
llibres per a infants i adolescents
per Aurora Díaz-Plaja

Els veredictes de la nit de San-
ta Llúcia ens han aportat dos 
nous premiats, encara que no 
pas dos noms nous dins les lle-
tres per a infants i adolescents: 
Joaquim Carbó, amb La casa 
sota el gel, s’ha endut el «Joa-
quim Ruyra»; Miquel Obiols, 
que ens havia fet la sorpresa 
d'amagar-se sota el pseudònim 
«Arseni», el «Josep M. Folch 
i Torres», amb Els habitants de 
Bubo-Bubo. Esperem impacient- 
ment de poder llegir aquests 
llibres.
Abans de cloure aquest encap-
çalament sobre premis, no ens 
sabem estar de felicitar Gabriel 
Janer Manila i Vicenç Villatoro, 
ja premiats en literatura infan-
til, que enguany s'han endut el 
«Josep Pallach» i el «Sant Jor-
di», respectivament.

ELS NOUS PREMIS, 
CREATS EL 1981
EL PREMI «LLIBRES DEL SOL
I DE LA LLUNA» 1981
LA FUGIDA DEL PINTOR NOT- 
XA, per Marta Trepat. «Llibres 
del Sol i de la Lluna», 14, Pu-
blicacions de l'Abadia de Mont-
serrat, Barcelona.
Narrat amb gràcia alada i illus-
trat per la mateixa autora, el 
llibre s'ho val. Ens sap un xic 
greu, però, que la llegenda, tan 
bonica, de l’artista que fuig de 
presó pel quadre en el qual ha 
Pintat el paisatge del seu po-
ble, hagi tingut una nova versió 
Quan n'és encara vigent la pu-
blicada per La Galera a «Vela 
Major». Marta Trepat ha fet una 
bona tasca, tant en l'adaptació 
del text com en la qualitat de 
les aquarel·les que evoquen l’an- 
tiga Xina.

EL PREMI «LA XARXA» 1981
CUCUT, per Núria Albó. «La 
l’Ai?3”-' 44, Publicacions de

Abadia de Montserrat, Barce-
lona.
Dels tres premis inaugurats el 
1981 —dos de l’Abadia de Mont-
serrat i un de La Magrana—, 
® que s'ha endut Núria Albó 
orrespon a la segona edat lec-

tora, és a dir a l’infant que ja 
cerca la realitat en els relats 
però que encara admet fanta-
sies, com en aquest cas la del 
rellotge que conversa amb la 
nena protagonista. El llibre és 
ple de fets casolans —l’àvia 
que neteja la gàbia del canari, 
l’oncle que té manetes per ar-
ranjar les avaries—• i de fets 
tradicionals com la festa de 
Sant Jordi i del Llibre o un con-
cert al Palau. Es llegeix amb 
facilitat i fins i tot té una in-
tenció didàctica, sobre el folk-
lore o la música. Conté, però, 
una frase que m’ha esgarrifat 
un xic; a la pàgina 19 diu tex-
tualment: «Si a l'escola algun 
nen o nena pegava a la Bibí, 
la senyoreta li deia: "Torna- 
t’hi!"» No voldria semblar anti-
quada, però suposo que entre 
l'aplicació literal de la fórmula 
cristiana de «l'altra galta» i la 
llei del Talió bé hi deu cabre 
un terme mitjà. Dins aquest lli-
bre, tot harmonia i tendresa, 
aquesta incitació a la venjança 
ens ha sonat com una desafi-
nada.

EL PREMI «L’ESPARVER» 1981
EL FANTASMA DEL FLUVIÀ, 
per Joaquim Soler. «L'Esparver», 
11, Editorial La Magrana, Barce-
lona.
Una novel·la impressionant, no 
sols per la intensitat argumen-
ta! sinó també per l'evocació 
històrica de l’acabament de la 
nostra guerra, amb la tràgica 
aventura d’un amor desgraciat 
i d’una possible ànima en pena 
en un illot del Fluvià. Tot això 
en un paisatge colpit per la 
tramuntana, que la traça de 
Joaquim Soler ens presenta 
de manera molt gràfica.
Un premi ben guanyat i una 
bona aportació a la novel·la ju-
venil, dins de la sèrie «Autors 
catalans» de la col·lecció «L’Es-
parver».

