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Grans autors a l'abast

Pere Martí i Bertran

Les Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat tenen una col·lecció, 
"Tant de gust...", dedicada 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 universal 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 el públic infantil i 
juvenil i perquè també van destinats 
a un públic adult molt específic, 
aquell que té dificultats de lectura i 
de comprensió, ja que tots els títols 
estan editats seguint la normativa 
internacional de la Lectura Fàcil (LF 
o IFLA en anglès). Tots els volums
estan 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 mantenir
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el sentit, tant sintàctic com de 
significat. A més, les paraules amb 
més dificultat es remarquen amb un 
color determinat 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 fotografies 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, ja 
que se'n fa un breu comentari. A 
més també inclou una bibliografia 
final i un índex. Ah, i van il·lustrats. 

Totes les antologies i els treballs 
són obra de les professores 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 

Josep Checa 

tots, però ens centrarem en un 
volum concret, el dedicat a Miquel 
Martí i Pol (Roda de Ter, 1929-2003), 
que és un dels darrers publicats. 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, ja que la majoria han 
format part de llibres de text i 
d'antologies: "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...". 




