i una fres-
cor inigualables. Com les que te-
nen aquestes dues obres de rit-
me trepidant, ben servides per les 
versions catalanes de Jordi Co-
ca i Jaume Melendres.

Albert Ca m us 
Caligula

L'escorpí/Teatre El Galliner69,96pàgs.

Aquest món, tal com està fet, no 
es pot suportar. Per això tinc 
necessitat de la lluna, o de la 
felicitat, o de la immortalitat, 
d’alguna cosa que potser sigui 
dement, però que no sigui 
d’aquest món.

Edicions 62
Provença, 278-Tel. 216OO62-Barcelona-8
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Seleccions de 

»LACUA DE PALLA" 
col·lecció dirigida per Manuel de Pedrolo

- HÉiÑRÍCHBÓir

OPINIONS
D’UN

R4LL/SO
■^gàl

Heinrich Bòll
OPINIONS D'UN 
PALLASSO
Col·lecció Nova Terra, 24

Magnífica traducció de 
Gala Fernández

Més que una novel-la, 
és una corprenedora 
història que sitúa el lector 
davant d'un mirall que 
reflecteix els seus defectes, 
el seu pecat.

T

UN ÈXIT DE LA LLAR DEL LLIBRE

LLIBRES ORIGINALS 
DE CONEIXEMENTS

LA HISTÒRIA DE MANRESA 
EXPLICADA ALS INFANTS, per 
Josep M. Gasol. Símbol, Man-
resa.
Un pròleg d’Enric Bagué en un 
llibre d’història, encara que si-
gui local, sempre és una ga-
rantia d’autenticitat. Per això en 
triem una frase, que fa referèn-
cia a la forma: «Mossèn Gasol 
ha trobat un estil directe i fluid 
que manté àgilment el difícil 
equilibri entre correcció en el 
llenguatge i vivacitat en ¡'ex-
pressió.» Pel que fa al fons, 
creiem que, si tot manresà hau-
ria de tenir aquest llibre a la 
vora del capçal, també tot ca-
talà hauria de conèixer aques-
tes monografies sobre pobla-
cions d’interès històric. Curio-
sitats com la crema del paper 
segellat, llegendes com la de 
la Misteriosa Llum, rastres 
de manresans il·lustres o de 
forasters que sojornaren a la 
ciutat, com sant Ignasi, tot això 
interessa tant l'adolescent com 
el lector adult. Fotos i gravats 
antics arrodoneixen ¡'agradable 
presentació d’aquest llibre re-
comanable.

CONTES TRADUÏTS 
PER A LA PRIMERA 
EDAT LECTORA
EL MENJALLETRES, per Jess R. 
Moransee. Miñón, Barcelona.
Fa cinc anys em vaig trobar un 
llibre alemany, escrit per un 
americà que feia de subdirector 
a la Biblioteca internacional de 
llibres infantils i juvenils de 
Munic. Em va agradar tant, que 
el vaig traduir tot seguit, però 
fins enguany no ha pogut sortir 
editat. Es tracta d'una merave-
llosa demostració de com la 
fantasia actual pot ser tan en-
grescadora com la tradicional, 
o encara més: un monstret 
arriba al nostre món atret per 
les lletres, la seva menja pre-
ferida. Mentre les devora, els 
pobres terrícoles han d’enrao-
nar cada dia pitjor, fins que el 
monstre rebenta, després de 
menjar-se la darrera zeta, i els 
humans poden tornar a parlar. 
Les il·lustracions, originals, di-
vertides i de colors esclatants, 
són les mateixes de l’edició ori-
ginal.

NÚRIA, per Maria Lluïsa. «Col- 
lecció Florida», Zip editora, Bar-
celona.
A Munic precisament he pogut 

aconseguir una edició actual 
d’uns llibres que havia buscat 
inútilment des de feia molt de 
temps. En coneixia l'existència 
pel catàleg de l'INLE, però to-
tes les gestions, fins una carta 
al traductor, havien resultat in-
fructuoses. Ara n'he trobat 
aquesta edició nova, de 1979. 
No en conec l’originai, que su-
poso castellà, ni el cognom de 
l'autora. L'únic que en sabem, 
per la lectura dels quatre vo-
lums de la sèrie: Núria, Marta, 
Mònica i Eva, és que són con-
tes d’argument tradicional, amb 
moralitat final —Núria, capricio-
sa i mentidera, és castigada— 
o amb un toc sentimental —la 
solitària Mònica recull uns gats, 
i no pot resistir sense emmalal-
tir que els amos els recuperin. 
Les il·lustracions de M. R. Batlle 
—que als catàlegs consta com 
a autora— són delicades, i la 
traducció, de Ramon Folch i Ca-
marasa, perfecta.

