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rl:::l.cies per la vostra assist�ncia.

Exactament, i tal com vaig declarar al diari fa dos dies, no vinc a

parlar�com un tbnic t�cnic de l'ensenyament,nj tal sols com un teb

ric de(ra pedagogia. Tampoc del tot com un escriptor, el qual, al

cap ��.�a/�i, se l'escolta i prou: voldria poder,malgrat tot,i si-
I

.,

, J

gui qUi� sigui la qualitat que se'm podria etiquetar en aquest acte,
vold�a poder, dic, desvetllar alguna inquietud i obrir algun inte

rrogant que menes a la feina.

En aquesta casa hi heu sentit erudites disertacions, cursets selectes

i lligons magistrals. Darrerament aquesta sala s'ha convertit en una

tribuna fOFga oberta i en una agora. Preneu-me,doncs, com un mes que

exposa unes idees que poc 0 molt us afecten en tant que ensenyants

i permeteu-me adduir com a hipot�tica penyora d'inter�s per la meva

part mes de trenta anys de dedicaci6 ininterrompuda a la doc�ncia,en
tots els seus graus: Basica, batxillerat, Cou i Universitat. Fins i

tot en aquesta, casa he professat i prou howredo recordaran alguns de

vosaltres que vau tenir la paci�ncia de resistir-me durant tot un curs.

Que n'hagiu sobreviscut indemnes em satisfa i em fa pensar que,almenys

no vagi vaig ser mortffer.



El propbsit que em guia quan vaig decidir-me a venir,despres d'un amable

i persistent setge d'amistats interessades en l'ampliaci6 d'horitzons

als mestres, fou el de comunicar, practicament monologant ,algunes ca

bbries que m'han assaltat repetidament. Em preocupa el dilema : es pot

o no fer entrar a l'infant en el m6n de la literatura ? Vull dir tant

en l'habit de llegir voluntariament, personadament, com en el de l'ana

lisi objectiva perb cordial del text.

Un lector adult, per a nosaltres, �s aquell que sap triar les seves

lectures seguint unes afeccions i que en treu profit. Qui m�s qui menys

tothom te un bagatge de lectures literaries, les quals en els temps ac

tuals, alternen amb lectures t�cniques 0 critiques.

Quna, fins a qUin punt l'infant pot entrar en aquest joc de tensions

en aquest humanisme estrictament personal ? Pot entnar-hi 0 b� cal

esperar que es faci gran per dir-ne un lector ? 3i no �s exactament

aixi, quin paper hi juga l'escola en el desvetllament del sentit lite

rari -trobar gust i poder analitzar -ne les causes - del nen 0 nena ?
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Propbsit : 1- Cal edlcar l'infant en la literatura (Si? / No ?)
2- Qu� vo,l dir: educar el gust ?

Instar a llegir ?

3- Potser vol dir donar una imatge del m6n

Discussi6 d'a�uests tres punts .
.

Educar l'infant en la literatura. Potser si que cal. Perqu� ?

Perqu� fins avui l'infant ha estat educat en la llengua, amb reserves:

se Ii ha ensenyat llenguatge, de prefer�ncia: en un mot, se Ii ha en

senyat de llegi'r. Finalitat :[poder estudiar, LOr'\sLllb.ir,poder entrar en el m6n de la comunicaci6.

�s a dir, se Ii ha donat un instrument, que �s el mecanisme de la lec

tura,i, en el millor dels casos, quan ha sabut defensar-se llegint sol,
se Ii han donat uns llibres peT tal que s'espavili,tamb�, sol,afegint
algun aclariment referent a ihtel.ligibilitat de mots,quan l'infant

pregunta en)concret)alguna cosa.·



: aprenentage
(I)

Ggestimul de lec-

tbra, amb contes, � poemes, tot aixb dirigit.

Aquett mecanisme
.
/ '

�1(1i' el nen 0 la nena reben algun regal consistent en contes,troquels,
amb la qual cosa comenga de tenir, al marge de l'escola, un inici de

�Lectura silenciosa
�'CV�-(}"n _

�s dirigit, repete ixo': pr-ove de dalt, i
.

biblioteca, inici que no es diferencia_de les altres joguines. El nen

juga amb els llibres.

/
La individualitzacio pot comengar cap als nou 0 deu anys, quan l'in-

�d£ .('eJ(4lg,.,J. ,

fant[comenga a Ilegir pel seu compte, recull els impressos que li

arriben a les mans i sap llegir silenciosament, amb m�s 0 menys com

prensi6.

Qu� hem aconseguit ,fins ara ? L'aprenentatge fisic ha conclbs. Hem
4.1

.

aconseguit instar el nen a llegir. No Ii hem educat encara el gust,

perqu� no hi ha prbpiament tria.

Quan la tria arribar�, dos 0 tres anys m�s endavant, el nen comengar�
a conpletar l'experi�ncia real del viure diari amb una comprensi6 del

m6n -tamb� real 0 fabulat - a traves dels llibres.
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En els mecanismes de la lectura, e n el fet material de Ilegir, ens ha-

viem quedat al moment de la lectura silenciosa. El sol fet meravel16s

d'interpretar per a ell sol un codi, obre uns horitzons inesperats al nen •

..c"ins al punt que se Ii va formant una segona pell, una segona personali?
tat: �s el nen d'abans perh amb una altra dimensi6 recentment adquirida:

( Aclariment : en par1ar d'educar e1 gust , penso defugir,i defujo, tota
interpretaci6 unilateral i restrictiva: educar el gust induint l'infant

a a conrear determinat tipus de lectura,i nomes aquell, es deseducar:

educar el gust seria deixar el cami obert � qualsevol lectUra,de�pres
TeCOTre-nA::"

d'haver encaminat el jove lect�� �cexemples enriquidors de la persona-

litat.

