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De tot tipus, temes i preus

Uibres gironins a regalar per Reis
josíep M. Mür^iét

IMPRESOS GIRONINS
DE LA BIBLIOTECA
DEL SEMINARI
DIOCESÁ (1502-1936)

ELCAÍ2EILALIRA
ment també peí Seminar!. «Impresos gironins de la biblioteca del
Seminari», de l'estudiós i especialista gironí, Josep Maria Marqués,
que ha fet un recull quasi complet
d'aquestes peces poc freqüents i
poc conegudes de la biblioteca del
seminari que, val a dir-ho, és de
les mes importants de casa nostra.
Un altre Ilibre de públic lector molt
concret, pero que, sens dubte, els
interessats sabrán agrair-ho.

josEP VÍCTOR QAY
Girona.— En aquesta singular
competencia que mantenen les
tradicions ben nostres amb les
d'importació, pal que fa ais dies
nadalencs, els regáis, sembla que,
a poc a poc, es decanten vers Nadal, pero no hi ha dubte que la
diada de Reis, el 6 de gener, continua essent «vinculant» amb
aquesta tradició mes nostra de fernos regáis.
A la pregunta: «qué et portaran el Reis?», les respostes son
d'alló mes diverses.
Certamen! els veritables reis de
la diada son els mes petits. Ells,
amb la seva innocencia, continúen
fent possible el miracíe de cada
any de la presencia simultánia i
generosa de Melcior, Gaspar i Baltasar. Peí que fa ais mes grans, la
cosa ja és un xic diferent. Cal esperar que, certament, la nostra
bondat ens permeti rebre un present de la generositat deis Mags.
Per ajudar-los a triar quelcom
per a nosaltres, per ais grans, ens
permetem avui fer una petita seíecció d'un «producte» que sol resoldre molts problemes a l'hora de
triar per ais adults. Especialment si
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Un Ilibre de poemes
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el destinatari és un varó. Naturalment mes enllá del permanent recurs de la corbata que ja está prou
vist podem recorrer ai disc o al
Ilibre.
Com sigui que els gustos musicals i literaris son tan amplis, ens
hem decidit només pels darrers i
encara fent una selecció molt concreta, només alguns deis Ilibres,
darrerament apareguts, sobre te-
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mes gironins o fins editats a casa
nostra. Pensem que en arribar
aquí els tres Reis poden teñir la
bondat de llegir-nos i seguir les
nostres orientacions. Peí facilitar,
encara mes, aquesta selecció les
edicicions que hem triat son de tot
tipus de generes literaris i de tota
mena de preus.Llibres d'art
L'art a Girona s'ha vist enriquit
amb forpa títols darrerament.
N'hem escollit dos, prou representatius.
«El pintor Pigem i la seva época
a la comarca de Banyoles» (Caries
Valles-Editor) és, sens dubte, la
gran obra editada a casa nostra.
L'esforg deis seus autors, Antoni
Maria Rigau i Jordi Gimferrer, ha
donat un fruit espléndit. L'obra,
només un miler d'exemplars —per
tant, fins es pot considerar una
bona inversió, si ho mirem com a
col.leccionistes—, hauria d'estar a
tota biblioteca gironina important.
Recomanem l'obra, per bé que no
sempore es podrá trobar.
El segon títol dins el món de l'art
gironí és molt simple: «Vayreda
C.» i ha estat realitzat per «Ambit
Servéis Editorials», i, naturalment,
es refereix al pintor olotí que viu
entre nosaltres, i molt concretament és un passeig fotografié per
París, els textos son de Lluís Romero i la part gráfica, essencial en
l'obra, de Joan Iriarte. Val la pena
que el9 aimants de l'obra de Vayereda Canadell disposin d'aquest Ilibre, de pressupost mes reduTt que
l'anterior.

Cervera i Berta, editat conjuntament per la Diputació i la Caixa
d'Estalvis de Girona, és un recull
acurat deis poetes gironins mes recents que eren, a l'hora, sacerdots. És un Ilibre, possiblement,
minoritari, pero que val la pena de
teñir en compte.
El segon títol correspon també a
una edició conjunta de les dues
anteriors corporacions i directa-

També recomanem un Ilibre de
poemes. És una pega «calente»,
encara amb olor de tinta fresca.
«El joc de la melodía» correspon a
la darrera obra creada per la inspirado de la poetessa gironina
Agustina Rexach i Olivar, amb
il.lustracions d'Emília Xargay i textos introductoris de Narcis-Jordi
Aragó i Josep Maria Ainaud de
Lasarte.
Llegir poesía en el nostre temps
és quelcom d'important. Cal saber-ho fer. I amb uns textos acurats, bonics i tan gironins com els
de l'Agustina Rexach, la lectura
esdevé plaer.
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Dos Ilibres del Seminari

La col.lecció Joaquim Botet i Sisó, deis servéis editorials de la
Diputació de Girona, ja ha publicat els quatre Ilibres que
reprodu'ím i que val la pena teñir en compte per aqüestes diades.
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Ens explicarem. No es tracta de
Ilibres «de capellans», per dir-ho
planerament. Al contrari, son Ilibres que val la pena teñir en
compte pels estudiosos de Girona.
«El calze I la lira», de Josep Maria

Alguns del títols de la col.lecció Josep Pía, igualment de la
Diputació. Com que tracten temes de carácter local, no hi ha
dubte que son escaients en els seus ámbits.