LA BRUIXA QUE VOLIA MATAR 
EL SOL, per Ricardo Alcántara. 
«Bagul de contes», Edicions 
Hymsa, Barcelona.

Cada dia ens meravella més la 
capacitat d’imaginació de Ricard 
Alcántara, ara palesa en aquest 
relat d’una bruixa «heliòfaga» 
i els animals d'un bosc que s'u-
neixen per recuperar Lastre rei. 
Bartomeu Bardagí ha anostrat 
amb gràcia la poesia de l'autor 
sud-americà —i aprofitem ('avi-
nentesa per a disculpar-nos 
d’haver-lo pres per portuguès 
al comentari sobre Guaraçú—, 
i Maria Rius, que sembla supe-
rar-se a cada nou llibre, ha il·lus-
trat el volum amb uns dibuixos 
antològics.

EPAMINONDAS. Adaptació de 
M. Eulàlia Valeri. «Contes po-
pulars», 41, La Galera, Barce-
lona.

Una rondalla dels negres ameri-
cans ben coneguda —Joventut 
ja l’havia publicada fa temps—. 
la del noiet que es prenia al 
peu de la lletra tots els adver-
timents de la seva mare, ara 
ens arriba en una bona adap-
tació, il·luminada amb els dibui-
xos de Carme Peris. És una 
narració que agradarà a xics i 
grans.

EL PONI, L’OSSET I LA POME-
RA, per Sigrid Heuck. «Col·lec-
ció Quadrada», Editorial Joven-
tut, Barcelona.

Una nova obra d’art, dins la tò-
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col·lecció florida

flúria

zip editora*

es DE LA MA

LES ALES ESTESES 
una col·lecció atenta a 

la millor

El poní, 
l'osset i la pomera

Sigrid Heuck

narrativa catalana 
del moment.

Manuel de 
Pedrolo.

EXEMPLAR 
, D’ARXIU / 
ÚNICAMENT

PERSONES

Un home sol dins un 
món que és una gran 
presó, voltat d’uns 
individus que no són 
més que els seus 
carcellers.
Fugir? Sí, però cap on?

AUTORITZADES.
Les Ales Esteses, 11

nica de la col·lecció, aquest lli-
bret en què es conjuminen 'har-
moniosament text i il·lustració, 
obra d’una mateixa autora. La 
tendra història d'un cavallet i 
un ós de joguina que marxen a 
la recerca d'unes pomes perdu-
des és narrada amb una barreja 
de paraules i dibuixos que les 
supleixen. Potser una figura poc 
familiar als nostres menuts lec-
tors, l’escura-xemeneies, és Tú-
nica imatge que pot representar 
una dificultat al moment de re-
soldre el joc de traducció de 
dibuixos a paraules que el lli-
bre proposa.

NARRACIONS TRADUÏDES 
PER A ADOLESCENTS
LA FLETXA BLAVA, per Gianni 
Rodari. «Els grumets de mar 
enllà», La Galera, Barcelona.

Només que fos per anostrar- 
nos Rodari, ja s’ho valia, crear 
aquesta nova col·lecció. Resul-
tava sorprenent que d’ençà la 
publicació de Jip en el televisor, 
de Lumen, s'escolés tant de 
temps sense que ningú en pren-
gués la iniciativa. Sortosament, 
ara ja hi som posats, i ens plau 
de fer-nos-en ressò. La fletxa 
blava, una veritable joguina lite-
rària a Tentorn del món lúdic, 
és de les més rodarianes de 
les obres de l'autor. La vella

Befana —personatge de la tra-
dició nadalenca italiana—• i les 
noves joguines mecàniques es 
posen en acció per fer feliç el 
menut Francesco, que al cap-
davall descobrirà que el gos 
Pessic és un amic més preuat 
que totes les joguines que po-
gués arribar a tenir.

SOTA LA RODA, per Hermann 
Hesse. «Sis Joans», 7, Editorial 
Lumen, Barcelona.
Quan es va iniciar la col·lecció, 
ja vam fer Tadvertiment que 
ens semblava inadequada la 
tria del títol d’una obra com a 
lema de tota una sèrie. Ara, en 
comentar una novella tan con-
flictiva com Sota la roda, cal 
repetir Tobservació: els S/s 
Joans tan deliciosament alliço-
nadors de Carles Riba no poden 
presidir obres de tendències 
tan diverses com la que resse-
nyem o com Frederic, Frederic, 
Frederic d'Emili Teixidor.
Dit àixò, cal comentar com ens 
ha plagut rellegir aquesta obra 
mig segle després —l’havíem 
llegida en castellà quan van 
concedir a l’autor el Premi No-
bel—, i en l’àgil traducció de 
Ricard Torrents. Enguany, que 
l’escola d’estiu ha tractat del 
fracàs escolar, és oportú de lle-
gir la denúncia de Tadolescent 
Hans, esclafat sota la roda dels

Max Bon.
BANC! 0 LA BONA

ESTRELLA. Les Ales Esteses, 10.