LES ALTRES NOVETATS
Per ressenyar el bé de Déu de 
novetats que ens han sorgit 
arreu del país, començarem 
pels llibres dedicats a la pri-
mera edat.

... PERÒ NO HO DIGUIS A NIN-
GÚ, per Maria-Àngels Ollé. Edi-
torial La Magrana, Barcelona.
Han sortit dos volumets de la 
sèrie «A cau d'orella», encami-
nada a estudiar de prop els pro-
blemes de la primera infància 
i que cal xiuxiuejar a l'orella: 
la incontinència, l’enyorament, 
la gelosia, etc. Són escrits amb 
senzillesa i dibuixats amb dol-
ça gràcia per Carme Solé Ven-
drell. L'edició és bonica, bé que 
un xic trista: només té color 
a les portades.

EL METGE CARBONER, per Fran-
cesc Bofill. Editorial Hymsa, 
Barcelona.
Aquest llibre obre una col·lec-
ció de rondalles amb el nom 
d’un bolet, «L'ou de rei», i un 
format atractiu. És una adapta-
ció, per Francesc Bofill, d'una 
de les rondalles catalanes més 
impressionants pel seu final tè-
tric, que tracta de l’estranya 
amistat d’un carboner amb la 
Mort. Els dibuixos, un xic pao-
rosos com escau al tema, són 
de Dominique de Cacqueray i 
d’Esther Jaume. A més de les 
làmines, hi ha unes orles artís-
tiques que fan molt bonic. El 
colorit és molt interessant i 
evoca el fons misteriós de la 
rondalla.

EL PRIMER LLIBRE DE LA MER-
CÈ, per Mercè Torrents. Edito-
rial Lumen, Barcelona.
Un regal per als ulls, aquesta 
nova col·lecció d’aspecte gairebé 
«de bibliòfil», amb il·lustracions 
gravades amb delicadesa per 
Wenceslau Masip partint del 
disseny de Joaquim Monclús, i 
de format «diferent», molt es-
tret. Quasi sembla una llami-
nadura.

Pel que fa al contingut d’aquest 
primer llibre de la col·lecció, 
m’hi he engrescat, no sols com 
a crítica sinó com a bibliògra- 
fa, car una de les tasques que 
m'agradaria de dur a terme, 
després de molts anys de reco-
llir fitxes, és un treball sobre 
els llibres com a protagonistes 
en poesia, novel·la i teatre mo-
derns, tal com Joan Amades ho 
féu amb el folklore i la cançó.
Doncs bé, Mercè Torrents ens 
parla aquí (ja han sortit altres 
títols de la seva col·lecció, com 
Mercè i les oques i Els oficis 
de Mercè) de la passió d'una 
menuda pel seu primer llibre, 
un llibre incomprensiblement 
gran, vell i il·legible, però gran 
amic de la menuda Mercè, que 
el tragina tot el dia sota l'ai- 
xella.
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LA FAULA
LA GUILLA I L’ESPARVER. Col- 
lecció «Faules», 11. Editorial La 
Galera, Barcelona.
La versió recollida per Joan 
Amades de la faula de la guilla 
i l'esparver ha estat adaptada 
per Eulàlia Valeri i, dibuixada 
ben graciosament per Pilarín 
Bayés, se'ns presenta sota una 
forma ben atractiva, planera i 
actual. El vol de l'animal terres-
tre damunt de l'ocell en espera 
de trobar l'hipotètic formatge 
és ben graciós i agradarà als 
petits lectors.

LA RONDALLA
EL FLAUTISTA D'HAMELIN. Col- 
lecció «El Cargol». Editorial La 
Galera, Barcelona.
Entre els nous volumets de la 
col·lecció «El Cargol», hi ha a 
més de les més conegudes ron-
dalles, com La Ventafocs o Els 
tres porquets, d'altres poc so-
vint traduïdes al català, com ara 
la més impressionant rondalla 
alemanya, El flautista d’Hamelin. 
Jo hi tinc un feble i, per això 
mateix, agraeixo que ens sigui 
ara presentada amb les boni- 
quíssimes il·lustracions de Ma-
ria Rius i l'assenyat guió de 
Maria-Eulàlia Valeri. Una qüestió 
potser fora de lloc però que 
m’agradaria veure contestada 
per algun filòleg: si el mot Ha- 
melin comença, en pronunciació 
alemanya, amb un «h» aspira-
da, o sigui amb una autèntica 
consonant, és lícit d’apostrofar 
la partícula que l’introdueix? 
Deixant de banda aquest punt, 
cal agrair a La Galera la repre-
sentació tan viva del flagell de 
rates d'aquell poble desagraït.