Perqu� contra gustos !si\que hi ha res escrit. Hi ha , precisament, les
----

bones obres literaries,no les que han estat exalgades un temps 0 altre,
sin6 les que no han pogut aterrar les m�s adverses critiques.
Per aixh hem de preparar l'esperit del nen vers una disposici6 oberta

-�'

i receptiva, cada cop m�s ampla i profunda, que Ii permeti, al seu moment)
assaborir la bona literatura.)



"

La dimensi6 de lector. I mireu si �s. importa,nt aquesta dimensi6, que al

m6n se sobreent�n que saber 0 no saber llegir marca una frontera de des

envolupament contra subdesenvolupament. L'infant, mentre no sap llegir,
es un esser a mitges. En les nostres 50eutats,saber llegir �s una de les

garanties,un dels passaports.

Amb la lectura silenciosa hem completat el cicle aprenentatge •.Ara, potser

endut del fet de posseir m�s horitz6.,drabocar-se ames amples finestres,
el nen paasar-a , enrobustit, fdo/' la Lectur-a silenciosa dirigida a I' eaco.La

o producte d'un atzar,d'un text casualment troba:i7,'&la ledtm-a que en

dir� volitiva. Ara el nen triara, demanara determinat llibre 0 revista,
o procurara d'induir els responsables del regal anunciat �I"�!"? que aquell..)

regal sigui tal 0 tal altre llibre.

En aquest estadi l'infant no solament t� el goig de saber llggir sol, i

per tant,una distracci6 amb una joguina -el llibre- sin6 que t� un a�c,
WOVQC4t- .

el llibre, que ell ha triat, 0 el re3al del .quaL .ha ltaalssiL; Ii fa confi..!'
..

,

j •.

denc Lee , e adeve un esperit amic. D'entre les coses que J,legeix, en sobre-

sortira un llibre determinat, com tindra prefer�ncia per un disc determi-
I'

nat durant una etapa : l'infant ha trobat afinitats. Ha comengat el cam1

del lector adult de literatura. r/-t,' j1A!:f.,.--?e..'�-el;_7/i:i -elf---t�{ fi-;rl!_; . _A...v

�
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final, potser m�s que no les escenes desconnectades que ens donava

el llibre de contes. Breu : es busca l'argument.

Aquest descobriment de la individualitat del llibre, de la personali
tat calida del llibre)te quelcom del coritacte que en aquesta edat

Jt.lct-eriOr
-lO-12-anys fa l'infant amb el m6n � C a: en aquesta edat el nen

apr-en tant a l' escola com a fora: es forman les colles d "amics i ami

gues, hi ha confid�ncies a nivell de tafaneria i jovialitat:, el lli
bre juga un paper quasi personal en �ot aixb,i els infants es deixen

llibres, com si es presentessin amics, com si compartissin amics co�

muns.

Tamb� en aquesta �poca t� 110c una substituci6 paulatina dels temes
,

. ,Ltie/l.d..lI.(':
literaris de fantasia -el c9nte- per una aproximaci6 al realisme:
es busca una histbria,una perip�cia, amb el seu comengament i el seu

I el cicle de forma9i6 i maduraci6 del lector el completem amb el

periode dels 12·als 14 anys, en qu� es llegeix lliurem�n�, adhuc
,

�llibres que en diriem propis de persones grans , perbl�s degut a la

curiositat,i,a un cert orgull de sentir-se cr�ixer.

Ara, en aquesta edat, es comenga a ii i : *soiSF bifurcar la tendBncia



Eota exageraci6 en aquesta -edat as poc 0 molt deformant: COill aconse

guirem un equilibri ? Per-que CSmve. que el preadolescent que ara tenim

al nostre davant llegeixi llibres variats, com variat es l'espectacle
que el m6n Ii d�svetlla cada dia. .

tematica en el lector. N'hi ha una-minoria que preferiran novel.la,
historia, aventura, conflicte hurna ; i una majoria que _, es decan

tara pel llibre instructiu, divulgador, pel reportatge cientific

o el gran volum grafic connectat amb ci�ncies de la naturalesa 0

fisiques.
Aixo no vol dir que aquesta pr-ef'er-sncLa sigui exclusiva, sin6 indi-

cativa. Ni configura (mes que en alguns casos extrems)) la vocaci6 fu

tura.

Es ara quan. es dibuixen, doncs, a trav�s dTaquestes dues prefer�n
cies -recordeu, no exclusivitats- la tend�ncia vers una valoraci6

de les metes no immediatamen� .pragrnatiques -la.liengua, ITexpressi

vitat, la fantasia 0 les valors del camp moral - dTuna banda. I de

ITaltra, ITencaminament cap ales valors practiques, concretes,quo
tidianament cotitzades : representades enlltextos-d<;>cument" i critics
o en manuals expositius. Aqui tenim un embri6 del futur camp d'es

tudi, (tal volta : ci�ncia�humanisme lletrat.

.r
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Pera a predisposar mes 0 me:nys el jove lector a tenir 1 ,.� ambit
mental flexible davant el fenomen lectura-bon gust caldra que hi juguin
tres factors :@ l'educaci6 (escola i familia )�el taranna personal

(Vi e1 temps relatiu ( epoques i modes ).

Com aconseguirem, doncs, l'equilibri ? Ja en aquest� preadolesdn�ncia,
H(JtFe£,(,

resultara dificil : decididament el I
. ,.

lector s'inclinara per un

tipus d'obres, novel.les d'acci6, Ilibres sobre problematica de I'edat,
ci�ncia, ci�ncia ficci6, 0 es reduira a Ia historieta i a la fotonovel.

la,que de tot hi ha.

