
LES PRIORITATS Josep Vallverdu

La recent celebracio a La Seu d'Urgell del I Conqres de Lteratura

Infantil iJuvenil Catalana em porta a fer algunes consideracions sobre l'eco

que hagi pogut desvetllar.

Ben cert que mirat objectivament es un Conqres que te importancia

exclusiva per al sector. Qui no es dediqui a aquesta mena de literatura i als

llibres i il.lustracions que la representen no .sentira pas la mes minima

curiositat pels seus continguts ni li pot esser exigible. Als del sector, si. I

diria mes : als del sector literari catala en general, tambe. En general, vull

dir als editors importants d'altre tipus de literatura, als distribuidors, als

llibreters, als agents literaris . Ara, es veu que el sector editorial i de

creacio literaria i qrafica adrecat als joves no pertany , als ulls de lamajoria

del mon literari, a la literatura. Fins i tot alguns han tin.jrut la gosadia de

qualificar-10 de subliteratura.

Es una mena d'estigma. Ninqu amb dos dits de front neqara que si

un infant llegeix sera, de gran, una persona mes sencera, madura i de

rnes profunds criteris que aquella que de petit no ha rebut el benefici de

la lectura. I la lectura comenca per la familia i l'escola, pel gust dels llibres i

les meravellles dels seus continguts.

En aquest Conqres, que la critica i la premsa han silenciat ,per la

senzilla rao que no hi estaven interessades des de bon comencament,

s'han reunit els millors escriptors i il.lustradors del mon del llibre per a

infants i joves, amb l'excepcio d'alguns noms que ,per comcidencia de

dates, s'hvien desplacat a la Fira de Frankfurt, a Alemanya. I s'hi han

presentat tres ponencies d'una altura i d'una densitat que poden

parangonar-se ales milors del mon, sempre tenint esguard del territori i

de la llengua de que es tractava . I subsegiientment a-aquestes ponencies,

tres Taules de Debat , mes lliures , sostingudes per un grup de
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, sectorial, sino sociologic .

'.
Congressistes cadascuna, tarnbe de gran interes, no nomos tecnic 0

Cent setanta congressistes vinguts d'arreu dels Paisos Catalans, fins
de l'Alguer, han seguit les sessions amb devocio i.en alguns
moments,passio. Les intervencions i interpel.lacions des de la sala foren
de gran interes, i se suggerien idees de millorament per a successius

possibles Congressos.
En diversos paisos civilitzats el llibre per als infants i joves rep unes

atencions institucionals que aqui supleixen, i supleixen brillantmant, la
iniciativa privada, les Fundacions, etc. Qui signa va tenir ocasio de

'.

conviure uns dies amb uns escriptors noruecs : en el seu pais aquesta
literatura esta contemplada com el que es, la base de la lectura dels adults,
i una component de la felicitat dels infants. Ajuts i beques a banda : l'im_
portant es la promocio dels llibres i dels autors juvenils.

Parlem sovint de prioritats. El mon dels mes joves, malgrat les
belles paraules amb que els manaires s'omplen la boca, no es pas de les

primeres. Ni de bon tros.


