
llibres per a infants i adolescents
per Aurora Díaz-Plaja

EL PREMI JOAQUIM RUYRA
LA CASA SOBRE EL GEL, per 
Joaquim Carbó. «El nus», 37, 
Editorial Laia, Barcelona.

Ja fa bonic que un iceberg, a 
la literatura sempre causa de 
catàstrofes navals, sigui utilit-
zat en bé de la societat, inun-
dant d'aigua dolça la terra eixu-
ta, els ermassos dels països tòr-
rids. Si, quan se’n parla al co-
mençament, trobem encertada 
la broma sarcàstica d’en Pere: 
«Vols posar un negoci de "po-
los" de nata!», després ens 
identifiquem amb els protago-
nistes i l'«Operació Gel» ens 
sembla una solució tan lògica 
que no entenem com encara no 
s'ha dut a terme en el món real.

Un cop més Joaquim Carbó ar-
rossega els llegidors amb la 
seva indiscutible traça de bon 
narrador, amb el seu tarannà 
de bon xicot que es trasllueix 
en cadascun dels personatges. 
Però, a més a més, és un es-
criptor capaç de treure punta 
a tot: mireu que, havent deixat 
un ambient exòtic de tribus, 
lleons i bruixots, fer aterrar en 
Pere a Manises, justament el 
dia 23 de febrer de 1981, per-
què hi visqui l’escena dels 
tancs vora el seu hotel!

Felicitem Joaquim Carbó no so-
lament pel Premi Joaquim Ruy- 
ra, al qual òbviament havia op-
tat, sinó també pel de Literatura 
Infantil en català per a la pri-
mera edat lectora, que ell ni 
sospitava que podria rebre, puix 
que la Generalitat de Catalunya 
l’ha atorgat enguany per pri-
mera vegada i no cal presentar- 
s’hi, i que ha estat atribuït al 
seu llibre L’ocell meravellós. 
No em sé estar de comentar 
que, segons que sembla, Joa-
quim Carbó, en assabentar-se'n, 
assegurà que se’n partiria l'im- 
Port amb Montserrat Ginesta, la 
¡Ilustradora del volum. Precisa-
ment la importància de la il·lus-
tració en un llibre de la primera 
infància va ésser motiu de dis-
cussió entre els membres del 
Jurat, alguns dels quals creien 
que calia repartir el guardó en-

tre l’autor del text i el de les 
imatges, però les bases deien 
clarament que era un premi 
literari. Personalment crec que 
quan l'escriptor dóna un llibre 
a il·lustrar ja l’ha engendrat del 
tot. El dibuixant pot posar-li un 
vestit bonic, però el fill és carn 
i sang de l'autor del text.

PER ALS MÉS PETITS
EL NOM DE CADA COSA, per 
Francesc Salvà. Hogar del Libro, 
Barcelona.
Amb una introducció didàctica 
d’Enriqueta Capdevila i Jacint 
Matas, heus ací un llibre per-
què l'infant encara no lector 
s’habituï a llegir la imatge i a 
familiaritzar-se amb el nom que 
hi ha al costat. Un llibre nord- 
americà sorprenent, Quan cal 
ensenyar a llegir a l'infant?, pro-
clama absurda la teoria que cal 
començar a sis anys, perquè 
l'edat en què més aprehenem 
tot el que ens volta és de dos 
a quatre. En El nom de cada 
cosa l’infant troba reflectit allò 
que e! volta, començant pel seu 
propi cos (mans, peus, ulls...), 
per acabar amb les festes fa-
miliars després d’haver passat 
pels elements, els animals, els 
homes...

El llibre és ben ideat i d'un for-
mat agradable. Els dibuixos, rea-
listes, en són molt comprensi-
bles per als menuts.