Amb aixb vull dir que Ies�ases per a un equilibri ja haurien d'haver

_estat aconse�uides, i que es questi6 de quelcom mes profund i elemental

i ant4rior que Ia t�cnica de la lectura : es una questi6 de S 'T' iii

1RiIL sensibilitzaci6.

t

-AI centre de l'equac�6 hi haura Ia sensibilitat personal.Recordem que

tractem de lectures literaries : 11avors, si hi ha causes internes que

neguen la inclinaci6 vers la lectura liter�ria, poea cosa podra fer-se.
"

Pensem en els infants dislexics, la dificultat dels quaIs per a la lec-

tura 'fel capgirament d'elements fisics del tex�ormgina una escassa
�

atenci6 i poc �?
7

'g dels elements escrits. El disl�xic sempre tendira



al llenguatge de signe concret, resumit, visual,comprimit.

Pensem en els pragmatics, acostumats que una idea equivalgui a un mot

que n res el par tador i alhora 1 'Unic representant: aquesta gent no tenen

c�p gust pels sinbnims, elements,com sabeu,imprescindibles per a la ri

queaa literaria d "un text. 'rendeixen a la formulaci6, i �s dins el·
..camp

deductiu on es troben mas be.

Semblantment faran mal us del text escrit els excessivament fantasistes,

potser per la tendencia a confondre mots 0 a donar-los una significaci6

ultrancera.

Finalment, pensem en els predisposats: aquests han nascut per a la degus

taci6 del m6n Ii terari: tant-se..;.val f¥IlIlBl.maihmmamm.amyrmmrcln.amlismfufummdm l' am-

bient en que hggin pujat, ells tendiran a trobar plaer i delit en els

material escrit literari. Generalment s6n al cant6 oposat dels dislexics

gaudeixen amb els mots, en sospesen els elements £buics {recitaci6)
�'grafics,\\endevinen aliteracions, paral.lelismes,i troben metaf'or-e s ,

�, \
'

El que acabo'd'exposar podria induir.len una analisi simplista, a pensar

que hi ha una fatal tredisposici6 ala" immersi6 en un text literari:

res mes lluny de la realitat. Existeix una inclinaci6, pera els altres

dos factors esmentats abans, l'educaci6 i el temps, juguen per a la so

lidificaci6 0 la gasificaci6 d' aque lLa inclinaci6 p
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L'EducaciQ}.- Prescindint del factor escola, pensem,un moment,
en l'ambient familiar. rots els ensenyants estan d'acord que

aquest ambien·t pesa 'com una llosa 0 ajuda com un algaprem, per

a la sensibilitzaci6 de l'infant, en tots els ordres.

Els factors que poden dificultar extraordinariament l'adquisici6
o promoci6 d'una sensibilitat per a la bellesa, p3r a l'equilibri ,

per a la ironia i la civilitat ,dins la llar,s6n multiples, perc
s6n primordialment ofegadors els derivats de la incomQditat fisica:

;Ypromiscultat (habitatges insuficients, manca d'intimitat aut�ntica),
h/mals exemples familiars (conductes violentes, brutals 0 ciniques)

:J opressi6 economt.ca (dificultats pressupostaries)�onf'id�ncies 0

revelacions massa directes 0 expressades en mal moment de part dels

pares 0 germans.

Aixo sol ja as una barrera per a l'adquisici6 d'una equilibrada

equaci6 entre realisme i poesia,necessaria per a inserir-se primerI
i tenir una base critica despres, en el m6n de la literatura.

Com que llinfant entra en la literatura per l'atractiu dels temes

o l'excitaci6 de la sensibilitat receptiva, aquestes traves no so-



sin6 en tot el ventall de protagonisme sensible, vull dir que no

tindra respecte per les flors, ni per les persones, 0 covara un

amagat ressentioont contra un m6n injust. La constant fantasma

d'un primer pla de combat diari �r la superviv�ncia)no li deixa

ra marge per a comprendre un �mbit tan refinat per essehcia com

�s el literari: l'evaai6 conscient que representa el llibre sera

possiblement substituida per l'evasi6 del cinema de consum, el

magazine il.lustrat, les imatges desencadenadores de mimetisme:

sexe i viol�ncia. El culte a la supremacia pot aa....�� induir-lo

a entrar en clans 0 colles marginats,i pot arribar a qualsevol
forma de miratge facil, fins a la droga 0 la prostituci6�

�� en els casos extrems •

He dit en casos extrems. Tan lamentabl� qUa$� com aixo_..; �s el me s

,

sovintejat exemple de l'infant que passa per 1 ensenyament sense

aprofitar gran cosa, sense arribar a descobrir els aspectes posi
tius de la I 'i 1 prbpia personalitat, p��tir, al cap de vuit

anys d'escolaritzaci6 , una trajectbria�Ier de qualsevol manera
- i ja sabem el poc �xit social que va tenint per ara la Formaci6

. I

�rofessional- dos anys d aquests estudis-treball i entrar en
'"



el m6n laboral� p�e d'arestes i que preeipita una adultesa immadura.

La familia que no t� llibres, que no t� tradiei� eultural,ni esquemes

eivi� de eonviv�neia, �s negativa per a la formaei6 de la sensibilitat

prirnaria de l'infant, per molta estimaei6 biolbgiea que els pares tin

guin pe�� fills. Les an�edotes serien interminables,i els sociblegs

o simplement, els mestres experimentats, ens en donarien a eabassos.

Hi ha, per altra banda�sensibilitat personal. Aquesta existeix,

i alguns infants lluiten,pbeint una forga que senten dins d'ells, per

fer-la prevaler,eontra totes les adversitats: s6n els infants endregats
I

per instint, curosos, i encuriosits, per als quaIs gene raIment 1 escola

�s una benedicci6, que es troben m�s b� a l'eseola que no a casa�n
dones, unes victimes durant llur minoria i uns predestinats, p ± II

perqu� la seva sensibilitat esta servida ,posada a punt a eada moment,

per un esforg de tossuderia positiva, un esforg de la voluntat. Si,doncs,
l'escola pot contribuir a desfer les negativitats d'una vida de familia

maneada de sensibilitat i finesa, la responsabilitat de l'eseola �s

molt gran en aquest camp: generalment, aquests infants endregats i en

euriosits, s6n bons subjecGes per al goig literari,i eonv� que, encara



que mes endavant no es dediquin al m n de les letres, se s i'aci as

tar bons plats literaris com a contribuci6 a aquesta formaci6 de la

"personalitat en la sensibilitatl'J" que els cutz-aasaz-a contra la lletjor
I

que troben fora de 1 escola.

