
L’escriptora de Sant Pau
d’Ordal Anna Obiols i
l’il·lustrador manresà Joan
Subirana han estat els
guanyadors aquest  del
è premi Destino Infantil i
Juvenil-Apel·les Mestres de
literatura il·lustrada amb un
llibre sobri i simpàtic inspirat
en Charlie Rivel.

Charlie, nariz de latón és el llibre infantil amb què Anna Obiols i Joan
Subirana, Subi, han volgut retre homenatge al mític pallasso català Char-
lie Rivel. L’obra, guardonada amb el primer premi del certamen
Apel·les Mestres i publicada per l’editorial Destino, és apta per a totes
les edats i és capaç de fer reviure a qui el llegeix l’esperit d’un geni de
l’humor i les rialles mort fa més de  anys. El vermell i el blanc són si-
nònim de Rivel, i Subirana ha estat capaç d’elaborar uns dibuixos sen-
zills, però a la vegada plens de significat, que evoquen el món del circ
i del pallasso. Obiols, per la seva banda, ha aportat unes pinzellades de
text que ajuden a explicar als més petits en una trentena de pàgines la
figura de Rivel, el qual va trepitjar per primera vegada una pista de circ
als tres anys per acabar-se convertint en un entranyable personatge amb
un nas vermell.  Tant Subirana com Obiols han publicat més de  lli-
bres junts, entre els quals destaquen El petit Dalí, Els colors de l’Àfrica
i El secret de la tortuga. 
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«Imagina’t un banc que en lloc de
guardar diners guarda versos i que els
tipus d’interès són curiosos
personatges». Així es presenta el llibre
Versos liantes, contantes y sonantes, 
escrit per la bagenca Mar Pavón i
publicat els darrers mesos. L’editorial
que l’ha tret al mercat en castellà és
Brosquil i en les seves 68 pàgines s’hi
troben il·lustracions de Marta Rivera
Ferner.

�

MAR PAVÓN
Versos liantes,
contantes y sonantes
BROSQUIL. 9,95 EUROS L’editorial La Galera acaba de

publicar una edició especial de l’obra
de Josep Vallverdú Rovelló, que el
1968 va guanyar el premi Folch i
Torres i des d’aleshores s’ha convertit
en un clàssic de la literatura infantil i
juvenil catalana. Aquesta edició
especial s’ha fet amb motiu del
40è aniversari del naixement del
personatge del Rovelló, un gos que ha
acabat d’agafar carisma gràcies a
haver protagonitzat una sèrie de
dibuixos i una pel·lícula.

�

JOSEP VALLVERDÚ
Rovelló
LA GALERA. 12 EUROS

Joan Vilanova Roset va ser un dels
artistes més rellevants de la vida i la
cultura manresana del segle XX. Ara,
el llibre Joan Vilanova Roset. Dibuixos,
amb una acurada edició, posa a l’abast
de tothom l’obra del dibuixant. En
total, són 250 pàgines carregades de
reproduccions de l’obra gràfica de
Vilanova. Hi han col·laborat Josep
Guardiola (Manresa, 1946), Jaume
Pons (Manresa, 1933), Pere Puig
(Manresa, 1932) i Joan Vilanova
Lleonart (Manresa, 1945). 

�

DIVERSOS AUTORS
Dibuixos
AMICS DE JOAN VILANOVA. 40 EUROS€

FRANCESC

HERNÀNDEZ

Biografia no
autoritzada

d’un olesà
il·lustre

PAPER D’ESTRASSA
6 EUROS

ANNA OBIOLS

JOAN SUBIRANA

Charlie,
nariz de
latón

DESTINO
12,95 EUROS

El primer títol publicat per l’editorial
olesana Paper d’Estrassa va ser Retorn
a Olesa, escrit per  Joan Font, director
de Comediants i il·lustrat per Pere
Francesch. L’edició, de  exemplars,
es va esgotar en un mes i mig. Ara, dos
autors i dos il·lustradors, tots quatre
olesans, s’afegeixen a la col·lecció:
els narradors Francesc Hernández i
Míriam Garcia i els dibuixants Joan i
Montse Cascante. Una clara aposta
pels autors locals iniciada l’any passat
i amb vocació de continuïtat.

Biografia no autoritzada d’un olesà il·lus-
tre, de Francesc Hernàndez i Joan Cas-
cante, i M. Lombart, l’Hotel Gori i Alfons
Sala, de Míriam García i Montse Cascan-
te, són les dues novetats de l’editorial ole-
sana Paper d’Estrassa, dins de la col·lecció
contes olesans.