CANÇONS I POESIA
EL PAÍS A L’ESCOLA. Foment 
de la Cançó Popular, curs 1981- 
1982.
La publicació d'aquest fullet, 
que recull les cançons populars 
més conegudes, se situa dins 
la campanya «El país a l'escola» 
promoguda per l’Acció Escolar 
del Congrés de Cultura Catala-
na, Òmnium Cultural i el Cen-
tre de Documentació i Animació 
de la Cultura Catalana, entre 
d’altres entitats. L'opuscle am-
biciona que els infants i els ado-
lescents puguin cantar cançons 
catalanes, coneixent-ne la músi-

ca i, sencera, la lletra. Encara 
que per a l’adult i el noi fora 
de l'escola totes són igualment 
cantables, l'intent pedagògic del 
Foment de la Cançó Popular les 
distribueix en mitja dotzena per 
a cada nivell escolar. Només 
«L'hereu Riera» queda a part, 
«per a tots els nivells», i és 
més una dansa que una cançó. 
Com que un aplec semblant és 
útil de tenir-lo a casa i a les 
biblioteques populars, potser hi 
fa nosa la determinació «Curs 
1981-1982» que exhibeix a la 
coberta. Els dibuixos de Pilarín 
Bayés, que cada dia produeix 
més, l’acompanyen dels som-
riures a què ens obliguen.

CONTES PER A LA 
MITJANA EDAT LECTORA
A LA PUNTA DE LA LLENGUA, 
per Miquel Desclot. «Col·lecció 
Sis Joans», Editorial Lumen, Bar-
celona.
És curiós que coses ben dife-
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rents s'enllacin dins nostre per 
associació d'idees. En un conte 
de Bontempelli un savi desco-
breix una mena de pols que 
converteix en realitat les metà-
fores; així, un pobre home que 
descriu la seva dona «grassa 
com una bóta» i la seva filla 
«prima com una sardina» se les 
troba totes dues convertides 
en allò amb què les comparava, 
i quan algú diu, d'alguna cosa 
de la qual no recorda el nom, 
«ho tinc a la punta de la llen-
gua», el savi li fa treure la llen-
gua i, a la punta, hi ha escrit 
el nom que es feia escàpol.

Miquel Desclot no arriba a tant, 
però la seva màgia dóna cos 
i ànima a moltes frases fetes 
que sovint diem sense parar-hi 
esment. Com diu Pere Farrés al 
pròleg, «és un català enamorat 
de la llengua». El poeta ens ob-
sequia, aquesta vegada, amb 
una prosa suculenta que mani-
pula amb gràcia, enginy i ten-
dresa en una dotzena de contes
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Pots estar contenta. Has sabut 
viure i en canvi ¡o no m'ho He 
permès.

Per tu somriuen les màscares tristes 
i madura l'aroma de l'amor 
al meu cor trist,

melòman i somnàmbul 
tan lentament oblidat sota l'aigua..

... i dic el mot més dolç 
del meu temps,

la gran Síl ■ laba...

Pau de llavis de llet
per al meu germà l'home 

vestit de far i ferit de llampec.

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

Agustf Bartra 
Ecce homo

Joan AAPuigvert 
El clima de les flautes

Albert Camus 
Caligula

Josep M. Benet i Jornet 
Elisabet i Maria

ben diferents però tots sorpre-
nents i quasi visuals. Des del 
cap de tots —o sigui el pri-
mer— amb un triangle amorós 
entre Capverd, Capdepardals i 
Capdetrons, fins al del final, on 
«la muntanya va a Mahoma» 
gràcies a la fe de Regina Pujol 
convertida en «regira pujols». 
Ben de grat els explicaríem 
tots, però ens acontentarem, 
com ho fa Jaume Cabré en la 
cloenda del llibre, desitjant bon 
viatge al lector.