Per a aconseguir aixb no hi ha f6rmules : no podem dir que cal que

llegeixin aixb 0 al16 : convindra, en tot cas, fer-los apreciar la be

llesa i riquesa del llenguatge introduint-los en exemples literaris:

una frase no es bella IErqu� ens proposem de fer-la-hi : ho es perqu�

un autor, en un moment donat, la va inserir en un text i es alli,pel

que vol dir i per la manera com ho diu, que produeix un impacte escla

tant i admiratiu en el lector.

Pren�, dones, finalment, i com si diguessim en darrera instancia,

la literatura com una eina de }t! j!!i 'iliA ;;plt1g la totalitat a perfer, de

la persona-infant.Com ho puguin esser les observacions del m6n real,

les constatacions mensurals i relativables de la matematiea moderna.

La literatura, deia abans, passa per modes i temporades: aixi, dones,

haurem d'anar en compte a no donar com a valor definitiva les mostres

literaries encara no ben assegurades, de fonaments fluixos: operarem

damunt exemples segurs,cl�ssics moderns, literatura popular, litera

tura oral. Tot aixo va lligat intimament a la qUesti6 de la llengua.



La llengua.-

Al fons de cada literatura, presidint-la toualment,

hi ha el magma i l'arquitectura de la llengua.

No hi ha literatura aixi, seBse apel.latius. Hi ha li

tera·�ura de les llengiies.

I que ho �s aixi, ho demostra el fet que sempre la

literatura oral ha precedit l'escrita, que els pobles primitius

-aixi els qualifiquem- tenen literatura oral, que l'expressi6 po�

tica pot trobar-se en una frase d'un pasto� illetrat mmm i que

no pocs autors profundament i saviament literaris han pouat en

la literatura tradicional 0 popular (penso ara en Garcia Lorca,o

en Verdaguer o.�� la Oang6 Catalana ).

Nosaltres, com a comunitat, encara no tenim resolt

la coIncid�ncia llengua-literatura. De mica en mica, amb un esforg

considerable, lluitem perqu� el pesombre d'unes travBs absurdes

desaparegui. L'ensenyament de ]a llengua ,ho hem repetit fins a

la nausea, �s factible nom�s dins una comunitat que es reconegui

i sigui reconeguda com a tal.

Si l'infant parla una llengua,si la parla fins i tot



mnconscientment -si voleu saber si una pesona �s bilmgiie 0 monolin

gtie escolteu-la quan es queixa despr�s d'un accident 0 enfebrat de

malaltia -; si parla una llengua, l'escola ha d'insistir sobre

aquella llengua, fent-la-hi cone txez- a la p3 rfecci6. Llengua i llen

guatge, entenent ara aquest. concepte com la conscienciaci6 de la

parole, de Saussure.

Ja veiem com, finalment, anem desterrant aquella cotilla

de la gramatica, entesa com una assignatura. Sempre m'ha esgarrifat

de pensar que una cosa tan abstracta com la gramatica fos ensenyada

-ens fos ensenyada -en edat escolar.

Senyal positiu: contrarestat,malauradament, per la al

meu 8@D·�;..=l_•• parer precipitada incorporaci6 de la lingllistica als

nivells educatius baixos.

En l'EGB -sempre apuntat opinions personals - convindria
I

majorment d ensenyar us del llenguatge, normativa de 1 'us, riqre sa
t'"

de les expressions, el que en dic en un altre estudi expressivitat

de la llengua, 0 sigui la seva flexibilitat, demostrada i demostrable

en situBcions reals i litera�ies.
��AiXi,� la insiSt�nci�_ eLs dos nivells de La

llengua com instrument : descriptiu (el retrat, la descripci6)
i metafbric (el retrat indirecte,la suggesti6)



tot semblava nit.

I ja �s molt que a nivell de EGB l'infaDt pugui de veritat entendre

la difer�ncia d'intensitat creativa que hi ha entre expressions com:

Era tot fosc, IE &

Aquesta �s la difer�ncia entre els nivells de llenguatge descript�u

i metafbric.�����, C( Ct__-�/f'c��_//d ��q�IYa"�lPl4c.J
Per. a una eficag politica d'ensenyament del llenguatge cal que es

parteixi d'una intensificaci6 de la pr�ctica del llenguatge,per tant,

tota dissociaci6 � en dues llengues �s, simplement, un retard. En

tot cas, i ja fa m�s de cinquanta anys que aixb es Va dient, cal que

Ia llengua base sigui mmpmma emprada normalment i extensament i la se

gona llengua, 0 sigui la primera Ilengua de fora, sigui tlensenyada":

I'error ha estat dd considerar que hi havia una Ilengua A,i una litera

tura A, que precisament no coincidien amb la llengua i Iiteratura prb-
�i<ad4 at 1U'� B_,I

pies de l'infanf: no solaQenG aixb, sin6 que ha estat amagat a I'infant

la literatura prbpia, desproveint-lo aixi d'un medi de comunicaci6 a

gran altura,i deixant-li la prbpia llengua,encara, a nivell de comunica-



oral.
�n6../

Ais Instituts escola(ffe preguerra i de guerra, la 1lengua castellana

era ensenyada rigorosament, des de la fonologia m�s elemental: cal que

l'infant aprengui de dir lossunos i no lozunos,i de dir todos los dias

i no cada dia, i de dir echar una carta i no tirar una carta. Aixi, la
, �

POlitic�l°?tt�titllada d'enemiga del castella feia el m�s gran honor

a la llengua castellana ensenyant-la per part de professors aut�nticament

me3setaris, a infants que la prenien pel que �s : la segona llengua.

