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DIVENDRES, 12 D’ABRIL DEL 2019

RETALLS

Història

Història

Ahir es va presentar “El Ven·
drell desaparegut”, obra de les
autores Anna Sabanés i Àngels
Santacana editat dins la col·
lecció Catalunya desapareguda
de l’Editorial Efadós. Reviure
el passat a través de la foto·

DE LA HISTÒRIA

Avui es presenta el llibre “Retalls de la
història” del gelidenc Narcís Banchs

Es presenta el llibre “El Vendrell desaparegut”

grafia. Això és el què ofereix el
llibre, un recull fotogràfic de
165 imatges de la ciutat que
comprèn un període de cent
anys. L’objectiu de la selecció
és donar a conèixer indrets i
costums que han desaparegut.

La presentació es farà a La Lli·
breteria de Gelida, a les 18.30
hores i anirà a càrrec de l’autor,
del director del 3d8, Ricard
Rafecas i del president de Fun·
dació Gelida, Vicente Lerana.

Retalls vol ser un recull de di·
verses qüestions relacionades
amb la història de Gelida, entre
les quals n’hi ha de més relle·
vants i d’altres no tant però
que formen part de la història.

CULTURA
Narcís Banchs i Valls

LLIBRES

La caiguda de la
primera dent

Títol

Madlenka
Autor/il·lustrador

Peter Sís
Editorial

Ekaré

Lloc i any d’edició

Veneçuela, 2018
pàgines
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Madlenka és una nena d’uns
cinc anys que viu a Nova York.
Quan s’adona que se li mou
una dent, decideix baixar al
carrer i fer un recorregut a
l’illa de cases per compartir la
gran notícia amb els seus veïns.
Entra primer a la pastisseria
d’en Gaston, el forner fran·
cès que li parla
de París; passa
pel quiosc d’en
Singh –de l’Ín·
dia– i la feli·
cita; es troba el
camió ambu·
lant de venda
de gelats del
Sr. Ciao, que
la convida;
saluda a la
Sra. Grimm,
una velleta
alemanya
que li
explica contes germànics;
també visita la verduleria de
l’Eduardo, d’Amèrica Llatina;
i treu el nas pel basar asià·
tic de la Sra. Kham; fins que
coincideix amb una amiga de
l’escola, la Cleòpatra, de famí·
lia d’origen africà, amb qui
va al parc a jugar una estona.
Quan acaba de fer el tomb i
torna a casa, amb els pares,
la dent ja li ha caigut, però
ella té la sensació d’haver fet
la volta al món.
Us proposem un àlbum
il·lustrat molt singular.
Narrativament destaca el fet
que l’il·lustrador ens expliqui

Núria Tomàs Mayolas
la història a través de dife·
rents codis, tant d’imatge com
textuals, que generen com a
mínim dos nivells de lectura.
Peter Sís se serveix de zooms
d’aproximació, de perspecti·
ves subjectives, d’esquemes
gràfics, d’icones i símbols,
d’una gran varietat de tipogra·
fies (tant cal·ligràfiques com
d’impremta), i de finestres
encunyades al mig de les il·
lustracions per dinamitzar
la lectura i anar estirant la
mirada i el pensament del
lector. El text es manifesta
en diferents formats de frases
breus i paraules aïllades, en
consonància amb els tres
tipus d’il·lustracions que
es mostren: les que porten
el fil conductor de la histò·
ria, que són en blanc i negre
exceptuant la protagonista;
les que fan referència a les
cultures dels països citats,
que estan realitzades a tot
color, amb una gran riquesa
de tons i de textures; i les
que són més esquemàtiques,
on es desgrana en un plànol
amb paraules i petits dibuixos
les característiques de cada
veí que Madlenka saluda i
els espais que va trepitjant.
Aquest és un àlbum il·lustrat
ple de vida i de detalls creat
l’any 2000. Al nostre país de
seguida el va publicar Lumen
però estava esgotat des de fa
temps. Agraïm moltíssim a
l’editorial Ekaré que l’hagi
tornat a posar en el mercat
i l’animem a traduir-lo al
català. Ekaré destaca per la
qualitat literària i visual de
totes les seves propostes que
tan sovint rellegim amb delit.