EL CARTER ROBAT, per Amèlia 
Benet. «Llibres del Sol i de la 
Lluna», 15, Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, Barcelona.
Els llibres d’Amèlia Benet en-
tren de ple en aquella mena 
d’obres que quan érem petits 
anomenàvem «lliçons de co-
ses»; ara en diuen «textos de 
coneixements» o contes didàc-
tics.
Ara, però, ens trobem davant 
d’un llibre seu que no hem aca-
bat d’entendre. ¿Com pot fer-se 
una novel·leta de la història de 
quatre vailets que es fan amos 
d’un sarró de carter i tafanegen 
cada sobre, cada paquet, llegint 
tot el que no els importa? Espe-
ràvem trobar-hi quelcom de pro-
fitós i de divertidament didàctic 
sobre el servei de correu, tan 
interessant des del punt de vis-
ta de les relacions humanes. El 
que hi hem trobat ens ha fet 
angúnia. Sort que els dibuixos 
de Rita Culla, tan ingenus, en 
suavitzen el mal efecte.
Ens sap greu no haver obtingut 
un canvi que ja demanàvem 
quan vam comentar els primers 
volums d’«Els llibres del Sol i 
de la Lluna»: que els editors 
en modifiquessin el llom per 
fer-lo més útil, indicant-hi el 
contingut individual, és a dir, 
l’autor i el títol, en Hoc de re- 
petir-hi, absurdament, el nom 
de la col·lecció que fa idèntics 
tots els llibres. Hi insistim ara 
que l’editorial Blume ens ha do-
nat l’alegria de canviar les co-
bertes, tan desgraciades, de les 
biografies de Pau Casals i de 
Folch i Torres, amb nous mun-
tatges gràfics, ben bonics.

TRES TRIFULGUES I UNA VACA, 
per Maria-Dolors Alibés i Riera. 
«La Gavina», editorial La Galera, 
Barcelona.
La col·lecció «La Gavina» és de-
dicada a la narració original i 
moderna per a infants que ja 
troben plaer en la lectura. Els 
dibuixos de Rita Culla són úni-
cament un bon complement per 
al triple conte que s’enllaça 
amb una corda, la de la vaca 
que el protagonista, el simpàtic 
Nic, es veu obligat a guardar 
mentre narra les seves aventu-
res amb tres animals diferents. 
(És curiós que la paraula triful-
gues figuri en tres títols publi-
cats el 1981: un d’Oriol Vergés 

i un d’Albanell, a més del que 
comentem.)
Els tres animals són una mosca 
(concretament una mosca de 
Sabadell, que Nic afilla i prote-
geix en una bossa de plàstic 
durant tota una excursió, fins 
que l’allibera a la seva mateixa 
ciutat), una oreneta (que ha fet 
niu a la bicicleta de Nic) i una 
cuca de llum (que ha de con-
vèncer Nic que és una lluerna, 
perquè ell no l’ha vista de nit). 
Quan el pagès ve a recollir la 
vaca, Nic, que ha patit tant es-
crivint mentre aguantava la cor-
da, s’assabenta que a la vaca 
li agraden els contes.

POTSER SOMIES, LINUS?, per 
Joan-Andreu Vallvé. «La Gavi-
na», editorial La Galera, Barce-
lona.
Dels dibuixants que, un bon dia, 
es posen a escriure el text que 
després il·lustraran, o que dibui-
xen i escriuen ensems el llibre, 
em fa gràcia de dir-ne cantau- 
tors. Aquests cantautors sovint 
ens donen obres genials, com 
Asun Balzola o Montse Ginesta. 
Ara en tenim un de nou, Joan- 
Andreu Vallvé, a qui, però, l'agi-
litat i la pulcritud literària vé-
nen d’herència. Al seu llibre, bo 
de forma i de fons, trobem la 
fantasia del somni barrejada 
amb la realitat, en contes de 
temes variats: «Els núvols», 
d'una tendresa deliciosa, on in-
tervé el joc, que tots hem cone-
gut, de desxifrar figures concre-
tes en la flonjor d’una nuvolada; 
«La nau espacial», on la més 
actual de les aventures desitja-
des per un infant sorgeix d’unes 
faldilles de camilla; «El ximpan-
zé», que té per escenari el Zoo, 
tan important dins el món dels 
infants, i «EI Gegant del Puig 
Pelat», que és un cant a la mare 
terra. Són quatre contes engres-
cadors per al lector que tingui 
la imaginació desperta.