Ara anem tendinb, grhcies a la beneida tossuderia d'uns quants, a ense

nyar en la llengua prbpia.Dic anem tendint.

De la llengua cal passa�a la literatura, �s a dir a considerar la llen

gua no solament com un mitja expressiu, sin6 com una possibilitat de co

municaci6 creadora. Ensenyarem a l'infant a fixar-se en la bellesa i

la contund�ncia, la justesa d'una expressi6, la creaci6 d'una atmosfera

per mitja de la paraula, les possibilitats flexibles -amplif�aci6 i

reducci6, eliminaci6 d'ascessoris, acumulaci6 de contrastos- etc- de

l'idioma.

L' i:g.fant, Mln;; 11, W -a la mei tat- del pr-o cee representat per

l'EGB, pot entrar en la literatura : comenga#8n els ensenyants per

fer-los recitar, llegir, en veu alta, poesia, romang, cang6 simple

I d'aixb en tenim forga antologies, comenfant per la de Joaquim Molas, 0



les d'Antoni Comas.

Seguirem per textos curts moderns ja sigui triats deIs autors

de prefer�ncia descriptius, de 11engmtge viu - PIa, Ramon Fo1ch,-

o be antologitzats -penso ara en les sele4cions de les editorials

com els Cata1a� i 2,0 el Gresol •
.

Ja dins de la 2g etapa podran 11egir novel.les 0 relats llargs

i �s molt important que�� reflexionin sobre e1 llenguat

ge: en aquest cas es important que representin peces de teatre, i te

nim una 0 dues col.leccions d'obretes -generalment adaptacions de

bons autors - a la disposici6 de les escoles. Es ara que hem de comba

tre la vergonya, 1a petita p�r a la mofa dels companys�i buscar de

totes passades que llegeixin aIDb entonaci6, amb inserci6 sensible

dins el text. Que recrein, en un_ mot.

AiXQ aniria acompanyat de practica escrita. No hi ha afecci6 verita

ble a la literatura sense imitaci6 de la literatura. Per tant,hem

arribat a 1a redacci6. iUgirem de la carta, la c�lebre carta amb la

qaal els mestres enfeinats 0 mandrosos 0 desanimats, engegaven les

criatures. Es clar que ]a carta es un gran element, perb conve mane

jar-Io amb cura. Pensem en les d�formadores cartes dels manuals de
�



Sbcrates ••• ".

comengaments de segle, encara reproduldes a la immediata postguerra :

anaven adregades a la tia, a l'oncle canonge, al germa militar, i

estcZl-ven plenes d'admiracions i lloances i
,.

.. retbriques.
Jo d ir:ia que aquestes cartes podrien ser substituides per cartes al

director. I cal tamb� ensenyar la gent de fer cartes al director, que

han d'�sser concises i anar al mmm. gra. Una vegada vaig llegir-ne

una on, per protestar de la falta d'un fanal en un carrer,comengava

l' inesperat epistolista : "Com digu� en una ocasi6 e L gran i!iSal&

Busquem, al moment de la redacci6, les expressLtons personals: el goig,

el sen-timent davant la injasticia, la tristor, 0 l' amistat.

De mica en mica invitarem el petit escriptor a alternar les expressions

personals amb descripcions de l'ambient,fent-li notar com enriqueix

el text literari la susdita alternancia.

Repeteixo que haurem de vigilar de prop que siguin sincers i no massa

fantasistes. Una vegada vaig proposar com a tema el titol II la pri

mera vegada que m' eIrlllaitaren II iamb gran sorpres:-funs xicotets que

devien tenir 13 anys van escriure amb rara unanimitat que la primera

� vegada que van haver de cbrrer fou perqu� els empaitaven uns

LVY1.i/o-r¥Wa�
senyors 4Vbt-' s de grise



-ell AoCij1ijB- Q"e .... pc sahie l'sl

En passar a l'ana1isi de textos, hem d'anar amb peus de p1om. Oefugirem tota

nomemclatura complicada, abstracta, i c1assificadora. A tot estirar, potser
el que haur!em de pretendre es de far comprendre al nen el contingut

argumental, a
! l.R.L�r'�F��L,

i el med! express!u per arribar en aqual1, contingut

perol d'aquest medi expressiu retenir nomes �ls significants mes destacats.

Per exemp1e, respondre, de preferencia en conversa) com a primera fase :
?

A que fa referencia B1�text que hem 11eg!t ?

- a un viatge, a la descripcio d'una casa, a un estat d'anim de la persona.

Quins medis ha emprat l'autor ?

- a) fent ressaltar els verbs (idea de ve1ocitat, de repbs, d'emocio)

b) repetint mots semb1ants en significat (sinbnim) a en forma (ho�bnim)

c) posant els adjectius per reforgar el substantiu,fent parel1es de

sign!ficants, etc.

Pera en aquesta etaps, nomaurlem d'insistir, opino, massa en 1'ana1isi de

text,s!no que aquest hauria d'anar encaminat a la ulterior confeccio d'una

fitxa de lectura.

Dins Ie classe, considerant e1 grup unitari a en seccions, convindra acostumar



el,alumnes a establir eomparaeions entre generes literaris, 0 maneres

� d'e •• BsLP enfoear e1 desenvolupament d'un tema. Sense adscriure'ns massa

a les nomenclatures tradicionals, haurem de fer rellevants les diferenciacions

entre proposit emocional;comic a tragic; entre dispositiu prosa, dispositiu

vers, etc •.•

Ara be, tot aixo es irrellevant si no hi ha una elaboraei6 totalment personal

de l'alumne, si no hi ha una sedirnentaei6.Aixo pot reflectir-se en les fitxes

de lectura. Element, no oblidem, de solidificaci6 de la conversa anal!tica

tinguda a la classe.
- "

-e{I �vcTu:t de<! cI,c_
La fitxa de leetura as quelcom que r& f 18 a catalunya/l'antiga escola del

WaarJ�.fl' al tres insti tueions similarsj�( 1:·4 " i as una magnifica
eina per al que entdir!em la disciplina de la lectura.