EL CONTE REAL
AVENTURA AL TERRAT, per Jo-
sep Vallverdú. Editorial La Ga-
lera, Barcelona.

El més fecund dels narradors 
que escriuen per als nostres in-
fants abandona la inspiració 
històrica a la qual ens té ave-
sats per fer unes «pàgines vis-
cudes» actualíssimes. Partint 
de l’anecdòtic premi escolar 
consistent en un ànec, i a més 
de les trifulgues que el seu 
transport per les vies urbanes 
causarà al menut protagonista 
del llibre, hi ha un fet dramàtic 
que malauradament podria és-
ser real: la intervenció del de-
linqüent que el fa servir d’os- 
tatge per alliberar-se de la po-
licia. Tot plegat escrit amb la 
difícil facilitat de Josep Vall-
verdú i amb expressives il·lus-
tracions, de color sèpia, de 
Joan Gómez.

EL CONTE DE FANTASIA 
MODERNA
RASPALL, per Pere Calders. 
Editorial Hymsa, Barcelona.
Cal agrair que aquest conte 
hagi estat finalment acostat als 
infants, com ho desitjàvem des 
que, ja fa moits anys, el vam 
llegir a «Raixa», una revista 
molt adulta i ben seriosa. Ara, 
doncs, en una edició en què el 
text és acompanyat per dibui-
xos d'una gran i delicada il·lus-
tradora, Carme Solé Vendrell 
—la qual, per aquest treball, ha 
estat guardonada amb el premi 
«Lazarillo»—, hem retrobat, pro-
vant que la nostra mirada crí-
tica coincidís amb la dels in-
fants lectors, els dos protago-
nistes de la història: el nen 
Sala i l’estrany «Raspall» que 
ha suplert el Turc foragitat pels 
adults.
Ens agrada d'agrair al gran es-
criptor Pere Calders que hagi 
fet a l’infant lector el regal d'a-
quest bonic llibre, escrit amb 
tendresa.

LLIBRES DE CREACIÓ 
LITERÀRIA PER ALS 
ADOLESCENTS
DUES NOVEL LES DE 
CIÈNCIA-FICCIÓ
VIATGE FANTÀSTIC, per Lluís 
Busquets. Edicions del Mall, 
Barcelona.
A casa nostra encara tenim 
pocs conreadors de ciència-fic- 
ció. Entre els Asimov i els 
Bradbury només podem incloure 
alguns títols de Pedrolo, Joa-
quim Carbó, Montserrat Julió
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i Joan Barceló. Això fa més 
d’agrair l’aportació de Lluís Bus-
quets.
El Viatge fantàstic és sorpre-
nent també perquè juga amb 
tres nivells cronològics: el de 
la nena protagonista, molt 
d’ara; el d’un món fantàstic 
molt més avançat que el nostre 
en l'aventura espacial, i una 
vena històrica, la de l'expedició 
dels Almogàvers a Grècia i a 
Turquia. N'és una originalitat el 
fet que Griselda, amfitriona de 
la protagonista contemporània 
nostra, parla en un català de 
la Crònica de Muntaner, i unes 
notes a peu de plana acosten 
les seves paraules al lector ac-
tual. Però això només és una 
facècia de bona llei. El llibre 
té molt més que això: el mis-
satge que es plasma en la 
missió juvenil «F-80» que pre-
tén adobar el món sota l'advo- 
cació de Folch i Torres —a la 
sigla, la «F» de Folch i el «80» 
de í'any en què celebràrem el 
centenari de la naixença de 
l'escriptor. És sorprenent, per 
exemple, que en un llibre en 
el qual la imaginació va fins 
més enllà dels límits de la nos-
tra galàxia, els supercivilitzats 
habitants de la Lluna revelin a 
la menuda protagonista que van 
enganyar els homes de la NASA 
que els van visitar ei 1969 mos-
trant-los un paisatge desert i 
no gens engrescador; si els ha-
guessin permès de veure el re-
finament científic i cultural de 
què realment gaudeixen, els 
nostres congèneres haurien as-
saltat la Lluna. Només els in-
fants creuen la protagonista, 
quan ella ho conta. Així comen-
ça la missió F-80.
Petit, només ho sembla aquest 
llibre que encara ens dóna més; 
conté, al final, un arsenal de 
documentació sobre els viatges 
a la Lluna, sobre les enquestes 
dels astronautes, sobre el vo-
cabulari emprat. Fins i tot hi 
trobem allò que no hem trobat 
en cap altre i que voldríem veu-
re a tots: una «guia de lectura», 
és a dir una llista de llibres que 
parlen del mateix tema prin-
cipal.