PER A LA TERCERA
EDAT LECTORA
A LA VORA DE L’ESTUFA, per 
Pep Albaneil. «Llibres amb cua», 
11, El Mall, Barcelona.
L’autor subtitula aquest llibret 
amb una expressiva explicació: 
«Contes amb salsa». Si salsa 
vol dir condiment que fa més 
saborós un àpat, realment tots 
els llibres de l’Albanell poden 
dur aquest subtítol. Però en 
aquest hi ha quelcom més, o 
diferent: hi ha tot un poema del 
desvetllament primaveral al pri-
mer amor, i diríem de l’autor 
que s’autobiografía: és el text 
en cursiva, que comença amb 
una veritable orgia literària, una 
mena de flors i violes llançades 
al vol, i acaba amb la tendresa 
maternal que endevina el secret 
de l’adolescent. És un llibre bo-
nic, potser diferent, però tan 
llegidor com tots els de Pep 
Albaneil.
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Quant als dibuixos de Maria 
Puig, ben traçats i amb intenció 
psicològica, voldríem fer-los dos 
petits retrets. Per què la vinye-
ta del final dels contes no té 
cap relació amb el tema? Per 
què, en el màgic conte de I'«A1- 
tre carril», l’home repetit no és 
al dibuix com el descriu el text, 
amb ulleres i amb jaqueta de 
vellut?

GELSOMINO AL PAÍS DELS 
MENTIDERS, per Gianni Rodari. 
«Els grumets de mar enllà», 
editorial La Galera, Barcelona. 
Felicitem l'editorial La Galera 
per la nova aventura marítima 
que ha emprès amb el llança-
ment d'«Els grumets de mar 
enllà», una col·lecció de narra-
cions d'autors estrangers, i la 
felicitem també perquè no sola-
ment hi inclou clàssics com 
Mark Twain o Collodi sinó tam-
bé autors actuals com Gianni 
Rodari.
Gelsomino al país dels menti-
ders és una divertida rodariada, 
si se'm permet el neologisme. 
Rodari juga amb la fantasia i 
amb el llenguatge: només un 
poeta com Àlvar Valls podia fer 
de la traducció una filigrana 
idiomàtica tan dins l'estil de 
Rodari. Confesso que, havent 
traduït personalment Filestro- 
che —on, per cert, hi ha alguns 
dels poemets de Gelsomino 
que figuren al final del llibre—, 
he quedat meravellada de la 
manera com Àlvar Valls ha re-
solt algunes de les grans difi-
cultats que vaig trobar.
Sota una forma enjogassada, 
Gelsomino és una faula moder-
na amb tanta intenció com una 
d’antiga. Al país de les menti-
des, hi arriba Gelsomino, de 
veu superpotent i esperit quixo-
tesc, i la seva empenta desba-
rata l’absurda pretensió de Jau- 
marrot, que voldria que tothom 
mentís.
Els dibuixos de Paül Verdini 
lliguen perfectament amb l'en- 
tremaliadura del text de Gianni 
Rodari, magníficament traduït 
per Àlvar Valls.