Es per la fitxa de lectura que 1 'infant s'insereix en la biblb�teca eseolar.

Podr!em posar dos esglaons de fitxa de lectura : l'un,a nivell de la classe,

dins l'aprenenta�ge del sistema. Pot fer-se servir per a textos curts, adhuc

per a histories, poemes, etc. I tindra, ho hem dit abans, un tirat mes 0 menys

p r edap tLu , :Lf
�altre esgla6 fa referencia a la biblioteca eseolar. N'hem visitades tots al-

gunes de ben instal.lades i menades amb intel.ligencia.



La biblioteca te duesfH funcions : acostumar l'infant a llegir i suplir les

deficiencies en llibres que pot tenir -i massa sovint te -a casa seva. Ende

mes comporta una tercera funcio que Ii es propia per essencia : consti�uir-se
en indret de consulta.

All!, as cOnvenient que de�ada llibre que el nen sen duu, -i handerpoder
emportar-se'n a prestec - en faci una fitxa de lectura

en la qual, ames d'indicar el contingut del text

dir� les parts que mes 1han imprassionat

indicant les planes 0 paragrafs,
afegira e1 per que

i acabarafient si troba semb�ances entre

aquest text i algun altre que haura llegit.
Fixeu-vos que aixQ respondra a una elaboracio personal, es una resposta al

text, impossible Si�O se 1" ha Citssimilat ; as una re1acio amb un al tre esperi t,

e1 de l'autor, de fet es un dialeg i una ref1exio posterior.

Aquesta elaboracio personal permet al servei de la biblioteca,i naturalment

als elements �ectors de l"educacio del nen, de saber mes coses sobre la seva
-'"""



personalitat ,i per la freqUencia amb que demana determinat tipus de llibres

dibuixar mes be les seves preferencies literaries,en aquest estadi del seu

madurament intel.lectual i afectiu.

Hem de suposar que u� infant d'intel.ligencia mitjana, de sensibilitat proun

desperta, arribat en aquest punt)ha passat per la fase d'aprenentage de lec

tura, per la lecture silenciosa, i �er l�adestrament critic elemental que

li permeti una catalogaci6 sumeria del ti�us de text llegit. Ha entrat tambe

i s'ha fet client de la biblioteca escolar. Potser li han com�Bat alguns lli

bres els pares a parents. Be, ha arribat el moment de fer-li fer la seva bi-

blioteca.

Recordem qu�el llibre as encara absent de moltes cases: que les estad!stiques

espanyoles genera� diuen que un de cada deu habitants compra llibres_ Pera

aquest panorama ha de canviar i este canvient:l'infant, si els pares no han

tingut llibres, poden rescabalar-se moralment fent que, pocs 0 molts, ell els

tingui i els tingui instal.lats.

Ara que es fanm manualitats i aquesta cosa �;.a�"�p�.�.�l.3��i��miii�"�� anomenada pretec-

nologica, es desitjable qua els nens i nenes contribueixin fins i tot a la cons-

trucci6 dels seus prestatges 0 1libreries. N'he vistas fetes amb simples caixes

de fruita, sense altra travament que la superposici6 a manera de madUls{_les
caixes s6�mOdulsf Pintades -cada caixa- de colors diferents, tenim biblioteca.



all- r : _...I-' �..-C'- J!
-_ � /'

,�"\ � (��/�·��-«'l����
.J2f-04!(__ _.2-u-. -r.e �---f� -9�'� � �d����_
Paso aquest exempla tan primari precisament com desvetllador d'un man iosos-

pitat de possibilitats. A part, es clar, queden tots els models, infinits,

de prestatgeria que el mercat ofereix.

Que hi posars el nen, la noieta , a la seva biblioteca ?

Es,�yr;?Sib4ID,una de les primeres propietats de l'infant, quelcom que no fa re-

9'<-e-��-t:t...-, de/� aN�1-./
joguines,(que s6n ,a partir

no
ferencia al guardarroba, que diu del cos ; ni ales

.dLit.$w, ,

d'arajun record de quan era mes petit. E�fn tres6r mes alt, una propietat molt

mes personal en el sentit constructiu del mot. Hi posara admiracions seves. Quan
Isera gran hi posara tambe cases que pot no admirar, llibres que necessita per al

seu treball tecnic i quefer diari: ara, en aquesta primera biblioteca,hi posars,

repeteixo, admiracions • Cada nou llibre as un premi.

Sera, no ho dubtem,literatura infantile

Perdoneu-me tot seguit. Literatura infantil as un terme complex, que la gent

vol simplificar de manera sumaria.

En efecte: hi ha llibres per a nens petits, per a preadolescents,

hi ha literatura de sentiment i literatura d'accio,
Que vol dir, literatura infantil ? 51 pensem que 1a lectura infantil ha estat



�

molt dirigida, tindrem que el concepte de literatura inrntil ha variat amb el

temps, com han variat els gustos del vestit i la forma de l'educacio i el resul

tat formal de l'eduvcacio.
La � tria del llibre per a l'infant es devia als gustos dels pares 0 dels avis:

i encara hi ha gent que busquen llibres que a ells, en un

i economic, en un cultiu civil diferenta)els van agradar.

que els llegeixin els seus menuts.

context polItic social

E11bUSQUen per donar-los

Perc ja ens entenem : sempre hi haur's un camp Ii terari que es el de�a gent

jove. I al mes que els educadors i editiors i biblio mcaries paden fer es indicar

una mica pel damunt que tal obra pot interessar gent d'aquesta 0 aquella edat.

