
DIVERTIR-ME I DIVERTIR

JOSFP VALLVERDU
Lrs G trrt: :I·,'X, 17
U.(jO L ,£SPLUGA DE FRANCOL!

Del carrer Clave al carrer de la Democracia, - on jo vivia de

petit, i el qual sentia anomenar Monqracia ,
- hi tenia ben poe tros.

Sortia, a la tarda, del coUegi de Clave i em trobava amb tres 0 quatre
altres nens, al carrer de la Democracia ; ens ficavem a l' entrada d'una

casa al costat de la fusteria de cal Coscojuela, poe mes 0 menys a la

meitat del carrer, i jo em posava a explicar histories, aventures ...

plenes de pirates , segrests, duels, i algun animal monstru6s tant com

poder6s. Quan els xiquets melL1'ftati�s que saltaven i jugaven pel
carrer ens deixaven eilloc, sortiem a ocupar l'espai obert i a jugar a
boles. 0 a flendit. Poe mes amunt solien jugar-hi les nenes de la

Sagrada Familia que vivien al barri i omplien de guixades carrer i

voreres per tal de jugar-hi saltant a l'eixarranca.

EI que es jo cada dia explicava alguna aventura inventada.

Com a la Historia General de la Literatura-, de primer era el relat oral.
L' escriure vindria rnes tard; en aquell temps ni ho sabia, que acabaria

de qrafoman impenitent i escrivint moltes rnes histories que les que

referia de petit.

M'hi divertia molt explicant histories inventades. Encara m'hi

diverteixo. Aquesta afirmaci6 us pot acostar ales raons del titol

d'aquesta meva intervenci6. I em permet , al fil del record, adonar-me

que aquella diversi6, aquell goig, no era nomes desencadenador

d'un� joe d'ensomni posterior, en que el narrador s'adelita en una

mena de vivencia de la historia que ha contada, la "reviu", sin6 que en

el meu cas s'hi produia una anticipaci6 del plaer de la historia que

explicaria l'enderna i que encara ni m'havia imaginada. Es a 00, en el

meu cas es donava ja un "continuum" de narrador, d'alqu que fabula,
I

ha fabulat i fabulara.i qu�e, tot just acabada una narraci6, ja se n'esta
\

empescant ,0 endevinant, una altra.



I ara faig un salt en el temps : el nen de vuit 0 nou anys que

contava histories dins l'entrada d'una casa, en te ara tretze, viu l'estiu,

un estiu de Guerra Civil, al poble on passava les vacances escolars. I,

acostumat com estava als titelles, dels quals el seu padri li'n comprava

un cada any , decideix de representar teatre de titelles a casa seva.

Aprofita una finestra que d'una cambra donava a la terrassa, per a

instal.lar-hi l'escenari. Aquell nen , que te l'edat dels que ara llegeixen
els llibres que d'adult ha escrit, te traca a dibuixar, una certa habilitat

manual i, sobretot, imaqinacio per aprofitar recursos naturals: amb

trossos de canya fa uns caps cilindrics per a titelles i tambe els canells i

les mans, i es talla ell mateix els vestits talars dels putxinel.lis que, com

que no sap cosir ,
- degut a l'educacio discriminadora que patim -

enganxa amb una falsa costura d'esparadrap. Hi encola un nas, una

peluca feta de pel de panotxa autentic 0 un floc de llana,i aixi dona

vida ala Bruixa, al Diable, al Bandoler, a l'Heroi, ,10 Tofol ( que ,com

esta manat, porta barretina ) i a la xicota, la Pepa, de formosos ullassos.

Tambe es construeix uns estris amb fustetes i llauna, la dalla de la

Mort, el garrot del Tofol , l'espasa del diable, l'escombra de la Pepa ,

feixos de llenya i minusculs fanalets. I, com que aquell xicotet

dibuixava, doncs es feia uns minims decorats, de poca durada per la

qualitat pobrissima de les tintes i els papers que podia trobar en un

poble de l'Urgeli segarrenc els anys trenta.

I quines obres representaria ? Cap problema, se les

empescava ell, i ara les escrivia i tot. Ep, hem arribat a un autor amb

totes les de la llei : un responsable de text, que se l'escriu. Teatre

d'autor,no ?