CONTRA LA NIT D’OBOIXANGÓ, 
per Jordi Sarsanedas. «El nus», 
29, editorial Laia, Barcelona.
«Trenta anys després», així po-
dríem començar la ressenya 
d'aquest volumet. Fa goig de 
debò de retrobar el text, ara 
vestit de nou amb els dibuixos 
sorprenentment cruels i carica-
turescos amb què Eulàlia Sario- 
la el revaloritza. El nom mateix 
d'Oboixangó, tot sol, ja té una 
sonoritat de música negra. La 
lectura d'aquesta obra, que Sal-
vador Espriu va prologar en la 
Primera edició, és un regal per 
al lector català. El pròleg que 
ara tímidament hi esbossa Jor-
di Sarsanedas, com excusant-se 
de la gosadia d'adreçar-se a un 
lector nou que, de bon tros, no 

havia ni nascut quan ell escrivia 
la novel·la, ens ha entendrit.
Però el llibre és ben viu i di-
nàmic, presenta bé l’anècdota i 
el drama íntim del jove romàn-
tic que tria el món fàcil des-
prés de l’intent de lluitar per 
la igualtat fraternal I la llibertat. 
Tot pot ser ben real avui, i els 
trenta anys sols es noten en un 
petit detall: les 15.000 pessetes 
que s’hi esmenten a hores d'ara 
no portarien tan lluny. És clar 
que, com que es tracta d’una 
estranya devolució del Munici-
pi, fóra absurd afegir-hi més ze-
ros. Llevat d'aquest petit detall 
financer, l’obra és interessant; 
té poesia i acció.

EL PRÍNCEP ALÍ, per Emili Tei-
xidor. «EI nus», 32, editorial 
Laia, Barcelona.
Feia temps que no llegíem nar-
racions per a Joves d'Emill Tei-
xidor. Ara ens n'arriben dues: 
aquesta i Frederic, Frederic, 
Frederic. Deixo el triple Frede-
ric per a més endavant, per fer- 
me ressò, només, de l’estranya 
aventura que viu a París un xi- 
cotet català que s'ha disfressat 
de príncep oriental. La intriga 
comença ja des del primer ca-
pítol i la Intel·ligent traça que 
té l’autor a enredar la troca 
manté tensa fins al final l’aten- 
ció del lector. Ens trobem als 
baixos fons parisencs, bé que 
la majoria dels personatges no 
siguin de París. Precisament l'o-
bra tracta del problema social 
d'uns immigrants que cerquen 
feina a la capital de França i hi 
són víctimes de brètols de tota 
mena, capitanejats per un se-
nyor Aristides, que Emili Teixi-
dor ens descriu amb un aire un 
xic camp, pentinat amb brillan-
tina i amb un bigotet, un bigotet 
que el dibuixant Xulio Martínez 
s'ha deixat al tinter. Llevat d'a-
quest detall, l'il·lustrador com-
pleix el seu deure de posar un 
contrapunt gràfic, de dibuix rea-
lista, a la interessant narració.

AVENTURES D'EN TAU, per Ma-
ria Lluïsa Solà. «La xarxa», 48, 
Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat, Barcelona.
Aquesta narració, que té una 
simpàtica mena d'arrencada de 
«pàgina viscuda» casolana, ad-
quireix un interès d’expectació 
pel misteriós afer de les màs-
cares que la pintora veïna d’en 
Tau ha portat de l’Índia. La sor-
presa que té, quan en veu tres 
d'iguals en lloc de les que ella 
havia triades, quedarà explicada 
per la intervenció d'uns malfac-
tors que havien volgut aprofitar 
l’adquisició feta per la pintora 
per camuflar les màscares guar-
dadores d’un secret il·legal. Tant 
en Tau com el seu amic Marc 
i les nétes de la pintora viuran 
trifulgues i peripècies de tota 
mena. Fina Rifà sap traduir a 
formes i colors la prosa dinàmi-
ca de Maria-Lluïsa Solà i les

Joan Andreu Vallvé

diverses escenes més represen-
tatives de la narració. Un llibre 
amable i divertit.

