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‘CavallFort’publica‘El
Tatano’peralsméspetits
La nova revista vol
estimular la lectura i
l’ús del català entre
els lectors més joves

Teresa Vallbona
BARCELONA

La revista Cavall Fort treu
la nova publicació El Tatano
adreçada a lectors d’entre

quatre i vuit anys. La revista
reprèn la capçalera d’un su-
plement de Cavall Fort que
va néixer l’any 1990, desti-
nada als lectors més petits.

L’objectiu de la nova pu-
blicació és el d’estimular
l’aprenentatge i el gust per
la lectura, així com l’ús del
català entre els que comen-
cen a llegir. Sortirà cada
mes i tindrà còmics i pàgi-

nes de natura i d’entreteni-
ment, així com propostes
d’activitats per fer en famí-
lia. També busca la partici-
pació dels nens amb un
concurs de dibuixos. Cada
mes es proposarà un tema
i els guanyadors seran pu-
blicats.

El número 1 sortirà el
mes de gener del 2006, tot i
que per donar-la a conèixer

ha editat un número 0, que
és d’obsequi, i s’enviarà a
tots els subscriptors de Ca-
vall Fort i a tothom qui ho
demani. “Pot ser una eina
de treball per a les escoles,
però el que volem és arribar
directament al lector”, ex-
plica Mercè Canela, directo-
ra de la revista. I afegeix que
“depèn dels pares que els
nens s’interessin per la lec-
tura”. A més, Cavall Fort re-
novarà la pàgina web
(www.cavallfort.net) i pre-
sentarà la peça Cavall Fort,
nou miniatures per a nois i
noies composta per Xavier
Edo en homenatge a la re-
vista i interpretada per l’Or-
questra de Cambra Catala-
na al Petit Palau.

ANY DEL LLIBRE
Edició especial de
‘Kosmopolis’ del 2 al
4 de desembre
Una edició especial del festival
literari Kosmopolis, que tindrà
lloc del 2 al 4 de desembre al
CCCB, és una de les activitats
destacades de l’Any del Llibre i
la Lectura en els seus dos úl-
tims mesos. En el marc
d’aquesta commemoració
també s’ha programat un ho-
menatge a Juan Goytisolo, el
Congrés d’Editors que es farà
del 16 al 18 de novembre i el
Saló del Llibre de Barcelona.
Els escriptors Salman Rushdie,
Kazuo Ishiguro i Nelida Piñón
seran presents també a Barce-
lona. Pel que fa a exposicions,
s’ha programat una mostra
sobre els llibres il·lustrats de
Picasso i una altra sobre jero-
glífics al Museu Egipci.

ASSAIG D’ART
Debolsillo publica
dos assajos sobre art
de J.F. Yvars
L’editorial Random House
Mondadori, dins de la seva
col·lecció Debolsillo, acaba de
publicar dos assajos de l’histo-
riador i crític d’art valencià J.F.
Yvars: El espacio intermedio i
Modos de persuasión, aquest
últim una reedició. El espacio
intermedio recull articles i
textos d’Yvars sobre art mo-
dern, mentre que Modos de
persuasión agrupa textos
sobre pensament i sobre au-
tors com Robert Musil i Mar-
cuse.

CONVENI CULTURAL
Caixa Madrid destina
144.000 € a actes
culturals catalans
L’Obra Social Caixa Madrid ha
firmat un conveni amb l’Insti-
tut de Cultura de Barcelona
(Icub) pel qual destinarà
aquest any més de 144.000
euros per al finançament
d’actes culturals a Catalunya.

Cultura
enbreu

Morel llibreter,
arxiver ieditor
teatral
LluísMillà

Jordi Coca
BARCELONA

Lluís Millà ens ha deixat a
l’edat de vuitanta-quatre
anys. Des que en tenia vint
feia costat al seu pare, Àngel
Millà, en el petit establiment
del carrer de Sant Pau que
duu el cognom familiar: la Lli-
breria, Arxiu i Editorial Millà,
a hores d’ara l’única llibreria
especialitzada en teatre.

Nét de Lluís Millà i Gàcio,
fundador de la casa l’any
1901, Lluís Millà era, doncs,
la tercera generació que con-
cretava amb iniciatives di-
verses el seu amor pel teatre,
per Catalunya i per la nostra
llengua. L’editorial, amb un
catàleg immens i que durant
molts anys va ser la font del
millor teatre amateur, era al-
hora un refugi democràtic
durant el llarg període negre
de la dictadura.