Qui era aquell home? 
O no era un home? Era 
un miratge el xandall 
vermell que reflectia el 
mirall? Què hi feien 
navalles, droga, amants, 
jutjats, vaixells pirates, 
homosexuals, enyors, 
policies?... 10 narracions 
on no hi ha bons ni 
dolents.

DARRERS TÍTOLS PUBLICATS

Josep Albaneii. vent a da  de mo r t s.
Premi Crítica"Serra d’Or"
"Una de les millors obres de la literatura catalana dels 
últims anys". (Àlex Broch).

Manuel de Seabra. el s exèr c it s de pa l uzíe. 
"Una novel·la suggerent i suggestiva, alhora senzilla i 
complexa, amena i divertida", (isidor cónsul).

LlUÍS Utrïlla. 1947. L’ESTIU ACABA PER A TOTHOM. 
"Utrilla es val de situacions límit les quals juguen en la 
trama un paper d'atractiu i catalitzador”. (Josep Faulí).

Jesús Moneada.
HISTÒRIES DE LA MÀ ESQUERRA.
"Un recull absolutament insòlit". 
(Francesc Parcerisas).

Apartat de correus 9487 - Barcelona
EDICIONS DE
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AMOR
CLANDESTÍ

4.a edició d’un dels 
millors llibres de 
Teresa Pàmies.
Obra autobiogràfica, 
viva i interessant, i 
d’una gran qualitat 
i bellesa.

galba edicions
Dist: L’ARC DE BERÀ 

estudis: «Estem llegint Homer 
com si fos un llibre de cuina: 
mosseguem un parell de versos 
i després ens els fan mastegar i 
rumiar fins que agafes fàstic.» 
Tota una lliçó d'antilectura.

EL CAS MISTERIÓS DEL DR. JE- 
KYLL I MR. HYDE, per Robert 
Louis Stevenson. «L'esparver», 
20, Edicions de La Magrana, Bar-
celona.
«L’esparver» va fent via en una 
curiosa ziga-zaga per entre clàs-
sics de la novella juvenil, com 
Defoe, Salgari o Twain, i expo-
nents de la literatura moderna, 
com El dia dels trífids. Així ha 
arribat a les dues desenes de 
títols imprescindibles en una 
biblioteca juvenil. Ara ens porta 
un dels relats més impressio-
nants de Stevenson, barreja de 
novel·la detectivesca i d’antici- 
pació de ciència-ficció, amb un 
rerafons filosòfic de fàcil com-
prensió: la dualitat Jekyll-Hyde 
pot estar latent en tots nos-
altres. La traducció de J. J. Mar- 
garit, revisada per Francesc Par- 
cerisas, és il·lustrada amb di-
buixos de Tha, certament pu-
nyents. Si llegir Stevenson per 
primer cop serà una descoberta 
per al nou lector, rellegir-lo és 
un plaer inigualable.

LLIBRES TRADUÏTS 
DE CONEIXEMENTS

EL RELLOTGE DELS ARBRES, 
per lrmgard Lucht. «Blume na-
tura juvenil», Editorial Blume, 
Barcelona.

Després d’un capítol inicial, que 
respon la pregunta «Què és un 
arbre?», el text i els dibuixos 
—obra d'una mateixa autora— 
ens fan recórrer els dotze me-
sos de i’any a través de les 
transformacions que experimen-
ten les diverses menes d'arbre. 
Se’ns hi presenta l’anatomia, la 
fisiologia de l’arbre, des de 
la fulla més menuda fins a la 
soca més opulenta, la distribu-
ció geogràfica de les diferents 
espècies, tot al servei de la 
idea més important: els arbres 
són éssers vius, i cal estimar-
los si volem ésser dignes de 
la nostra pròpia vida.

Dins la col·lecció «Blume natura 
juvenil», el llibre forma part de 
la sèrie «El rellotge», denomina-
ció que d'entrada no enteníem 
prou bé: ara ja hem vist que 
pren el simbolisme dels dotze 
mesos de I’any com si fossin 
les hores d'un dia en el rellotge 
de la vida. Són llibres de bon 
llegir, com són bones de viure 

les hores en contacte amb la 
natura.

PAÏSOS DEL MÓN. I, EUROPA 
1 AMÈRICA. II, ÀSIA, ÀFRICA 1 
OCEANIA, per A. Butterfield, 
R. Carter i altres. «EI món del 
saber», 11 i 12. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barce-
lona.