Ignasi Garcia i Garcia és un noi de 
anys que és atropellat per un cotxe després
d’assistir a la seva primera obra de teatre
a l’antiga sala de la UEC d’Olesa. L’accident
acaba de fer sentir a aquest adolescent que

és un ésser invisible, un mort en vida.
Aquest sentiment, però, serà el motor que
li permetrà convertir-se en un prometedor
actor de teatre. Aconseguirà, així, el reco-
neixement del seu pare, dels seus com-
panys del Daina Isard i de tot una Olesa
que l’acaba idolatrant fins a crear un mite
al seu voltant. Llicenciat en interpretació
i dramatúrgia per l’Institut del Teatre,
Francesc Hernàndez ha escrit teatre infantil
i guions per a sèries com Al salir de clase
i Nissaga de poder. Recentment ha adap-
tat i dirigit l’obra L’estimava, a la Bibliote-
ca de Catalunya.

L’altra novetat del segell olesà Paper
d’Estrassa la signa Míriam Garcia, que el
 publica la seva primera novel·la,
Laureano, la voz del silencio. A M. Lombart,
l’Hotel Gori i Alfons Sala,un exiliat català
que viu a Carcassona torna a la seva terra
per assistir a la celebració del casament
d’un familiar. Durant el viatge decideix des-
cansar en un dels hotels més reconeguts
del moment, l’Hotel Gori, on, víctima del
destí, es retrobarà  amb el seu passat i, tam-
bé, amb el controvertit polític anticatalà Al-
fons Sala.
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Contes i il·lustracions olesanes Homenatge a Charlie Rivel

� SANT JORDI                            �CONTES, POESIA, INFANTIL, ART I HUMOR �

Amb la traducció de Jordi Purtí,
Gorey ens porta una història il·lustrada
que parla del senyor Earbrass, que
s'enfronta al procés d'escriptura amb
tot el que això implica: les distraccions
quotidianes, les obsessions literàries,
l'insomni, les manies de l'autor... Tot
plegat nimietats davant del tràfec que
ve després i cal corregir pinzellades,
escollir la coberta i assistir als còctels
literaris. Com tots els llibres d'Edward
Gorey, ofereix una mirada irònica i
sovint despietada davant la vida.

�

EDWARD GOREY
L’arpa sense encordar
ANGLE. 11.90 EUROS

Un llibre, una guia o el diccionari
imprescindible? Les tres coses, perquè
CATmasutra disposa de fins a 48
postures sexuals inequívocament
divertides i genuïnament catalanes,
cadascuna amb il·lustracions, barem
de dificultat, durada prevista i apunts
lingüístics o consells pràctics. L’hereu
i la pubilla són els protagonistes. Es
tracta d’una divulgativa història que
ens permet aproximar-nos a diferents
postures sexuals en català i conèixer
així la seva denominació.

�

MAITE ROLDÁN
CATmasutra
ANGLE. 15,90 EUROS

El berguedà Jaume Capdevila
satiritza diàriament el món polític i el
món esportiu, posant les figures i les
figuretes en el lloc que els correspon.
A Manar! Manar! retrata les ambicions,
els vicis, les estupideses, les
incongruències i les misèries dels
presidents de govern que tots
coneixem. Sens dubte, darrere de
cada frase el lector descobrirà de
quin president ens està parlant.
El berguedà teixeix una història plena
d’humor.

�

JAUME CAPDEVILA, KAP
Manar! Manar!
ANGLE. 15,90 EUROS

Nascuda a Santa Maria d’Oló,
Virgínia Palomo explica en aquesta
obra una història situada el segle XVI.
Després de la mort de l’avi Bernat, la
Joana haurà d’ingressar, en contra de la
seva voluntat, al monestir de Santa
Eugènia de Montamat. La seva vida
corre un perill terrible entre aquells
impenetrables murs i ella ignora el
perquè. Una petita capseta que li va
donar el seu avi abans de morir, i unes
instruccions molt clares d’abandonar el
monestir el dia del seu setzè aniversari
per reunir-se amb una tal Geralda.

�

VIRGÍNIA PALOMO
Joies i dagues
BARCANOVA. 14,50 EUROS

El berguedà Xavier Gonzàlez-Costa
va començar a viatjar als vuit anys
acompanyat de Jules Verne i Tintín.
Actor, escriptor i viatger, va estudiar
economia i treballa en el món de les
finances sense complexos, perquè la
vida és polièdrica, com ell. En aquesta
obra, l’autor es mostra cru i
contundent. Es tracta del seu primer
poemari, un exercici d’empatia per
posar-se en la pell de la soledat, la
seva gran por, personalitzant en cada
situació i buscant que la poesia que
aflora sorgeixi en paraules.

�

XAVIER GONZÀLEZCOSTA
Lluny de qualsevol lloc
L’ALBÍ

Defensor de l’alegria, Josep Grifoll
és un escriptor difícil de classificar
que també és un apassionat de la
fotografia, i ha exposat en països com
França i Estats Units. En aquesta obra,
Grifoll presenta la seva tercera
publicació en el marc de la poesia.
El poeta és, sens dubte, cada vegada
més extravertit, com ja va fer palès
amb el seu segon llibre. Es presenta
amb un to irònic i senzill, potser tan
contradictori com somiador com
sempre, però procurant esdevenir cada
vegada més planer.

�

JOSEP GRIFOLL
De paraula
L’ALBÍ