LES AVENTURES DE TOM SAW- 
YER, per Mark Twain. «L'Es-
parver», 15, Edicions de la Ma-
grana, Barcelona.
LES AVENTURES DE TOM SAW- 
YER, per Mark Twain. «Els 
Grumets de la Galera», editorial 
La Galera, Barcelona.
Mai fins ara no havíem comen-
tat al mateix temps dues edi-
cions d'un mateix llibre. Bé que 
no sigui de doldre que hi hagi 
més d’una versió catalana d’un 
clàssic com Tom Sawyer, la 
coincidència sap greu quan en-
cara no tenim cap traducció 
d'El príncep i el vagabund o 
d'Un ianqui a la cort del rei 
Artur de Mark Twain mateix, ni 
de tants altres llibres que cal-
dria fer conèixer.
Totes dues edicions són reco-
manables. La de «L’Esparver» 
recull el text, del gran poeta 
Josep Carner, que vam poder 
llegir el 1937, dins la col·lecció 
«Univers» i que dinou anys 
abans ja havia estat publicat 
per l’Editorial Catalana. La de 
La Galera ens presenta l'anos- 
trament fet ara, amb salabror 
mallorquina, per Maria-Antònia 
Oliver, amb dibuixos molt bo-
nics d’Isidre Monés.
La gràcia de Mark Twain es 
trasllueix tant a través de la 
prosa poètica de Josep Carner 
com de l'àgil verb literari de 
Maria-Antònia Oliver i intro-
dueix el lector en un món tan 
llunyà com ho són les terres 
del Mississipí ara fa més d’un 
segle, però proper al capdavall 
per la universalitat de Tom, un 
heroi que fa les mateixes en-
tremaliadures que un xicot de 
casa nostra.

LLIBRES MIG DE 
DIVERSIÓ MIG 
DIDÀCTICS
LA MEVA POMERA, per Amèlia 
Benet. Editorial Salvatella, Bar-
celona.
Ja fa molts anys —tants com 
llibres, potser— que Amèlia Be-
net es dedica a aquella mena 
de literatura que fa de «pont» 
entre el llibre de pura diversió 
i el d’instrucció. La meva po-
mera forma part d'una col·lecció 
que edita la veterana, i ara re-
novada, editorial Salvatella amb 
el nom ben harmoniós d’«Els ar-
bres també respiren». Ja n'han 
sortit prou volumets perquè for-
min un conjunt ben agradable 
de veure i de llegir: El pi sobre 
el mar, El pollancre vora el riu, 
L'horta dels tarongers, Han flo-
rit els ametllers, etc. Potser 
aquestes lectures seran un bon 
complement per a la festa tra-
dicional de plantar un arbre. 
A La meva pomera veiem com 
el protagonista és «bessó» de 
l'arbre —el pare el plantà el dia 
que Raimon nasqué—, llegim 
les converses de l’infant amb 
un vell que estima els arbres 
i ho sap tot sobre les pome-
res... Així, ens fem càrrec de 
tot el que cal saber sobre les 
pomes i els seus enemics, cucs 
i ocells.
Els dibuixos de Rita Culla, tan
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CATALAN WESTERN
* Miquel Ferrà i Martorell

ingènuament dosificats, servei-
xen d'amable contrapunt al text 
de la infatigable mestra escrip-
tora Amèlia Benet.

CLAR 1 CATALÀ, per Oriol Ver-
gés. «Llibres amb cua», El Mall, 
Barcelona.
La producció literària d’Oriol 

EDITORIAL SELECTA

LLORENÇ SANT MARC
FALLIDA FRAUDULENTA
Biblioteca Selecta núm. 508, 25'6 pàgs. 
L'autor ens ofereix una nova mostra 
de la seva capacitat de narrador en 
una novel·la de «suspens», tan allu-
nyada de violències gratuïtes com 
de cabrioles inversemblants.

F. VALLS I TABERNER - FERRAN SOLDEVILA
HISTÒRIA DE CATALUNYA
Col·lecció Antílop núm. 17, 504 pàgines

5a. edició d'una de les històries del nostre país més serioses, 
acurades, entenedores, i d'una solvència fora de tota discussió, 
a cura de dos dels més prestigiosos historiadors catalans d'aquest 
segle.