Era la primera incursio en el camp d'una literatura amb

vessant social i tambe economica. Social perque tenia public. A casa

venien els dies de representacio uns xiquets de la meva edat 0 poc

mes petits, fidel public que, en uns temps d'escassesa, desprovelts de

cinema 0 teatre als pobles, i sense la televisio d'avui, rebien com una
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benediccio aquella funcio. ilia, el seu goig no era res comparable al

meu : em sentia perillosament Deus ex Machina, dominava una serie

embriagadora de resorts : un text, uns decorats, uns personatges ( no

pas unicament creats en el meu magi, ans tambe fabricats

manualment), una accio empescada per mi, 1'hipnotitzada fidelitat del

public . Un public que em respectava, que em considerava un tipus a

part, alqu poe 0 molt magic. Public que, a rnes ames, pagava ; uns
(/,rt'rr", <1

centirns de pessetes, no recorda si deu Q 5�:Pj�.e. Cal esbandir, pero,
tota malpensada deduccio : jo no era un empresari, pero davant la

\tL,
negativa deJ:s pgdrl J. padrina a financar-me l'espectacle, a fer de

productors, jo, per comprar-me les tintes, l'esparadrap per als vestitsa

, algun cordill i altra provisio per a l'attrezzo, vaig decidir fer pagar . I

pagaven religiosament, si es que l'adverbi valia en un poble on

havien incendiat l'esqlesia. AI capdavall jo em divertia fent II

petxinel.Iis' , es a dir, explicant histories, ells es divertien i encara em

paqaven un petit obol. Com avui.

Aquell episodi va esborrar-se . S'acaba la guerra i els nens

van gaudir de diversions generalitzades , el cinema en primer terme.

[o vaig desar, iamb el temps perdre 0 malmetre, aquells titelles, que

vaig refer nostalqicament anys mes tard en descobrir el paper mullat i
desfet. Pero

, tot i fabricar alguns ninots amb aquesta materia, ja no

vaig muntar sessions. lniciava un aprenentatge d'escriptor solitari,

escrivint temptativament .pero ja pensant en el text i en la seva

intencionalitat, irrefrenablement, enquadernant-me les produccions,

genercilment peces de teatre en un sol acte, que traspuaven ineficacia i
ingenilltat. A mes ames, s'implantava en el meu cas el bilingilisme .i

conservo escrits en els dos idiomes, aquell que havia fet servir en

temps republicans, apres de Folch i Torres i de Salvador Bonavia, i

l'omnipresent d� I'epoca dictatorial.

I mireu : ara soc ,0 diuen que soc, un escriptor per als mes

joves. Em sembla que dir "escriure per ala mainada II seria una mena



comencar, als meus divuit, vint anys, escrivint no pas relats

II

de limitaci6 no desitjable. Escrivim perque alia que raja ens diverteix

i determinat segment de public ledor s'hi troba be llegint-ho. S6c

incapac d'analitzar gaire mes enlla. I confesso que les teories sobre

psicologia infantil, constants de la literatura per als nens, transfons dels

contes i les faules, s6n tematiques no gaire acostades als meus

interessos. En reconec la utilitat ,
entre altres raons perque no podem

pretendre que tot aquest camp sigui nomes un prat de pastura lliure,

sin6 que alqu ha d'estudiar , catalogar, comparar, deduir ,historiar, les

successives creacions d'aquest terreny. I sortosament ara aquests

estudis han arribat ales universitats , un marc que fins fa pocs anys

nomes era actiu a l'estranger. La meva sorpresa fou majuscula durant

el Conqres de l'IBBY,a Praga , l'any 1980, en coneixer una professora
1>��

de la Universitat de Burdeus, Mme. Escarpit, que hi tenia la catedra de

Literatura Infantil, cosa que aqui no existia ni ales Escoles de

Magisteri, ni despres de canviar-los el nom !. Aixo, i els estudis de

psicologia de personatges i de lectors, de l'estilliterari etc.etc, formen

una xarxa utilissima per saber on som i tambe , socialment, per

detectar les apetencies, necessitats, satisfaccions i mancances, del

public infantil i juvenil a tenor dels temps. Tots hem pogut constatar ,

fins els estudiosos mes joves del tema, el lliscament de gustos,

l'aparici6 -a voltes eruptiva-, de modes en els nostres temps, fins a

configurar un mosaic variat de disseny multicolor: llibres de denuncia

social, de problemes familiars, de vegades aguts, de simple aventura,

de visi6 amarga del m6n, (Roal Dahl, Christine Nostlinger) ... ,

Vull afirmar que, arribat a la que en diriem primera adultesa,

el proposit de fornir determinat tipus de text per a deterrninat lector

no existia en mi, I potser molt millor que fos aixL Un autor, a parer

meu, tria 0 es veu encaminat a un qenere de preferencia als altres

despres de tempteigs i encetaments de camins variats. [o vaig

d'aventures exclusivament, sin6 de tot, particularment teatre. Quan
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vaig reflexionar-hi, em vaig adonar que no tenia pasta d'autor teatral ,

sin6 de narrador, potser de guionista de cinema, ... que es el que

m'hauria agradat d'acabar essent . Les coses molt sovint et venen
-,J..Ic,�;;r.trI-

)pastades esss per la casualitat i el desti,�eia Gaziel, que per la propia

voluntat. No he tingut manera de ser guionista, pero si narrador eficac,
Dels primers relats d'accio vas passant als segtients i et trobes dins

una via ben teva, on et sents comode.

