
BONES FESTES (I BONA LECTURA!)

Ara  que  s'acosten  dates  assenyalades  i  retrobades  familiars,  els  grans  magatzems 

aprofiten  per  a  bombardejar-nos  amb  promocions  nadalenques  per  comprar  regals, 

presents,  obsequis i  experiències de tota  mena.  Per  fer  front  a  aquestes  campanyes 

comercials, us proposem un retrobament amb el territori, amb la nostra cultura i la nostra  

gent a través de la  literatura km0,  és a dir,  us oferim un ventall  de paraules, versos i 

música que parlen del nostre paisatge geogràfic i humà. 

Per  detenir-nos,  aturar  el  dia  a dia  i  assaborir  les paraules,  unes pàgines de poesia.  

L'escriptora  rapitenca Carme Cruelles,  a  Com a fileres  de formigues  ens proposa un 

viatge  des de La Vall  d'Aran fins  al  Delta  a través d'aquests  insectes  que tresquen i 

cavil·len per plantejar-se sentiments i preguntes atàviques. La Rabera eclèctica realitza un 

retrat  del  nostre territori  amb  L'Interior,  fotografia i  poesia ens permeten caminar  pels 

nostres pobles,  albirant  el  passat,  observant  el  present  i  debatent-se  sobre  el  futur.  I  

Meritxell  Gené,  la  extraordinària  cantautora  lleidatana,  ens  canta els  versos  de dotze 

escriptors de terres de Ponent, com Manuel de Pedrolo, Maria Mercè Marçal o Màrius 

Torres, amb una gran sensibilitat al disc Branques.

Ara que ja hem aconseguit aturar el temps amb les paraules, us presentem publicacions 

que  ens  permeten reflexionar.  Josep  Igual  ens  presenta  un diari  sui  generis a Incert  

alberg, on mitjançant tant la música, la literatura i l'art com anècdotes quotidianes ens 

qüestiona no tant sols aspectes personals sinó també el model social actual. 

La reflexió  pren una dimensió  col·lectiva als  següents  títols.  Els orígens del  Maestrat  

històric  i Les arrels històriques de la comarca dels Ports  de Vicent Royo ens porten a 

aprofundir en la nostra història, ens situen en els esdeveniments que succeeixen a les 

nostres  comarques  en  el  moment  de  la  creació  del  Regne  de  València  i  els  segles 

posteriors.  Aplec dels Ports. 40 anys d'història col·lectiva  és el recull de vivències que 

organitzadors, veïns i visitants han experimentat al llarg d'aquests quaranta anys en què 

hem gaudit de l'Aplec, vivències que ens arrosseguen a realitzar reflexions més profundes 

al voltant de la comarca dels Ports. En una dimensió local, L'Onso i el carnestoltes de la  

Mata(Els Ports), Kassim Carceller ens presenta la història viva del poble i una festivitat tan 

peculiar com és L'Onso en una publicació dinàmica i acolorida. 

Seguint aquesta línia de consideracions i cavil·lacions, a Els homes del bosc. Una història  

dels maquis,  Francisco Collado Cervelló,  en un novel·la pensada per als joves, relata la 

Guerra  Civil,  les  conseqüències  posteriors  i  la  resistència  dins  i  fora  de les  fronteres 

espanyoles. Per als xiquets i xiquetes, El meravellós viatge del Libori  de Mònica Segura 

ens transporta als temps dels ibers al poblet de Forcall a través d'un relat que engrescarà 



als més menuts de la casa. 

Si seguim el fil de la història, podem triar La còlera del bandejat de Francesc Bellmunt on 

en  ple  segle  XVII  assistim  a  persecucions,  saquejos  i  aventures  en  la  figura  dels 

bandolers a les comarques del Maestrat. Del mateix autor, a Les ombres de la Valltorta les 

roques prenen vida per posar una mica llum als interrogants al voltant de les pintures 

rupestres i els nostres orígens. Mitjançant la neu, les neveres i els negocis que  es  van 

crear durant molt de temps, Paco Esteve ens proposa a la novel·la Si ha nevat! una sèrie 

d'històries entrelligades. 

Situades al segle XX, L'escamot de la nit serrada de Manel Ollé ens ofereix una riquesa 

de vocabulari pràcticament impensable així com un munt de situacions quotidianes que 

podríem situar en un museu etnològic. El guardià de les trufes de Fèlix Edo fa una de les 

millors fotografies del nostre paisatge i de la nostra gent que s'han publicat, mitjançant la 

història d'una família naveguem per la vida dels masovers, en perill d'extinció actualment.  

Fèlix Edo ens presenta com a rerefons la Guerra Civil i la Postguerra. El mateix escenari li 

servirà a Martí Domínguez per escriure La Sega, fixant l'atenció en els maquis: el patiment 

als masos, els abusos que van patir i una gran quantitat de situacions forçades per les 

conseqüències de la Guerra Civil. 

Tota pedra fa paret de Jordi Marín i Primavera, estiu, etc... de Marta Rojals ens fan saltar 

del  segle XX al  segle  XXI.  Jordi  Marín fa  un homenatge familiar,  a  través de petites 

vivències  que  ens  lliguen  a  l'emoció  de  situacions  compartides.  Marta  Rojals  sap 

transcriure  com ningú  la  nostra  idiosincràsia:  converses,  personatges,  llocs  comuns... 

Anar d'orquestra o a collir olives són dos exemples que plasma amb una versemblança 

copiada de la vida real. 

Com podeu comprovar, tenim un gran ventall de possibilitats de tria per regalar no només 

aquestes  festes sinó  al  llarg  de l'any.  Siguem originals:  tots  aquests  llibres  parlen de 

nosaltres i posen en valor la potència de la nostra gent, el territori i la història. Gaudiu de  

les festes i bona lectura! 

Susanna Sebastià


