
L’estiu del 2007 el Grup 62 va llançar 
al mercat un nou segell editorial, labut-
xaca. L’objectiu d’aquest projecte era, i 
continua sent, millorar en el contingut 
i en la forma material l’oferta d'edici-
ons econòmiques en català d'aquelles 
obres literàries que, per la seva qualitat 
i per l'interès que susciten, han tingut 
una bona acollida entre els lectors, com 
proclama l'editorial.
Al cap de cinc anys, la col·lecció ja 
compta amb un catàleg format per més 
de 900 títols.

labutxaca també ha presentat de temps 
en temps algunes novetats, i, fet digne 
de destacar, ha publicat edicions d'obra 
completa de molts autors catalans, 
com Pere Calders (Tots els contes), 
Joan Maragall (Poesia completa), Joan 
Margarit (Tots els poemes 1975-2010), 
Miquel Martí i Pol (Poesia completa), Jo-
aquim Ruyra (Narracions) o Joan Vinyoli 
(Poesia completa).

Excepcionalment, ha rescatat llibres 
que calia recuperar de les biblioteques 
i que cal que siguin coneguts per les 
noves generacions. Amb més sentit 
encara si l'edició que s'havia posat a 
la venda era incompleta per culpa de 
la censura, com és el cas d'aquest 
magnífic recull de "records de mestres 
i amics", com diu el subtítol, que Nico-
lau d'Olwer va titular Caliu i que només 
s'havia publicat sencer a l'exili.
Tant de bo que l'edició tingui l'accep-
tació que es mereix i animi els respon-
sables de la col·lecció a rescatar més 
llibres de records. N'hi ha molts. A 
nosaltres, els primers que ens vénen al 
cap són els de Rossend Llates, 30 anys 
de vida catalana (1969) i Ésser català 
no és gens fàcil (1971).
L'edició que ha fet labutxaca de Caliu 
haurà de lluitar, però, contra el poc cas 
que els mitjans de comunicació fan de 
la col·lecció. En general, els periodistes 
i articulistes no es preocupen d'estar 
atents als títols que publica labutxa-
ca per comprovar si s'hi escola cap 
novetat. El servei de premsa, cansat 
d'enviar les novetats de la col·lecció 
sense que els mitjans de comunicació 
en donin notícia, ha deixat d'enviar-les.

LLIBRES

Emulant els grans literats del segle de 
les llums, que van escriure les seves 
millors obres en forma de novel·les 
epistolars, Josep Buldó narra una his-
tòria que entreteixeix de manera magis-
tral la realitat i la ficció, i sorprèn els 
lectors amb un desenllaç inesperat. La 
darrera carta de la protagonista consti-
tueix, sens dubte, el millor colofó per a 
una de les anècdotes més íntimes que 
Jean-Jacques Rousseau va relatar a les 
seves Confessions.

En Els temps de Sara, la protagonista 
veu com canvia la seva vida el dia que 
fa setze anys. Per una banda, coneix 
Àlex, algú molt especial per a ella. 
Però per una altra, el pare li conta un 
secret de família molt peculiar: li parla 
d'un gen que predestinarà la seva vida, 
de desaparicions familiars, de viatges 
impossibles de creure... L'obra va ob-
tenir el 31è Premi de Narrativa Juvenil 
Enric Valor de l'Ajuntament de Picanya 
(l'Horta).

La novel·la descriu una Catalunya en cri-
si, apocalíptica, en què els zombis gua-
nyen terreny. Enmig del caos, l’Hèstia i 
l’Emili trien el seu propi camí i lluiten 
per sobreviure. Lluny de les tenebres 
quotidianes, del campi qui pugui, els 
polítics prenen mesures per a satisfer 
interessos prioritaris i per a resoldre el 
conflicte. El que havia estat un llarg tra-
jecte històric ple d’entrebancs i guanys 
es transforma en un desert d’arenes 
movedisses.

A la Catalunya en crisi, els 
zombis hi guanyen terreny
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