L’amic Millà, ara traspas-
sat, era un treballador infati-
gable i, si no el veies durant la
setmana, sempre el podies
passar a saludar el diumenge
al matí al Mercat de Sant An-
toni, on la família té una pa-
rada. Acompanyat del seu fill,
que encarna la quarta gene-
ració, el vaig veure fa cosa
d’un mes, certament una
mica abatut però lúcid com
sempre.

Llibreters especialitzats en
les arts escèniques, editors de
textos teatrals, d’antologies
de poemes i cançons popu-
lars, feien també el popular
Bloc Millà, un calendari on
cada dia trobaves receptes,
dites, endevinalles… A més,
però, l’any 1978 Lluís Millà va
tenir la valentia d’editar una
Història del teatre català, de
Xavier Fàbregas, que avui en-
cara és la visió general més
completa que tenim sobre el
nostre passat escènic. Qui ens
deixa, doncs, no és només un
llibreter, és un patriota que ha
lluitat tota la vida des de la
trinxera del carrer Sant Pau.
Gràcies, Lluís.

Ambullsdenena

Roswitha Haring recrea una infantesa infeliç a la RDA
i assegura, tanmateix, que troba a faltar aquell país

Antoni Aira
BARCELONA

“Estem davant d’una de les
veus més destacades que
avui hi ha entre els joves es-
criptors alemanys”, explica-
va ahir un convençut
Jaume Vallcorba, editor de
Quaderns Crema, en la pre-
sentació del llibre Un llit de
neu, de Roswitha Haring
(Leipzig, 1960).

L’editor, entusiasmat
amb una escriptora que ja és
més que una promesa que
va guanyar amb aquesta
novel·la debut el prestigiós
premi Aspekte 2003, ser-
via a estones de cointèr-
pret a una Haring angoixa-
da. I és que la jove autora es
troba en plena crisi d’ansie-
tat per la incertesa que en
ella desperta l’expectativa
aixecada amb la seva prime-
ra novel·la, quan és a punt

de començar la segona.
Un llit de neu, novel·la

breu que captiva pel seu to i
la seva veu, ens arriba ara
en català, després de l’èxit
aconseguit a Alemanya i a
França. El fil conductor és
una nena que ens guia a tra-
vés d’una etapa d’infelicitat
que paradoxalment per a
ella és la infantesa. Així és
com l’escriptora teixeix un
diari oral, una crònica fami-
liar, amb moments del pas-
sat que es barregen.

La majoria dels records
de la protagonista són an-
goixants, però l’autora
admet que “l’humor fa de
redemptor de la tristor”.
Perquè, efectivament, el
relat respira una subtilesa i
una fina ironia que en més
d’un moment fan somriure
un lector que inevitable-
ment fixa la mirada en el
seu propi passat per retro-

bar moments semblants.
Haring es descriu com

“una autèntica alemanya”,
tot i que reconeix que el seu
país era la RDA i que quan el
mur va caure també es va
ensorrar una realitat que en
ella segueix molt viva. Ha-
ring assegura que ha supe-
rat aquella pèrdua fent de
l’idioma el seu país, a l’estil
de Pessoa quan deia que la
seva pàtria era la llengua
portuguesa.

No cal que se’ns expliciti
que la història d’Un llit de
neu passa a l’antiga RDA.
Per l’autora, “el relat respira
la claustrofòbia que es vivia
en un país on a cada canto-
nada tenies una frontera”.
En aquesta novel·la, però, les
fronteres són les que sepa-
ren els membres d’una ma-
teixa família, i els silencis en
són la tanca que els manté a
ratlla. Precisament, allò que

amaguen els silencis és una
de les claus del llibre. Haring:
“A la família de la nostra pro-
tagonista es calla més que es
parla i a partir d’aquí desco-
brim dos llenguatges: el del
silenci dels adults i el del si-
lenci de la nena”. L’autora,
tot i no tenir fills, destaca
que una cosa que l’ha ajudat
a descriure amb precisió
aquest petit univers infantil
és l’entusiasme que li des-
perten les criatures.

Segons Haring, “la llen-
gua dels nens és diferent,
com són diferents les seves
veritats, les seves percepci-
ons i els seus silencis. Per
això m’interessava trobar
aquest registre i veure com
això es relacionava amb els
adults”. I ho va aconseguir,
perquè la seva novel·la parla
un idioma diferent alhora
que presenta una nova i pro-
metedora veu germànica. ■

Roswitha Haring, una nova autora alemanya que ha captivat els lectors amb ‘Un llit de neu’, ara en català ■ MARTA PÉREZ


