
ELS MESTRES I LA 1ECYURA

DE LtINFANT

Quan hom parla de llibres per al nen i per a la nena, a banda

dels propiament escolars, de text 0 de suport, se sol pensar

en una categoria d'obres que englobem en un apartat anomenat

de forma convencional
.

lfli teratura juvenilni el terme es f'or-ca

confus i avui dia hom te�deix a esborrar-lo 0 a servir-se'n en

un context molt amPlif�� nu sigui massa connot�tiu. Un

dels premis que em van atorgar una vegada parlava dt tfobres de

creaci6 literAria destinades als infants"

Dit aixo,�ero, i salvant el fet que la liter�tura per a infants

es una creac re mo der-na ; dels segle passat, i que antigament de

literatura nomes n'hi ravia una, l'oral,i aquesta l'escoltava

tothom,i cadascu en treia el profit que be Ii anaya, no podem

negar que exd st eLxen una eerie de IIibres escrits tot pensant

en un public juvenil, edi tats de forma que sig u:i.. agradable al

lector infantil,amb una tipografia i il.lustrqcions adequades
i que forga sovint,interessen tambe a determinades persones



2

socialment adultes, afecc�onades als textos senzills, expre
sSionistes, divertits, elementals de po ea complexitat.Per

aixb alguns dels autio r-e d
I
aquesta Li,teratura no refuJ.Se de dir

ne "Iiteratura majori taria't•

Aixi dones, resumint aquest primer punt,no podem negar l'exis

t�ncia d'unes obres que consumeixen els 'infants,que . formen part

inicialment del seu oci,i que s6n un fenomen de producci6 tant

cmm social.

Caldr� explicitar un xic aquesma diversificaci6 :

a- fenomen de producci6 :

- diem de producci6 i no names de creaci6, tota vegada

hi ha
.

dL t' 'h' h L poderoses ,

f t'lluna J.n us rJ.a J..J. a un consum. es seccJ.ons J.n an J.

d'algunes grans editorials (Flammarion, Hachette,Penguin,

o l'exist�ncia d'editorials unicament destinades a aquest

public La Galera, Albatros, a Praga) ho testimoniem:.

Tambe existeix la creaci6, es natural,i no cal insis

tir que inicialment. Pero en el segle XX s'ba passat de l'escrip-

tor que redactava contes 0 fantasies per a un cercle restringit,
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-Hoffmann, Lewis Carroll -0 que tenia en vida poca ressonancia

.autors nascuts a l'empara dels fenomens

d'alfabetitzaci6 i escolaritzaci6 -fet recent e�a historia.
branca de literatura

"

destinada a La mainada r-e s pon a fenomens socio-economics propis

de la burgesia i elasse mitjana alta a Europa occidental i Nord

am�rica : aquestes classes accediren a l'escolaritzaci6,al temps
L'�lfab.eti tzac.i6 .. t'·· 1 lIt l'

.,

6
que

-_�..
-

es r e1.a maJor1. ar1.a 1.,.., para • e amen a apar1.C1. .

prestigiada socialment del pare de fami.lia -el guanyap� -la mes-
�

tressa es reclou en l'anomenat govern de la casa,i als nens i ne

nes disposen de llibres fets ,per a ells : fantasia ,inicialment

per arribar despres a la diversificaci6 obeint el se�e : aventur

res per a ells, novel.la rosa per a elles,

- FerO aixb nomes ocorre en els parsos que es desenvolupen

i tenen forga politica,cohesi6 social i pot�ncia econbmica :

als paisos a mig desenvolupar 0 en estat mmmm1 socialment mes

reculat - nu-alfabetitzaci6,fortes difer�ncies socials -aquesta

literatura per a infAnts est� sense estructurar ( no hi ha es-
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cola,no te�en industria, no tenen massa social lectora •••

Personalment he assistit a un Gongres Internacional del Llibre

JUVenil,i�e sentit les exposicions, de vegades patetiques� dels

patsos del Tercer Mon en aquest sentit.

- Que diferent �s la situqci6 en les �rees desenvolupades:

per comen9ar l'autor potencial se sent afavorit per la demanda.