Perque no hi ha una edat mental global,ja ho sabem. I� CfA...e � ��
/ �(/t;U�nr

�n tota llibreria infantil RP" I! I! d laoczn Ls hi hauran llibres d" accLd ,

generalment classics de la novel.la, rondalles populars del pais 0 de fora,
seleccio de poemes, i per als preadolescents llibre reportatge 0 de qUestions

cient!fiques i morals. Va desapareixent el llibre sentimental i llacrimos,i se

substitueix pel llibre testimoni del jovent, amb una certa inquietud per problemes
de convivencia. Endemes, considerem que la bilioteca particular del noiet 0 la

noieta, es un exponent del seu propi temps �assat,i per tant contindra tambe els

primers llibres
, aquells contes a llibres grafics que Ii van agradar ara fa una

anys.



Pero, ens hem anat quedant en questions de e lectura, almenys apa

rentment. Llegir es una passa positiva en el cami de la formacio

d'vn lector integrals pero'no ho es tot. L'educaci6 literaria COll

prendra no solament el gust per la lectura i el respecte pels lli

bres, sino, en � aquests nivells de preadolescencia,una co�pren-

sio 0 lli�a intulcio prou perfilada, del mon literari.

Provare d' explicar-me: l'alumne juvenil enten faciiliment uns �mbits

cientifics: es cOlliprensible �ue amb llestesa abstregui el mon de

les ciencies fisi�ues dins el mon del saber i del vivIe. Hi ha una

veritat operant en el pIa inclinat, en les pa�anques, en els camps

de forces, en l' optica ••• Semblantment Ii passara amb el mon de

l'univers vivent : animals i plantes9I hem vist alumnes extremada

ment joves amb comprensio prou afinada dels fenomens de l'evolucio,

almenys en la seva fase descriptiva: la granota, peixos i raptils,

mamifers i aus. Aquests ambits Itaprenent els concebeix com unes

magnes veri tats ,he dit abarrs , oper-ant e , v'alides, que expliquen



una part de 1 "uni.ver-s ,
Pero dLgueu-me qu.ants alumnes entenen que

hi hagi� una relacio entre llengua parlada illengwa escrita, entre

creacio literaria i eSClevenir hist'oric,entre el mon fabulat i el

mon concret i mensurable a que redueixen l'univers les ciecies

f::(siques. Per taut, as lieS facil a l'alumne abstreure les coorde

nades del men cientific que no les del mon li terari. II' alumne ten...;

deix a veure el mon literari com quaLcom magic no com una ar-quf,tec

tura • I, oh, paradoxa, Quan hom pretan de fer-li veure l'arquitec-
{alufn:u;e;u':J

tur,a q_ue enclou hom recorre a l'analisi de textos i a 1a lingU.::Lstlca.

L'alumne,malgrat tot, te una intuicio clara: la literatura es quel

com magic i tota aproximacio extremadament seca (el lletode de Nort

throp Fry de la critica dins la cr::[tica, l'analisi generativa) si

es dona n�ssa aviat asfixia l'altra, valida aproximacio, que es l'
'1:- -J1

aproximacio cordial.



de l'autor.

Tot seguit,pero, ens haurem de central' en aquell fragment concrete Es

d Ialli d' on hem de t.:'eure el maxim fruit. Que diu ? Com ho diu ? Per

Que ho diu aixl i no d'a$ m a uesta altra hipotetica manera ? Llegir

en veu alta, recital', fer les ..:jauses. Com mes acostarem La li teratura

Potser ho hem dit, ara, al final. Una aproximacio cordial. L'alumne ha

d'estimar els textos, per entendre'n �ell missatge global,anterior a

tota analisi. Despres d'estimar�los en veura els defectes, com fara amb

les persones �ue l'envolten. Pero estimant i criticant as com manifestem

l'interes (J_ue persones coses i fenomens desvetllen en nosal tres.

Naturalment, unes nocions relatives al fet de l'obra literaria concreta

Qije llegim son inevitables. Fins a Quin P�illt la historia literaria pot

abocarsse damunt l'infant ? En ben poca mesura : situacio aproximada de

l'autor en 1epoca ,si as molt reaulat -pero tinguem sempre present que

per a un infant es igual el segle XVI que el XIX - i el perque de l'obra

si as que te una intencio cr{tica, 0 expressa una experiencia personal



activa en els respectius camps.

escri\:1a a la literatura oral mes be entendra l'alumne la perenne lligo

de creativitat ue la literatura com a fenomen i manifestacio humana es.

Creativitat,;pe(que ell, l'alUfillLe)r�crea.
I aixl anira entran-t en una atmosfera identifica� barrejara en les

, . ... fi;tt"
seves afeccions ve'(s i prosa, teatre i conte,descripcio i dlaleg,.l' E!

visual i metafora. Anira fent-·se una imatge primerenca,pero valida, de

la literatura com manifestacio hu.rnana,no com caprici 0 joc d'uns desva-

gats.

En pocs camps com en aquest la tasca del professor hauria de poder esser

individualitzadora. Pero tenim uns condicionants que fan molt espinos

el caml : amuntegament d'alumnes, programes absurdament carregpts, ni

que cada mestre se'ls racionalitzi. I tenim,tambe, una poca especialit

zacio dels professors, a £' l;l'nivell dels estudis �ue han fet. Jo di

ria mmm que,si hem de voler una qualitat excel. lent de l'educacio,ens

cal especialitzar molt IDeS els mestres de Segona Etapa. Trobo que encara

tenim als plans d'estudi excessiu farratge de teoria pedag�gica,i menys

concentracio en les caracterologies de l'alumne i menys espec alitzacio



Per c omengar , quantiia-tivament i malgrat els esforgos que ell 0 ella

personalment hagi vo Lgut fer, el titulat no ha tingut temps material

de 11egir molt. Sense haver l:iegit mo1tes i molt variades obres, ens

faltara e1 nivell acceptable d'humanisme?la flexibilitat necessaria

per induir en Ifalumne el gust i la tria. Per tant, una part de la
q;,_/� - . .L.�.tlJ'" ......,

ciencia mellloristica 9ue Ii fou impartida ca1dria esbandir-la a benefi-

ci d'1)Jl estudi molt de1icat de psicologia infanti1 i de lectures. Sim

p1ement, lectures. Orientacions similars dins el respectiu ca�p es

produiran an matem'atiques 0 ciencies socials. I� que ningu no entenb�i

simplistament, que vull referir�e a la forrr�cio d'erudits. Pero pot

ser un � erudit es l'vnic que esta en oesura de resumir i fi1trar

la dada per donar�nos l'essencia, adhuc la gracia de les coses.