Pere Martí i Bertran

LLIBRES

El temps fuig
irremeiablement
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Títol

Tessel·les
AUTORa

Isabel del Pilar Valero
Herrera
Il·LUSTRADORA

Núria Tomàs Mayolas
Editorial

Gregal

Col·lecció:

“Poesia”
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El darrer llibre d’Isabel del Pilar
Valero (Arroyomolinos, 1957)
és un recull de quatre poemaris
units pel fil, o si ho preferiu
pel corrent, del Temps, que
han estat premiats en diversos
certàmens literaris i que
la poeta ha recollit en
aquest volum titulat
Tessel·les; “les ‘tessel·
les’ que parlen de com
el pas del temps va
construint el mosaic
que és la vida” (p.
73), com diu molt
e nce r t a d a me n t
Mercè Bagaria en
un epíleg magnífic
i d’allò més acla·
ridor. Un temps
omnipresent a
tot el poemari,
des dels títols de
cada una de les parts,
passant pels paratextos, que
tant de pes tenen a l’obra, i,
naturalment, en els poemes,
tant en els quatre escrits en
prosa poètica, que obren
cada una de les parts, com
en els vint-i-vuit escrits en
vers (versos lliures, sempre
en una sola estrofa, la més
curta de sis i la més llarga de
trenta-un). I encara hi afe·
giria, també ben present en
les quatre il·lustracions que
obren cada una de les parts,
en què la Núria Tomàs ha
sabut reflectir el simbolisme
del pas del temps i de la vida
que recorre l’obra. Una obra,
com també assenyala Mercè

Bagaria, “amb una gran riquesa
d’imatges i de lèxic [que] ens
sacseja per tal que no deixem
de construir el nostre mosaic.
Sense planys. Amb poesia.”
(p. 77). Riquesa d’imatges i de
metàfores, a les quals afegi·
ria algun altre recurs literari
molt present a l’obra, com les
paradoxes, les antítesis o les
personificacions, i una carac·
terística que destaca especi·
alment Pili Garcia, al pròleg:
la musicalitat dels versos. La
prologuista és contundent:
“La poesia de la Pilar Valero és
música. La poesia de la Pilar
Valero està escrita per a ser
llegida en veu alta.” (p. 9). Una
contundència que la porta a
parlar de “valeroteràpia”, en
paral·lel a la musicoteràpia.
Exageració poètica que no
ens sembla pas desencami·
nada del tot i que lliga amb
el vitalisme que traspuen la
majoria de poemes, el “sense
planys” que ressalta Mercè
Bagaria, perquè en el fons tot
el poemari és un cant a viure
el present amb intensitat. No
és pas estrany que comenci
amb un contundent “L’avui és
tot el temps.” (p. 23) i potser
tampoc no ho és que acabi
amb la paraula “silenci” (p.
70), perquè ja deia Miquel
Martí i Pol (poeta citat en
un dels paratextos) que “la
poesia permet de recuperar
el gust pel silenci en un món
desgavellat i sorollós.” Text
que ens lliga amb aquestes
paraules de Pilar Valero que
tanquen una de les proses
poètiques: “Tot s’atura, en un
món amb presses per arribar
enlloc.” (p. 45).
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Llibreria Jepi de Sant Sadurní

RÀNQUING

Els de més
sortida
Cinc dels llibres de més
sortida de la llibreria
Jepi de
Sant Sadurní

1

El fill de l’italià. Un
viatge a la recerca de
la pròpia identitat i
la història extraordinària
d’un amor prohibit en plena
postguerra.

2

Como hacer que te
pasen cosas buenas.
Una reflexió profunda,
esquitxada de consells útils
i amb vocació eminentment
didàctica.

3

Tres dies a la presó.
Un diàleg intens
de Jordi Cuixart i
Gemma Nierga que permet
comprendre una figura clau
del present polític.

4

El fibló. Sïlvia Soler
narra la història de tres
germans que hereten la
casa d’Alella on van créixer i
decideixen anar-hi a viure. Serà
el temps de la reconstrucció.

5

L’àvia explica contes.
Les paraules i les
il·lustracions acostaran grans i petits de la casa
convidant-los a escoltar, a
pensar i a llegir les imatges.

www.el3devuit.cat
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