JOAN AMADES
FOLKLORE DE CATALUNYA - RONDALLÍST1CA
Biblioteca Perenne, 3a. edició, 1.200 pàgines, relligat en pell i 
illustrat amb dibuixos d'Almuni i boixos d'època.

El nostre folklore, tan ric i divers, té en la rondalla una de les 
seves manifestacions més expressives. Amades, en aquest llibre, 
n’ha fet un aplec exhaustiu.
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Vergés és ja abundosa i ben 
variada: des dels llibres de text 
que ha escrit com a professor 
d’història, fins a les super no-
velles juvenils, passant per les 
narracions amb temes històrics. 
Quan publiquem ressenyes, 
sempre n’hi ha d'haver d’algun 
llibre seu. Aquest, però, se'ns 
havia escapat, i ara en donem 
fe com d'una obreta un xic di-
ferent de les altres. El títol es 
relaciona amb el fet que cada 
narració inclosa al volum, anèc-
dota o «pàgina viscuda», cons-
titueix la glossa d'una frase 
feta que figura precisament al 
final. Bé que al jovent, menys 
avesat que la gent gran a les 
frases fetes, aquest joc inten-
cionat potser li relliscarà, hi 
trobarà contes ben distrets, al-
guns potser exagerats com el 
de l'O//a de grills o el de trobar 
algú Dins de la sopa, però tots 
escrits amb tanta desimboltura 
i en tan bon català que consti-
tueixen una eina de treball per a 
conèixer bé el català pur i clar.

El glossari que sol acompanyar 
aquests «Llibres amb cua» (és 
això la cua que esmenta el títol 
de la collecció?) fa encara més 
funcional aquest llibre de cara 
als escolars. Els dibuixos de 
Montserrat Ginesta són ben di-
vertits i expressius, des del 
rector jove que assegura a la 
trona q^e farà ploure, fins al 
de la pentinadora del gat dins 

d’una butaca que és tot un poe-
ma de confortabilitat.

ELS AMANTS DE L’ASTRONO-
MIA, per Colin A. Ronan. «Guia 
pràctica il·lustrada», editorial 
Blume, Barcelona.
Traduïda per Ferran Velasco, 
comptem des d'ara amb una de 
les poques obres de divulgació 
astronòmica escrites de cara al 
lector juvenil. El sol, la lluna, 
les estrelles, els meteors, els 
cometes hi són tractats a la pri-
mera meitat; l'obra eontinua 
amb un estudi global de l’astro- 
nomia atmosfèrica, la via làctia, 
la gravetat i l’espai. Hi ha una 
interessant secció sobre la Teo-
ria de la Relativitat explicada 
d’una manera intel·ligible per al 
noi o la noia amb afecció per a 
la ciència. Una veritable profu-
sió d’imatges, les unes dibuixa-
des, fotogràfiques les altres, fan 
més entenedores les explica-
cions.
Aquesta obra forma part d’una 
ambiciosa col·lecció divulgadora 
que s’anomena «Guia pràctica 
il·lustrada». L'Editorial Blume, 
entestada a omplir buits dins 
la bibliografia juvenil catalana, 
ataca ara el sector científic des-
prés d’haver omplert les sec-
cions biogràfica i artística. 
Aplaudim aquesta manera d’en-
focar cadascuna d’aquestes 
branques de la cultura.