LA PRINCIPAL DEL POBLE 
MOLL: ANY 2590, per Maria- 
Dolors Alibés i Riera. Editorial 
La Galera, Barcelona.
Laventura insòlita i situada en 
el futur, d’homes d'oficis i d’e-

dats diferents, que constituei-
xen una cobla i van a tocar per 
pobles i viles. El protagonista, 
Tomeu Sipot, fill d’un dels mem-
bres de la cobla, té en custòdia 
un globus terraqüi precisament 
quan es produeix l'accident de 
circulació que els transportarà 
al segle XXVI. Els dibuixos de 
Pilarín Bayés subratllen la grà-
cia satírica del text.
Un llibre pensat amb una ima-
ginació innegable, sense altre 
límit que la nova presa en pos-
sessió de la realitat que tots 
coneixem i vivim encara.

ELS CLÀSSICS DEL MÓN
CANÇÓ DE NADAL, per Charles 
Dickens. Col·lecció «La Xarxa», 
45, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, Barcelona.
És la més tradicional de les 
narracions de Dickens, ara en 
traducció de Lluís Nonelí i amb 
il·lustracions, molt delicades i 
evocadores, d’Eulàlia Sariola. 
Bé que acostumo a negligir 
qualsevol observació gramati-
cal, no em sé estar de mani-
festar estranyesa pel fet que el 
subtítol del llibre sigui «Història 
de fantasmes nadalenca» i no 
«Història nadalenca de fantas-
mes». Fora d’això, Lluís Nonell 
és un bon traductor i la seva 
passió per Dickens es fa evident 
en l’agilitat amb què anostra les 
vivències del vell Scrooge en 
aquell seu Nada] poblat de fan-
tasmes del passat, del present 
i àdhuc del futur. És deliciosa 
la il·lustració final: Scrooge tra-
gina l'enorme gall dindi sense 
abandonar el clàssic paraigua 
del bon londinenc.

EL CÒMIC DE BONA LLEI
LES AVENTURES EXTRAORDI-
NÀRIES D’EN MASSAGRAN, per 
Josep M. Folch i Torres. Edito-
rial Casals, Barcelona.
Potser ens hem equivocat ex-
posant com a autor, a la fitxa, 
el creador del personatge. El 
llibre que comentem és més 
aviat de dos autors: el fill de 
Josep M. Folch i Torres, l’ad-
mirat Ramon Folch i Camarasa, 
que n'ha fet el guió, i Josep M. 
Madorell, que l’ha dibuixat i, 
amb la traça dinàmica que el 
caracteritza, ha convertit la més 
divertida i apassionant novella 
d’aventures de Folch i Torres 
en un film gràfic.

EL CINGLE VERD

UN LLIBRE AMANERA DE 
DIETARI: VIDA I LITERATURA 
S’ACOBLEN EN UN TEMPS

SIMBOLITZAT PER LES 
QUATRE ESTACIONS

EDICIONS DESTINO

r EXCURSIONS^ 
DE PRIMAVERA
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Obiols/Terrades/Vidal/ll·lustr. M. Boix 
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LES FALDILLES DE L'AVIA
Les millors històries de "TERRA D'ESCUDELLA" 
que hem vist a la televisió, ara recollides per llurs autors, 
en un llibre extraordinari, ple de dibuixos i colors.
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per descobrir les possibilitats de la llengua escrita.
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Realment, pot donar resultat la 
tasca de fer conèixer als in-
fants «tebeosòfags» les peripè-
cies que nosaltres vam assabo-
rir en la prosa inimitable de 
l’escriptor que ensenyà de lle-
gir el català a moltes genera-
cions: el dinamisme de la his-
torieta actual potser pot servir 
de revifalla al text de debò. 
Benvingut, doncs, l’insòlit còmic 
folchitorresià!

