
Divendres, 28 de novembre de 2008

CULTURA 34 NOU9EL

La Garriga

EL 9 NOU

Ariadna, un llibre publicat per 
Núria Albó el 1996 i esgotat des de 
fa anys, es pot tornar a trobar a les 
llibreries  editat per Edicions del 
Roure de Can Roca dins la col·lecció 
“Barba negra”, per a joves de 10 a 
12 anys. L’editorial de la Garriga ha 
publicat l’obra d’Albó amb algunes 
novetats. “Volíem fer alguna cosa 
que s’escapés una mica de la litera-
tura infantil i, per això, hem canviat 
els dibuixos que tenien les dues 
primeres edicions, per fotografies”, 
ha explicat l’editor i escriptor Josep-
Francesc Delgado. El llibre, inspirat 
en una neboda de l’autora de la Gar-
riga, explica la història de l’Ariadna, 
una nena de Vic que sempre pregun-
ta coses perquè té ganes de saber-
ne. Un dia el seu oncle se l’enduu a 
Barcelona a visitar el laberint d’Hor-
ta. Allà, li explica la història del seu 
nom. El llibre s’havia de presentar 
ahir al vespre, amb aquesta edició 
ja tancada, a la llibreria La Gralla 
de Granollers, juntament amb un 
altre llibre publicat per la mateixa 
editorial, Idriss, la noia del fil de 
seda, d’Hermínia Mas, també de la 
Garriga. És una novel·la basada en 
llegendes de la ruta de la seda.

Ariadna no serà l’únic llibre ree-
ditat de Núria Albó. L’editorial de la 
Garriga té previst publicar a l’abril 
que ve la reedició de M’ho ha dit el 
vent, un llibre de poemes infantils 
que, en aquesta ocasió serà il·lustrat 
a tot color per Caterina Roca, també 
de la Garriga. El poemari va guanyar 
el Premi de Poesia Infantil Guillem 

El Roure de  Can Roca reedita 
‘Ariadna’, de Núria Albó
L’editorial de la Garriga també ha reeditat un llibre de Josep-Francesc Delgado
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o m e n ç a r e m 
a q u e s t  a r t i -
cle a la nova 

manera garriguen-
ca, per captar totes 
les sensibilitats. La 
quantitat de per-
s o n e s  h u m a n e s 
que il·lustrament 

s’entatxonen al tren i es desplacen 
cada dia amunt i avall, copen aques-
tes criatures inanimades de Renfe 
amb les històries més insospitades. 
Anècdotes que es trasmuden d’il-
lustres a partir que els posem el 
focus al damunt. L’acumulació d’ho-
res al tren i la dèria de parar l’orella 
fan que alguns relats esfilagarsats 
em quedin incrustats al caparró, 
ocupant un lloc per a no res. Ni que 
sigui per buidar el pap o el disc dur, 
en compartiré tres amb vostès. La 
tercera, rebin-la com un regal avan-
çat de Nadal.

La primera història inacabada: un 
jove fa enrenou al final del vagó, 
la clàssica conversa empipadora. 
Parla amb la mare i la commina, de 
males maneres, que li pagui tots els 
mobles del pis, el trasllat inclòs. Les 
paraules s’arrosseguen per la seva 
boca i surten en una caiguda lliure 
desordenada. 

La segona: un noi seu en posició 
desequilibrada. Fa uns ulls entre 
ebris i cansats, i mira una vegada 
i una altra el mòbil, com si no es 
decidís a trucar, o com si esperés 
amb ànsia una trucada. S’adorm. Jo 
també. De sobte sento un fort cop i 
un xiscle contingut entre el passat-
ge. Una xinesa que tinc al davant 
em mira amb cara d’espantada. El 
noi ha caigut de morros a terra.

El tren com a argument 

el trobem a ‘Títulos 

robados’, el magnífic      

llibre d’Oliván
 

De vegades somio com continuen 
algunes trames caçades al vol, far-
cides d’atmosferes concretes: un 
tren de mig matí, d’última hora del 
dia, de la línia de Granollers Centre 
o de Granollers Canovelles... Una 
excel·lent mostra de l’espremuda 
del tren com a argument, rerefons i 
també personatge amb intervenció 
cabdal és un dels relats de Títulos 
robados, el magnífic llibre que aca-
ba de publicar l’escriptor lliçanenc 
Lluís Oliván: el relat ‘Tren noctur-
no’, d’un final especialment colpi-
dor –com punyent és bona part del 
llibre– tria per una història trucu-
lenta, reblerta de decadència, la 
línia del Nord, amb parada a l’esta-
ció de Granollers-Canovelles. Segu-
rament no podia ser cap altra. I ara 
es preguntaran, quina és la mora-
lina? Al tren, parar l’orella o llegir 
Títulos robados? Doncs posats a fer, 
i pel que costen, els recomano totes 
dues opcions. Ni l’una ni l’altra els 
deixaran indiferents. Ni les deixa-
ran indiferents.  