HISTÒRIA IL·LUSTRADA DELS 
VAIXELLS, per Vicenç Segrelles. 
Afha, Barcelona.
Dins la col·lecció «Enciclopèdia 
juvenil Auriga» han aparegut al-
guns volums de ciències aplica-
des, fins ara massa poc repre-
sentades dins la bibliografia ca-
talana. No sabem si Vicenç Se-
grelles és fill d’aquell famós 
pintor i dibuixant valencià que 
recordem com a il·lustrador de 
la col·lecció d’adaptacions lite-
ràries que l’editorial Araluce 
publicava ara fa mig segle. Però 
sí direm que els seus dibuixos 
són tan ben fets i de colors tan 
càlids que ben sovint els con- 
fondríem amb unes diapositives. 
La lluita de l’home per dominar 
el mar i fer-ne un camí queda 
ben plasmada en aquesta histò-
ria, des de les primitives mane-
res de solcar les ones mitjan-
çant troncs lligats fins als mo- 
derníssims hidroales o hidro- 
foils que atenyen la velocitat 
de 200 km. per hora. És un lli-
bre magnífic per als joves amb 
desig de saber.

CATALAN WESTERN, per Miquel 
Ferrà. «La xarxa», 47, Publica-
cions de l'Abadia de Montser-
rat, Barcelona.
La col·lecció «La xarxa» es dis-
tingeix pel seu eclecticisme: 
narracions llargues i contes 
curts, poesies i cançons, viat-
ges i llibres d’història... Potser 
aconsellaríem que la blancor 

dels lloms es tenyís de colors 
indicatius dels gèneres, per 
orientar un xic el comprador. 
Ara mateix, davant d un títol tan 
cinematogràfic, qualsevol hauria 
pres el llibre per una novel·la 
d'aventures, i és un aplec de 
biografies molt interessants de 
personatges catalans amb un 
tret comú: l'aventura americana. 
Realment serà una sorpresa per 
a molts lectors que més d’una 
dotzena de catalans, exactament 
tretze, figurin a la història del 
Far West. Confessem que no-
més en coneixíem dos: fra Ju- 
níper Serra i l'almirall Ferragut, 
ambdós de les Illes, com ho són 
també la majoria dels altres bio-
grafiáis, bé que n’hi hagi de 
l'Urgell, del Gironès i d’altres 
contrades del Principat. Però, si 
són diversos per l’origen i la 
professió, més ho són encara 
pels llocs de la seva aventura: 
el Canadà (on el 1588 trobem 
Maldonat Ferrer), Califòrnia 
(on el pare Barona arribava el 
1823), el Quebec, Texas, Loui-
siana, la Florida, Tennessee, 
Alabama i la Sierra Gorda, de 
Mèxic...
El llibre és escrit amb agilitat 
periodística, com si ens narrés 
fets actuals. Agraïm a l’autor 
la sorpresa que ens dóna fent- 
nos conèixer de prop personat-
ges nascuts a casa nostra i que 
van arribar tan lluny, a Francesc 
Salvà que hagi plasmat les es-
cenes més importants amb di-
buixos tan expressius com el 
del terratrèmol de la Nova Es-
mirna que destrueix l'església 
de la Mare de Déu del Toro 
dels menorquins de la Florida, 
i a les Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat que no oblidin 
aquest gènere tan apassionant 
que és la biografia, bé que, en-
tre el mig centenar de volums 
de «La xarxa», només n’hi ha 
un sobre la vida d’un personat-
ge únic (sant Bernat Calbó) i, 
amb aquest, dos que recullin 
biografies més breus.

NOTA FINAL
En tancar aquesta crònica, no 
volem fer-ho sense anunciar 
l’exposició del llibre infantil en 
català que s’inaugurarà el 23 de 
setembre a la Internationale 
Jugendbibliothek de Munic.
Tampoc no volem fer-ho sense 
esmentar una novetat dins allò 
que els alemanys anomenen la 
Sekundarliteratur, els llibres so-
bre llibres. A la Bibliografia bà-
sica per a biblioteques populars 
que ha publicat recentment la 
Generalitat, la part dedicada a 
la secció infantil i juvenil és 
molt més completa que no la 
d’adults. Per exemple, conté 
secció biogràfica, mentre que, 
per a grans, cap biografia no és 
esmentada. Les companyes Con-
cepció Carreras i Núria Ventura 
han fet un bon treball.

AURORA DfAZ-PLAJA
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