
 46 el 3 de vuit DIVENDRES, 6 D’ABRIL DEL 2018

CULTURA

w
w

w
.e

l3
de

vu
it

.c
at

3Per la llibertat! 
Cartes obertes dels 
presos polítics i els 

exiliats, així com també 
una bona mostra dels 
escrits que els han adre-
çat diversos escriptors i 
periodistes.

5Actes humans. El 
maig de 1980, a la 
ciutat de Gwangju, 

l’exèrcit va sofocar una re-
volta popular i va provocar 
milers de morts. El llibre 
ressuscita aquests terribles 
successos.

Cinc dels llibres de més 
sortida de la llibreria  

 L’Odissea de 
Vilafranca

Els de més 
sortida

2La força d’un destí.  
Martí Gironell 
presenta una 

novel·la que està dedicada 
a l’emprenedor Ceferino 
Carrión i que després es-
devindria, als Estats Units, 
Jean Leon.

4El ferrocarril subte-
rrani. L’obra mostra 
l’impacte de les pro-

meses incompletes, origen 
dels conflictes racials, a través 
de la voluntat ferotge d’una 
dona que vol deixar enrere els 
horrors de l’esclavitud.

1Dies que duraran 
anys. Jordi Borràs 
plasma els fets esde-

vinguts el dia 1 d’octubre 
del 2017, que quedaran gra-
vats per sempre en la me-
mòria col·lectiva de diverses 
generacions de catalans.

LLIBRES Pere Martí i Bertran

Grans autors a 
l’abast 

Les Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat tenen una col-
lecció, “Tant de gust...”, dedi-
cada a acostar a un públic molt 
divers grans noms de la cultura 
catalana (Pere Calders, Mercè 

Rodoreda, Ramon 
Llull, M. Àngels 
Anglada, Jacint 
Verdaguer, Joan 
Salvat-Papasseit, 
Pompeu Fabra, 
Miquel Martí 
i Pol) i algun 
de la univer-
sal i tot (H. C. 
Andersen). 
Hem dit que 
eren títols 
destinats a 
un públic 
molt ampli, 
perquè són 
perfectes 

per introduir aquests 
grans noms entre els joves i 
perquè també van destinats a 
un públic adult molt específic, 
aquell que té dificultats de lec-
tura i de comprensió, ja que tots 
els títols estan editats seguint 
la normativa internacional de 
la Lectura Fàcil (LF, o IFLA en 
anglès). Són volums molt ben 
editats i molt ben estructurats, 
precisament per facilitar-ne la 
lectura. De l’edició, en podríem 
destacar que les frases sempre 
són breus, pràcticament sense 
subordinades, tallades sense 
omplir tota la línia, per man-
tenir el sentit, tant sintàctic 
com de significat. A més, les 

paraules amb més dificultat 
es remarquen i s’expliquen a 
peu de pàgina. 
De l’estructura, n’hem de 
destacar, a més d’una breu 
introducció a l’autor i d’una 
breu biografia (amb fotogra-
fies incloses), que els textos 
seleccionats van sempre 
acompanyats d’estudis que 
els situen en la vida i l’obra 
de l’autor i que en faciliten 
la comprensió. A més, es tan-
quen amb una bibliografia 
i un índex. 
Totes les antologies i els 
treballs són obra de les pro-
fessores de la Universitat de 
Vic, M. Carme Bernal i Carme 
Rubio, bones coneixedores 
de la literatura catalana i 
especialment de la dedicada 
a infants i joves.
No cal dir que us els recomanem 
tots, però ens centrarem en un 
de concret, el dedicat a Miquel 
Martí i Pol (Roda de Ter, 1929-
2003), el darrer publicat, per 
ara. El recull inclou nou textos 
de l’autor d’Estimada Marta, 
vuit de poètics i un de narratiu. 
Tots són bons complements 
de la vida i l’obra del poeta, 
que ens ha estat presentada en 
el text titulat “Miquel Martí 
i Pol, vida i poesia” (p. 7-15). A 
més són títols molt coneguts 
i molt assequibles: “El poble”, 
“Pa amb oli i sucre”, “L’Elionor”, 
“Aquesta remor que se sent”... 
Si voleu acostar-vos a Miquel 
Martí i Pol, o a altres autors 
de la col·lecció, o voleu fer-hi 
acostar algun infant, jove o 
conegut que no sigui gaire bon 
lector, no dubteu de fer-ho a 
través dels títols de “Tant de 
gust...”. 

TíToL 
Tant de gust... senyor 

Martí i Pol
AuToRES

 M.Carme Bernal i Carme 
Rubio
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