Jo he voggut, dins e1 desordre que sol caracteritzar l'exposicio

de nebuloses teories, desvetllar una punta d'interes per la possibi-

1itat d'educar l'infant en el ��st literari i in�roduir-lo una mica



en e1 fenomen de la cr-ea oLo literaria -:--es-01ar' que a nivell de bi":---

bliotecaria escolar 0 de professor atent ja ens donarlem per ben

contents si els infants llegissin,es concentressin, ara que tan poc

es concentra la gent. Jo voldria-anar una mica mges enlla: produir
_wc./J'l-1-t;;,r

en el nen e1 concepte del fenomen Iiterari, fer-lo 0, fins C{__.
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ar-r i ar)per perea s .eno i.a e COn5Ga a ca,o a na.ve e vavenca.a ; c�

arIa
' //k�.. ,

liter<:.<tu..ra 110 es una assignatura, \iue �� es U�J. medi de

- La litera tura, que l' expressi6 te in:fin-Gli:es _9ossibili tats, que La Ii te

ratura escrita es un guany altissim de 1a civilitzacio"i que el signi

ficant escrit, literal/estimula intel.ligencia,percepeio,sentit este

tic, ajuda a la fluencia del temps interior,al eontrari de l'impacte

semiologie estrictament visual,::1.ue es instantani, mrbmmmfh� i caracte

ritza molts estats de sobressalts de l'home d'avui. Aixo,explicat

aix:i.,es a us nostre, dels adults. L'inf'ant nomae ha de viure-ho ,hem

d'ajudar-lo :ue retrobi el gust per la degustaeio,i permeteu-me el joe

de mots.



Aquesta deu ser una questi6 de compensaci6 del temps exterior i del

temps interior,valent-nos ara d'aquesta diatonia dicotomiaque potser
no existeix. Vull dir que les p�sses exteriors les ham de poder compen

sar amb un ritme interior. La lectura ajudara molt a trobar-lo, 0 a re

cuperar-lo. Quan se llegim que Lluis Vives 0 Fenelon eren preceptors,
entenem que amb un 0 dos alumnes feien unes aut�ntiques tutories, podien

entretenir-se en l'educaci6 del gust,si es que se'n sortien. Perb el

temps i les condicions de pressi6 exterior permetien aquest joc. Es clar

que a nivell socio16gic aixb ara es inviable i indesitjable pel que te

de selectiu i injust: nomes els poderosos podien refinar el gust. Perb

avui, amb classes massives, amb presses laborals,amb poc humor i repbs
esdeve dificil d'educar la sensibilitat,sobre la base d'una contempla

ci6, d'un �la paladeig. Aixi,ho reconec, es fa espin6s de provar de trans

vasar la gracia i la intenci6 literaries en l'alumne. Peraltra banda

l'alumne cal qu�continui essent-ho, en el seu sentit primari i etimolbgic
del verb "alo",alimentar. Aixi,l'esqueixament sembla inevitable.Com

aconseguir aquesta alta meta de projectar al maxim la personalitat glo-



bal de l'infant mentre hem de procurar educaci6 basica a tots?

Aquesta es la crua realitat. Per� hem de lluitar-hi i fer un espai
mes ample en el nostre pIa a nivell de curs, de grup, per al tast

literari. Descobrir la bellesa representativa i presentativa de la

literatura, espill i magnificadora de la vida. Heus-ho aci.Ek cami

es llarg i l'�xit dep�n de molts facGors : receptivitat de 1 'infant ,

perqu� aqaest es un ambit molt personal, esglaonament dels models,
grau de coneixem�nt i reflexi6 sobre Ilidioma, voluntat co!ncident

de professor i aiumne,ambi$nt familiar,mitjans i circumstancies te�

porals.

Amb tot, deixeu-me manifestar un cami mes la creenga que Ia litera

tura pot ser entesa, compresa, assimiliada per 1 'infant, diria que
f' •

� • ..
-

vivenciada. Amb totes les difer�ncies graduais que es vulguin. Hi hau-

ra nens que rebran el missatge d'humanitat i vehicular nomes epid�r

micament, d 'altres 1 'assimilaran tot seguit i for·�a p.Lemaraerrt , Perb

un gran sector, com ocorre sempre, si no trobem Ia manera de fer-los

treballar els textos,desvetilant-ios a tota Ia realitat creada en

ells, cauran en el primer deis grups,lfepid�rmic, quan podrien haver

se acostat mes en resultats al segon ,als plens.

.

I "



Esforcem-nos doncs, a aconseguir al maxim que l'infant

a) llegeixi b� i entengui els mots.

b) per un contacte cordial amb els textos s'assimili l'idioma

i els seus girs dramatics, comics, ironics, metaforics.

c) d'una 0 altra manera en fadi una recreaci6, s'hi rabegi.
d) aquesta familiarizaci6 Ii permetra un comengament d'analisi

que confirmi les bases de la se�a instintiva identificaci6

o refus del text.

d) i, en definitiva, sera, la ledtura i e1 coneixement de les

circumstancies de creaci6 dels textos, una base humanistica

de comprensi6 del m6n real a trav�s del m6n fabulat.