C

Viladot, a Agramunt. 
L’aparició del llibre de Núria Albó 

coincideix amb un altra reedició, 
la de Nima, el xerpa de Namtxe o la 
recerca d’un norpa errant, del mateix 
Delgado i publicat per primera 
vegada l’any 1993. El llibre, que ja 
porta quatre edicions, va guanyar el 
Segon Premi Internacional Europa 
1993 de narrativa juvenil. Aquesta 
nova edició, que és la número 4 de la 
col·lecció “Novel·la de viatges i aven-
tures”, incorpora fotografies de les 
valls xerpes. 

El llibre està inspirat en un noi 
xerpa de 12 anys que Delgado va 
conèixer l’any 1988. De les quatre 
novel·les que l’autor té sobre les 
valls xerpes, aquesta és la que per-
met entendre més a fons la cultura 

xerpa i la seva forma de sentit l’espi-
ritualitat. A més de ser un relat que 
reflecteix el món de l’alpinisme als 
cims més alts del món, representa 
també una gran aventura espiritual. 

En l’any i mig que fa que funci-
ona, l’editorial de la Garriga ja ha 
publicat una dotzena de llibres en 
les diferents col·leccions. Al llarg de 
l’any que ve hi ha previstes noves 
publicacions, i l’obertura a altres 
idiomes com l’euskera i l’anglès. 
“Aquest era el nostre objectiu ini-
cial”, comenta Delgado, que també 
recorda que ja funciona la branca 
en gallec de l’editorial, Edicións do 
carballo da casa da rocha, que ha tret 
el llibre A fada Catarina e o tirano-
sauro Rex, de Mercè Arànega, dins la 
col·lecció Barba Roxa.

Portada del llibre ‘Ariadna’ ‘Nima, el xerpa de Namtxe’, una altra novetat

La companyia 
Escarlata Circus 
estrena ‘Devoris 
causa’ a Girona
Sant Esteve de P.

Escarlata Circus ja té nou especta-
cle. La companyia de Sant Esteve 
de Palautordera, formada per Jordi 
Aspa i Bet Miralta, estrena Devoris 
causa, aquest cap de setmana dins el 
festival Temporada Alta de Girona. 
Es tracta d’un espectacle inscrit en 
la poesia humano-animal, circense 
i caníbal verdulaire, que s’inspira 
en el llibre de Manuel Vàzquez 
Montalbán, Contra los gourmets. La 
nova proposta dels dos autors de 
Sant Esteve té molt a veure amb els 
cinc sentits i amb la imaginació. A 
l’espectacle hi ha cuiners i porrons 
penjats, titelles i personatges que 
fan cabrioles, però no es tracta ni 
d’un espectacle culinari, ni d’una 
obra per a nens, ni d’un muntatge 
de circ, dansa i teatre. És un convit a 
un ritual quotidià replè d’intriga, de 
tastets, de proeses, de moviment i de 
drama, fruit dels 21 anys de trajectò-
ria professional conjunta.

Vilanova i Sant 
Cugat  homenatgen 
els artistes del 
moviment, a Àrtic
Vilanova del Vallès

Els ajuntaments de Vilanova i Sant 
Cugat s’han unit per fer un home-
natge als artistes del moviment a tra-
vés de festival Àrtic, que se celebra 
des de dijous i fins diumenge amb 
diversos cursos, tallers, jornades 
de debat, trobades entre artistes i 
públic i diversos espectacles. El Cen-
tre Cultural de Vilanova serà l’esce-
nari d’alguns espectacles al llarg del 
cap de setmana, com Humans, de la 
companyia Estilo, en què es combi-
nen l’humor, la màgia i el hip-hop. 
Marta Carrasco, artista resident al 
Centre Cultural de Vilanova, serà 
una de les participants amb un taller 
titulat Que nos cuenten lo bailao. 
Nats Nus, Mercedes Boronat, La 
Factoria Mascaró o Magda Álvarez 
són altres artistes participants al 
festival, impulsat bàsicament pel 
gerent de Vilanova, Pau Fernández, 
al costat dels seus homòlegs de 
Vallromanes i Sant Cugat.

El Ministeri de Cultura 
premia la Biblioteca 
de la Llagosta per 
promoure la lectura 
La Llagosta

La Biblioteca Municipal de la Lla-
gosta ha estat premiada pel Minis-
teri de Cultura per la seva tasca de 
promoció de la lectura. L’entitat 
ha rebut un lot de llibres. El premi 
ha estat concedit per les activitats 
adreçades als escolars que es fan els 
divendres al matí i pel programa de 
promoció de la lectura per a adults. 
Les iniciatives s’emmarquen en la 
Guia d’Activitats i serveis munici-
pals per als centres educatius. La 
biblioteca ofereix a les escoles un 
seguit de temàtiques relacionades 
amb els llibres, a més d’adaptar 
algunes sessions a les demandes 
dels professors. Els alumnes visiten 
el centre per grups i treballen la 
matèria escollida. Les activitats són 
obertes a tots els cursos, des de les 
escoles bressol fins a secundària. 
Per als adults, la Biblioteca també 
organitza clubs de lectura, xerrades, 
col·loquis, cinefòrums i tallers.