En alguns casos la demanda �s pressionant :editorials, families,

escoles, ens demanen mes i m�s llibres. Com a conseqUencia, els

escriptors exitosos prenen ben aviat consciencia de la prop.La

especialit�ci6 en aquell camp, especialitzacio que inicialme�t

molts cops no era �uscada ( es ei CBS de J.M.Folch i Torres ),
,

pero el factor social,el consum/determina en certs escriptors

i precipita de vegades,una unidireccionalitat de llur activit�t
creadora. Fersonalment,haig de fer un veritable esforg per tro

bar un forat on encabir el temps dedieat a fer un llibre que no

sigui infantile

- Aquesta demanda,en segons quines Qrees del mon, te un

rerafons de conjunctura histories dram�tica naixement de nous

4
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Estats ( generalment antigues colbnies ); orientaci6 revolucionaria

dels textos ( Cuba, N'icaragua, Lf.b.i,a ) difusi6 mes �.mplia de llen

gUes abans reprimides 0 obstaculitzades ( Paisos Catalans ).

b) Fenomen Social

- Dos element� es troben implicats en aquest proces : l'escola
$U

i els cradors individuals. Jo afinaria "es, perc : els mestres

i els creadors de llibres .I dic aixQ per dos motius tambe:l-'es

or� rar que tota una escola promogui de manera combativa,incisiva

i tacticament eficag el conreu de la lectura en l'infant; molt mes

svvint son alguns educadors sensibilitzats qui impulsen aquest con

reu,aquest consum. I 2-he dit creadors de llibres perque hi ha ca

sos en qu� la importancia de la il.lustracio supera la del text,

com siguin els noms de Maurice Sendak, Janosh 0 Mitsumasa Anno.Per

tant, en dir creadors de llibres tinc present tots dos vessants dt

autoria,per be que jo s6c nomes escriptor i al te� literal fare

essencial referencia.

I,



Des que la comunitat catalana va guanyar un xic de maniobra per

efensar les seves valors, primordialment la llengua, als mestres,

entra nosaltres, van passar-se una mena de COnSignat��ernde1960 i
1975 : convenia que la mainada llegis,i que llegis en catal�

tan b� com en d'altres llengUes;< 4pedagogicament,calia
copsar conceptes basics a trav�s de la-llengua materna. Pero,inde
pendentment del fet de la recuperaci6 de la llengua, hi h8v�a l'as

pecte foriYnQjtiu,madunador, de La lectura J)eyr fetia: El mestre , en

I

aquell context i dins aquells �ans d,estudi ITO estava segur que
,.

l'infant llegis fora de

Les primeres escoles d'estiu p van fer molt d'�mfasi en aquest

fet: llegir,per comengar,era un aprenentatge mecanic, pero no

nomes aixo, tot i la importancia que te tothorQ
/'

: era tambe.-. una

obertura d'horitzons,un cami per obtenir una concepci6 del m6n,

i una maduraci6 mental.

Com a ensenyant a secundaria he comprovat sempre mes integraci6

i assoliment personals en l'alumne que de petit h¥via estat bon
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lector que no pas entre els qui havien deixat de banda aquel1a ac

tivitat. I aixb en una experiencia docent de 43 anys.

- �mb aque11 compromis d1estimular la lectura de llibres de

lleure els ensenyants van fer un servei social impagable : perque,

en el nostre cas concret,aixo anava lligat al fet de divulgar el

text d'un autor majormem� del pais,dJaugmentar el fons bibliografic

per Itestimul a1s autors nous que podien sortir, de fer operativa

La lenta represa de La tradici6 es plendida de pre-guerra, de pr.o

piciar Itaparici6 d'organs periodics, com Cavall �ort oltlnfantil

en primer terme cronol 'gic; de donar naixenqa a noves editoria.ls,

i en e1 record recent per a molts hi ha la commemoraci6 dels 25

anys de La Galera, editorial nascuda precisament de

tot aquell moviment en pro del llibre per a infants i que, sense

el concurs inicial d'un grup reduit de mestres, no hauria pas tin

gut la base sOlida que 11ha caracteritzada tothora.
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Immediatament ,als qui voliem operar en aquest camp de la lectura

infantil, ens feu l'efeete que selns obrien les portes.Un esper6

constant ens mantenia actius: ens sentiem salvant un peril16s sot/
i re-entravem en una tradici6 bella, edueativa, sensibilitzadora.