LLIBRES DE 
CONEIXEMENTS
LA FLORA
EL RELLOTGE VERD, per Christa 
Spangenberg. «BIume Natura 
Juvenil», Editorial BIume, Bar-
celona.
Amb el subtítol «L’any de les 
flors, els arbusts i els arbres», 
aquesta obreta de divulgació 
botànica, minuciosament dibui-
xada per Imgard Lucht, i traduï-
da al català per Theresa Giebel 
amb revisió científica d’Eulàlia 
Velasco, té una bona garantia 
de funcionalitat, car segueix el 
ritme natural de l’any, i una 
vistositat i un atractiu estètic 
grans. Amb tot, ens queda un 
dubte sobre el títol genèric que 
es repeteix al volum que tracta 
d’ocells, i que, pel que sembla, 
serà el leitmotiv dels que se-
guiran dins la col·lecció. Per què 
rellotge i no calendari? Potser 
només perquè fa bonic, desta-
cant sobre el fons ataronjat, 
l’esfera de la contracoberta?
Aquest petit retret no treu res 
a l'encert del propòsit didàctic 
de la col·lecció.

LA CIÈNCIA
L’HOME I LA MEDICINA, per 
Brian Ward. «EI món del saber», 
10, Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, Barcelona.
La col·lecció «El món del saber» 
ja ha tocat, l'un darrera l'altre, 
molts dels punts de la sapièn-
cia humana: la prehistòria, la 
història, la fauna i la flora, la 
tecnologia i els transports. 
L’home i la medicina tracta de 
la patologia i de la terapèutica, 
després d’un primer capítol de-
dicat a la història de la Medi-
cina: el darrer tracta de la Me-
dicina avui.

Amb una impressió gràfica ex-
cel·lent, la diafanitat visual de 
cada plana fa que la profitosa 
lectura d’aquest volum sigui un 
plaer. Ja l’aspecte exterior, amb 
la quadrícula evocadora dels 
antic quaderns escolars, és una 
nota d’atracció didàctica. Les fo-
tos i els gravats també hi són 
molt vistosos. Una col·lecció, en 
resum, molt interessant per a 
¡'adolescència.

LES BELLES ARTS
ARTISTES QUE COMMOGUE-
REN EL MÓN, per Josep J. Llo- 
pis i Josep M. Miralles. Editorial 
Afha, Barcelona.
Estem tan avesats a veure com 
molts llibres de casa nostra 
són, en coproducció, versions 
d'obres estrangeres, que ens 
sorprèn agradablement el cas 
contrari: el llibre de què trac-
tem ha estat traduït a moltes 
llengües, no solament les més 
conegudes com el francès o l’a- 
lemany, sinó també a d'altres 
de menys esperades, com el 
gal·lès o el való. Vint-i-set figu-
res de les belles arts hi són 
biografiades per Josep J. Llopis, 
amb dibuixos de Josep M. Mi-
ralles: pintors com Tiziano, El 
Greco, Goya, Rubens, Velázquez 
i Rembrandt; músics com Bach, 
Vivaldi, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Chopin, Schumann, 
Verdi, Wagner i Brahms. De 
Leonardo a Picasso, seguint un 
ordre cronològic, són cinc se-
gles de cultura vistos en els 
seus personatges de carn i os-
sos, i de forta personalitat. Un 
gènere que cal cultivar més, 
la biografia. Aquestes són breus 
i agradables.

LES BELLES LLETRES
ANTOLOGIA ESCOLAR DE LA 
LITERATURA CATALANA, per 
Antoni Comas. Fundació Medi-
terrània, Editorial Diàfora, Bar-
celona.
Aquesta obra pòstuma de l'e-
nyorat professor Antoni Comas 
és una gran invitació perquè el 
lector juvenil conegui a fons la 
nostra literatura. Per això ma-
teix ens hi fa un xic de nosa 
la paraula escolar al títol. Sem-
bla que es vulgui limitar l’abast 
del llibre a fornir matèria per a
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Artistes que 
commogueren el món

