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El montblanquí Josep M. Contijoch Casanovas acaba de 
publicar un recull de prop de cinquanta contes, rondalles, 
llegendes  i  anècdotes  d’arreu  del  nostre  planeta,  que 
continua  la  línia  encetada  en  altres  volums  apareguts 
anteriorment,  com  per  exemple  Ràfegues 
muntanyenques (Valls,  1999),  Gags urbans (Montblanc 
2006)  i  articles  publicats  a  les  revistes  Espitllera,  El 
Foradot, El Reboll i L’Orella de Farena.
Aquesta  obra  de  160  pàgines,  és  un  compendi  de 
literatura  oral  dels  cinc  continents,  realitzat  a  base 
d’ajuda de diferents persones que  durant anys a través 
d’Internet  li  han  proporcionat  el  material  bàsic  per  a 
estructurar  un  projecte  que  ara  veu  la  llum  pública, 
mitjançant  la  seva adaptació  i  traducció  al  català  dels 
escrits aplegats.
Són textos de diferent procedència que es transmetien 
de generació en generació, a la vora del foc o a través 
de l’escriptura.
Com  a tota rondalla tradicional, la seva finalitat a més de 
l’entreteniment  és de moralitat,  mantenir uns valors  i 
actituds  positives   a  la  societat,  com la  fe,  la  fidelitat, 
l’honor,  la  paciència,  la  generositat,  la  valentia,  la 
confiança, el sentit comú, el treball, el respecte pel medi 
natural  i  atacar-ne  uns  altres  de  negatius  com  per 
exemple  l’enveja,  la  cobdícia,  l’avarícia  o  els 
dogmatismes (comunisme o capitalisme).
Tal  com afirma en el  pròleg Josep-Lluís  Carod Rovira, 
aquests  contes  són  un  exercici  mental  per   intentar 
entendre el món, els éssers humans i la seva diversitat, i 
més avui en la globalització i els moviments migratoris 
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internacionals.
L’amenitat, la senzillesa de la narrativa, la brevetat dels 
contes i la profusió d'il·lustracions, fa que la seva lectura 
sigui ràpida i pugui esdevenir una distracció i a la vegada 
un enriquiment  personal, útil també pels pares d’infants 
que  sol·liciten  un  conte  abans  d’anar  a  dormir,  no  hi 
falten els genis, els déus, reis, bruixes o animals..
L’autor  a més de les obres referenciades anteriorment 
ha  publicats  altres  llibres   que  cal  recordar:  Sobre  la 
Guerra del Sàhara (Vivències d‘un combatent a  guerra  
d'Ifni, editat en català el 1998 i traduït al castellà el 2002), 
Els  Masos  de  Rojals (1997),  sense  oblidar  desenes 
d’articles  en  capçaleres  periòdiques  com  El  Foradot, 
l’Aplec de Treballs (2001-2008),  El Reboll i d’altres o la 
coordinació  juntament  amb  Enric  Sànchez  Cid,  de  la 
miscel·lània, La Finestra (2002).
No  ens  resta  més  que  felicitar  a  l’autor  aquesta 
compilació i animar a la seva lectura per gaudi de tots.
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