Parlo ara molt des de vivencies profundes,perque vaig ser entre els

primers eseriptors que entraren en el joc : el 1960 exactament,vaig

publicar la meva primera novel.la per a nois i nOies,i el 1961 ja
.;

col.laborava a Cavall Fort. I no vull dirppersonalment no fos

un���\representant del m6n del llibre juvenil, sin6 que tot

el movimentM de represa de l' activi tat lectora em va beneficiar en

gran manera :va ajudar-me a trobar un encaix dins el panorama lite

rari,una generosa activitat el resultat de la qual s6n quaranta 0-

bres destinades als vallets i mossetes, amb tot el que acompanya

una llarga trajectoria, que s6n les distincions i tamb{ l' empresona
ment en el genere. Hom s'especialitza en un terreny, hi reix,i ja

Ii esdeve quasi impossible de moure-se'n :pensem en un Folch i To

rres 0 en un Conan Ibyle com examples selectes. Ara be, aixQ vol

dir gran nombre de lectors,sense el qual volum no existirien ni



la pressi6 consumidora,ni la pressi instigadora,que �s la

mestres, ni la pressi6 -tensi6 del mercat,que correspon als edi

tors.

tendencies,al1o que, com en la moda, comenqa a portar-se. Per al-

- L'editor ens es util en qualsevol analisi del fenomen de la

literatura infantil com a punt de referencia :peqa de primera im

portancia en el proces de prove!ment de material de lectura, �s

alrora un dissenyador i delimitador de mercats,un orientador dels

gustos del public,i sol tenir unes antenes sens' �es per descobrir

tra banda, en constant contacte ,amb escriptors,il.lustradors,lli-
I

breters, agents literaris i tallers darts grafiques,pot estar en

mesura de crear uns gustos ; i d'inte;mediari entre�eador ieLpi_
blic/pot esdevenir "productor" en el sentit mateix que te dins.

el gran teatre 0 la industria cinematografica.

- Per la seva banda el mestre, avui)ha perdlt un xic el tren en

el seu contacte amb la literatura infantile D'una banda rep una

gran massa de publicitat editorial que no pot assimilar,n± .tan
801s engolir : tampoc no

.

possee�x una informaci6 basica per a



triar 0 decidir � Moltes escoles no tenen ni biblioteea propiament

dita, i posseeixen tan sdb, els prestat8es d'aula :i quasi cap no

posseeix laooratori de selecci6 de textos 0 de filtraeio d'infor

macions • Ale Estats Units -almenys a California -existeix una fi

gure. que ens far..knir salivera : "consultor de biblioteques escolars"

o persona que,fora de lligams comercials, visita les escoles i acon

sella material de lectura,novetats, traduccions, i que debat amb els

encarregats de cada centre les conveni�ncies dels joves lectors ate

ses el lloc i el temps.

- Els ensenyants preocupats pel tema, nosaltres, no han

tingut mill�r recurs -i prou bo es que algunes escoles d'Estiu,

algun curs sobre lite�atura infantil -n'hi ha un per correspondencia

tot a un nivell informatiu ( descripci6 de generes,historia, corrents

actuals, figures,evdllucio de la il.lustraci6 ) i es pr�cticament

impensable encara· que,fora dels reeursos personals, se'n trobin

per aeudir a Congressos Internacionals com els que l'IBBY orga

nitza cada dos anys.
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fersonalmeht , almenys en tres Eseoles d'Estiu he impartit eursets

aobr-e literatura infantilJ i he vist palesament L' Lrrt er-e s assedegat,

dels ensenyants inserits al eurset,tot i 1'elementalitat que neee

s'sariament jo hi imprimia.

- Deixeu-me dir ben alt que qualifieo de greu el fet que ales

nostres Eseoles de Formaei6 del Professorat no existeixin unes eate

dres 0 Departaments de literatura infantil, enfront de l'estranger,
on diversos parsos les tenen establertes,i fins i tot a Madrid, en

una Escola hi eKisteix • Si no es distribueix una bona informaei6

als qui. han de fer llegir els nens les eoses funeionaran per mi.ra-

ele un cop IDeS i eontemplarem, admirats i eondolguts alhDra,

la lluita individual, l'esforg personal,a!llat i heroic.



LA DIRECTORA DE L'INSTITUT DE CIENCIES DE L'EDUCACIO
DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

es complau a convidar-Io , el proper 26 de juny a les set del vespre, a l'acte d'homenatge a

Josepa Raimundi i Florensa Cap de la Delegaci6 de l'ICE a Lleida, en reconeixement
al treball realitzat en el camp educatiu

En el transcurs de l'acte, l'escriptor Josep Vallverdu parlara sobre el tema:
"Descubriments de la lectura"

L'acte tindra lloc ala Sala d'Actes de I'Escola Universitaria de Formacio del Professorat, Avgda. Camp de Mart, 33, LLEIDA .

.