Més que com a professional de 
la crítica, com a bibliotecària 
vull felicitar les Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat per 
aquest parell de volums que 
conformen una veritable geogra-
fia universal; si bé ja estàvem 
prou servits de geografies dels 
Països Catalans, ens feia falta 
un llibre català actual que es 
referís a tot el món. Com a tots 
els volums de la sèrie, les da-
des són subratllades amb imat-
ges, mapes i estadístiques, i el 
fons quadriculat de la presenta-
ció, que ens recorda els qua-
derns escolars, destaca la poli-
cromia de les imatges. Quan la 
trista actualitat de les guerres 
enceses arreu provoca la curio-
sitat del lector, o motiva tre-
balls de classe, és extraordinari 
poder posseir una eina de tre-
ball tan documentada i que fa 
tant goig.

Una col·lecció 
molt instructiva!

La terra, l’home, 
els animals, 
les plantes, l'art, 
la prehistòria, 
la ciència, etc.

Distribució: L’Arc de Berà - Centre Difusor d’Edicions Catalanes 
Llull, 10,14 - Tel. 300 32 51 / 30033 00 - Barcelona-5

ENCICLOPÈDIA DE 
PREGUNTES I RESPOSTES

Enciclopèdia de preguntes 
i respostes
Una enciclopèdia en un volum 
per a adolescents.
Prop de vuit-centes preguntes 
i respostes, que posen el lector 
en contacte directe amb el món 
i la societat d’avui. Llibre traduït 
a múltiples idiomes i adaptat 
especialment al català. Conté 
més de sis-centes il·lustracions, 
gairebé sempre a tot color. 
1.000 píes.

_—Bitíàteai
Tretzevents
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BIOGRAFIES TRADUÏDES 
ARTISTES QUE COMMOGUE-
REN EL MÓN, per Josep Llopis. 
«Enciclopèdia Juvenil Auriga», 
Edicions Afha, Barcelona.
És tan migrada la secció bio-
gràfica dins la nostra bibliogra-
fia, que hem de llançar les cam-
panes al vol cada vegada que 
apareix un llibre que ens explica 
una vida o, com en aquest cas, 
ens n'explica prop d'una tren-
tena. El volum està dedicat a 
figures destacables de les arts, 
des d’escultors com Miquel An-
gel o pintors com Picasso fins 
a músics com Wagner. Ens hau-
ria agradat trobarJhi arquitectes, 
com Gaudí, o artistes de la dan-
sa, com la Pavlova, però, amb 
tot, les arts que toca hi són 
ben representades. De cada 
personatge, hi ha una biografia 
condensada i un reflex gràfic de 
l’obra, amb il·lustracions realis-
tes de Josep M. Miralles. El 
text, de prosa periodística, està 
traduït dignament per Miquel 
Martines.

TERESA DE JESÚS EXPLICA LA 
SEVA VIDA ALS INFANTS D’A-
VUI, per M. Dolores Pérez-Lu- 
cas. Editorial Marfil, Alcoi.
Amb una dedicació d'anys al 

llibre infantil, finalment ¡'Edito-
rial Marfil s’ha decidit a publi-
car en català, i ha començat 
amb dues biografies, la de sant 
Francesc d'Assís i la de santa 
Teresa de Jesús, en ocasió del 
setè i el quart centenaris, res-
pectivament. M. Dolores Pérez- 
Lucas, que ja ens havia donat 
bons llibres de fantasia, deixa 
parlar els protagonistes matei-
xos en aquestes biografies es-
crites amb traça i amor pel per-
sonatge. Aquí, Teresa de Jesús, 
santa i sàvia, doctora de l’Es-
glésia i viatgera infatigable, ex-
plica l'entremaliadura infantil de 
la fugida de casa, per rebre 
martiri en terra de moros, amb 
el seu germà; les seves lectu-
res de llibres de cavalleries, i 
les vicissituds a l’entorn de la 
fundació dels convents carmeli-
tans. És un llibre que fins i tot 
sembla sonor: tan gran és la 
nitidesa amb què ens arriba el 
missatge d’amor i de pau en 
la veu de la santa. Mercè Galí 
ha anostrat aquest text, il·lus-
trat per M. Cecilia Martín.

UNA NOTA FINAL
És important de destacar que, 
el premi que el Ministeri de 
Cultura atorga a obres traduï-
des al castellà, enguany hagi

Artistes que 
commogueren el món

ENOCLOPeCXA JUVENL AURIGA

estat concedit a Jesús Bellaz, 
per les seves traduccions d'El 
somni ha obert la porta, de Joan 
Barceló, i Aventura al terrat, 
de Josep Vallverdú.
En felicitar el guanyador, volem

Països del món/ll 
Àsia, Àfrica i Oceania

aprofitar l'avinentesa per a fer 
constar el nostre agraïment per 
la seva col·laboració, com a be-
cari de la Biblioteca internacio-
nal de Munic, en el muntatge 
de l’exposició de llibres cata-
lans que esmentàvem a l’inici 
d’aquesta crònica.

AURORA D(AZ-PLAJA
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