
Investigació espacial per a tothom
«Per què hem d’anar a l’espai? No hi ha coses més
importants a fer ací baix?» Amb qüestions com
aquestes comença el seu llibre, l’enginyer en Ae-
ronàutica i Astronàutica David Iranzo Greus. Una
obra adreçada al gran públic que tracta de despertar
l’interès per l’espai entre els lectors. Iranzo empra un
llenguatge senzill i directe per explicar algunes de les
nocions bàsiques que tenen en compte els programes
espacials actuals. Ens introdueix en el món tecnolò-
gic que fa possibles aquests programes i així ens par-
la de coets, llançadores, satèl·lits artificials, sondes,
etc. A més a més, ens presenta les principals línies de
recerca per al futur immediat i fa notar les aplica-
cions pràctiques que han tingut i tindran aquestes
investigacions. Sense elles no disposaríem ni de les
prediccions meteorològiques ni de les comunicacions
actuals, entre d’altres.
Cal fer notar, però, un aspecte negatiu entre totes les
virtuts del llibre. El capítol històric es queda en
l’anècdota llegendària i perd l’oportunitat d’emprar
la història com a eina explicativa.

� Ximo Guillem Llobat
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La curiosidad mató al… ratón
Si hay una figura fundamental en la cultura valen-
ciana esa es la de Enric Valor, de cuyo nacimiento se
cumplen ahora cien años. Su labor como recopilador
de rondallas tradicionales a las que adaptaba y dota-
ba de categoría literaria es de un valor incalculable.
En la historia que recoge este álbum ilustrado, Joan-
Ratot, se nos cuenta cómo la curiosidad del protago-
nista arrastra a la desgracia a la otrora hermosa
comarca del Cabeç de Penadesa, en la Sierra de Cas-
talla, de la que era originario el escritor. La estructu-
ra tradicional del relato evidencia su procedencia oral.
Empezando por una desafortunada portada, el tra-
bajo del ilustrador Antoni Laveda no está a la altu-
ra de lo que podría dar de sí la narración de Valor.
En sus ilustraciones, reiterativas en relación al texto
y de un acabado que refleja poco oficio, apenas un
lejano aire al estilo de la Escuela Valenciana de Te-
beos, en especial de un primitivo  Sento Llobell, apor-
ta alguna imagen destacable.

� Miguel Cruz Montalbán
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