ENCKXOTEOA JUVEML AURIGA

exercicis a classe, quan la mis-
sió d’una bona antologia com 
aquesta és d’oferir un mostrari 
atractiu que porti el lector, in-
fant o adolescent en aquest 
cps, a gaudir de la màgia lite-
rària dels bons autors. Bé que 
l’obra sigui una adaptació de 
Antologia de la literatura cata-

lana que Antoni Comas va pre-
parar abans de morir, al títol 
de la gran ell no hi va pas po-
sar «per a professionals». No 
tots els adolescents, pel que 
sigui, van a escola... Però tots 
poden llegir bona literatura en 
biblioteques públiques o a casa. 
El llibre és magnífic, hi surt 
tota la prosa i tota la poesia 
escrites en català que cal co-
nèixer, des de l’època medieval 
fins als nostres dies. Tan no-
drida és la representació d’a-
quests gèneres, que ha fet pres-
cindir dels textos teatrals. De 
cadascun dels autors triats, hi 
na també una fotografia, o un 
gravat en el cas dels més an-
tics, una síntesi biogràfica i la 
bibliografia completa amb els 
anys■ d’edició, abans d’una se-
lecció de les obres principals. 
Una bona eina de treball que 
s arrodoneix amb un glossari 
dels mots menys coneguts i 
amb uns bons suggeriments per
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als comentaris que l’escolar pot 
fer com a treball de classe. Bé 
que aquest detall tendeixi a jus-
tificar el mot escolar del títol, 
no em desdic del petit i benèvol 
retret que hi feia suara. L’anto- 
logia hauria pogut ésser quali-
ficada simplement de «juvenil» 
si hom volia fer constar que 
s’hi ha tingut en compte l’apre- 
hensió de lector no adult.

LA HISTÒRIA
CONTALLES DE TERRASSA, per 
Maria-Montserrat Oller i Oriol 
Cardús. Òmnium Cultural, Ter-
rassa.
En aquest llibre, de format apaï- 
sat, els autors del text i dels 
dibuixos parlen del naixement 
de Terrassa, quan encara es 
deia Egara, i de quan renasqué 
amb el nom actual. La descrip-
ció de la Torre del Palau i de 
les desaparegudes muralles 
de la vila deixa pas a la de la 
Terrassa actual. Partim del mer-
cat i, resseguint la Rambla, arri-
bem a la plaça Vella, el nucli 
on conflueixen tots els terras- 
sencs. Un capítol és esmerçat 
a explicar d’on ve la dita: Ter-
rassa mala raça, Sabadell mala 
pell. El llibre també parla dels 
terrassencs internacionals, com 
el qui va organitzar les munta-
nyes russes de París, o Eze-
quiel Vigués, «Didó», el cèlebre 
titellaire conegut arreu del món, 
o encara el bandoler Perot Roca 
Guinart, que fins i tot figura al 
Quixot, a l’episodi de la visita 
a Barcelona.
Un bon llibre per a conèixer 
l’ahir i l’avui de Terrassa.

AURORA DÍAZ-PLAJA

ELS EXÈRCITS DE PALUZIE 
de Manuel de Seabra.*  
Quatre generacions d’una família barcelonina 
travessen més de mig segle d’història de Catalunya 
guiades per la mà mestra de Manuel de Seabra, 
escriptor portuguès que per primera vegada escriu 
una novel·la directament en català.
Manuel de Seabra*  corresponsal del diari av u i.

1947. L'ESTIU ACABA PER A 
TOTHOM de Lluís Utrilla.
1947. Estiu en un poblet del Maresme. Colònia 
d’estiuejants. Nous rics i d’altres que ho semblen, l un 
guàrdia civil, un estraperlista, un maquis, una mare 
pianista, nois i noies que creixen, etc. Però, l’estiu no 
acaba per a tothom.

Darreres novetats
HISTÒRIES DE LA MÀ ESQUERRA I ALTRES 
na r r a c io ns de Jesús Moneada. Un autor de 
la Franja de Ponent que ens ofereix una narrativa nova i 
original.
M... O UN ASSAIG DE LLIBERTINA de JOSep- 
Liuís Seguí. Una novel·la eròtica? Sí, però també una 
subtil paròdia del gènere.
pa r e de r a t es de Joan Barceló. Novel·la 
pòstuma del malaguanyat J. Barceló.
DESENCÍS de Núria Albó. Premi Vila d’Arenys. 
c o ses i no ses de M.a Aurèlia c a pma ny.
Contes i narracions que sintetitzen anys de bon ofici.
BAIXEU A RECULES I AMB LES MANS 
a l ç a des de Manuel de Pedrolo. «concinar, si 
és possible, els punts extrems de l’heterodòxia de la ment 
humana».
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