I be, el relat d'acci6 es prou semblant al film , ple de

visualitzacions, d'escenes dinamiques mes que no situacionals 0

dialectiques, Tots els meus llibres de narrativa juvenil s6n
- I("'e.,erroh-�

practicament pel.licules quasi fetes. Es moment de" que la meva

14
-

obra juvenil, tot i els� volums �� en .coUeooi6 FP2pja, ----t'e�n--

-..§�J.l.,Y;:e--a:H�.Ja_m:r-"I'8fl�tll·rr· - es nomes vora el 50% de la meva

producci6. I aixo ho especifico perque solem simplificar en base a

generes de tal manera que acabem per assignar una etiqueta unica : jo

s6c, per a una majoria de gent, fins i tot per a alguns critics prou ben

documentats en d'altres camps, un "autor de llibres per als menuts It,

quan, en realitat, mes del cinquanta per cent de la meva producci6

original s6n assaigs, llibres de viatges, estudis, dietaris,memori�
,---

Que l'autor de relats juvenils s'ho passa be sospito que pot ser

un axioma. Quan et fas veil, es dar que et tomes mes dubitatiu, penses

rnes el contingut del text, avances a passes mes curtes, pero el goig
es el mateix.de quan vas tenir els primers exits. I es reprodueix

l'enjolit de creaci6 i plaer que senties quan escrivies els primers textos

dela teva trajectoria.
Mai no m'he proposat de demostrar cap teorema ni teoria,

simplement he explicat aqueila peripecia esperant que el lector la

trobara estimulant. Pero , pensant en la recepci6 rnajoritaria entre

jovenalla , aprofites tambe ara i ades certes ocasions dins la trama per

posar de manifest algunes forces positives de la conducta humana, i

per aixo els llepafils , els ultraprogres i altres especies vives ens



fecundes (per al gEmere, vull dir) decades de 1960 i 1970 on se situa

la peripecia al 2.003, per exemple. Es a dir, dona ]5ff��at. Parlar del

�� pll�

acusen de moralitzants. Home, no n'hi ha per tant , tampoc en les

nostres histories no ocultem aspectes terbols 0 negatius. Es qiiesti6 de

llegir amb arum net i aclarit.

He escrit desenes de llibres juvenils, i tots ells variats. Una

tendencia al tast divers em fa plantejar-me cada nou llibre des d'una

optica localitzadora ben diferent de l'anterior . Es una qimnastica

estimulant, passar d'un escenari prehistoric a l'Oest america, i de la

mitologia grega ales fragates del segle XVIII. Un xic de documentaci6,

la imprescindible, i ja tenim l'escenari, en el meu cas ben sovint

d'epoca, Pocs volums meus situen l'acci6 en els temps actuals, pero

n'hi ha algun. J;]s fl��9S-7c:rrers llibres juvenils, enema rned:i:ts per6

:lJ:iuTats a la casa editorial, s6n de plena actualitat ( he estat a punt de

caure en el clixe de la rabiosa actualitat ), un de policiac i un altre que

combina l'impossible fisic amb el reportatge.

El relat situat en temps passats et fa ric d'ucronia i utopia , i

permet una llibertat que jo trobo mes dificultosament en un text situat

en els nostres dies. Deu ser una fixaci6 meva, perc el fet es que , tot i

haver situat els meus tres primers llibres juvenils en epoca actual, vaig

passar-me als temps preterits, inicialment perque m'hi van instar i

despres vaig trobar-m'hi be. Tambe, per variar, he escrit un solllibre

situat en el futur, un relat d'astronautes de tall intensament realista ,

particularitat que alguns qualificarien d' obstacle al resultat que hom

gosaria esperar d'obtenir d'una obra de ficci6 futurista. D'un futurisme,

diguem-ho tot, un xic rovellat, car l'obra ,escrita el1985, deu palesar, a

hores d'ara, forca detalls passats i pansits. Es el rise de creure's que el

futur es tan enlla, 0 de fantasejar absurdament amb quelcom tan

computable i aclaparador com la ciencia .. Pensem en un programa de

televisi6 que resi-s., "Avisa'ns quan arribi el dos mil", qui sap si

ironicament. Circulen novel.les de ciencia ficci6 escrites en les



meu propi cervell, i de racons irnpensats extraques

connexions, idees, irnatges, esclats, silencis, angoixes , picarols.

Deia que aixo de la interconnexio vida-escriptura es dona

noyes

futur te sempre el rise de la verificacio, i tot relat futurista risca

d'esdevenir, en un termini curt, una peca arqueoloqica, mes que no un

relat situat en e:1:=futrn f<../· ..·"'r0 q....- Vt!A";"X "

En escriure per allector jove, 0, sirnplement, en ficar-te dins

aquest ambit d'aventura que sols visitar per a cada titol encetat,

penetres al mateix temps en un marc d'imaqinacio i de creacio, que

correspon a la peripecia descrita enfora ; i tambe il.lurnines un

escenari intirn ; es corn si, mentre invento tot allo, ern passeqes pel

per suposat fins i tot en els escriptors que mes 0 menys s'esforcen a

no donar-hi relleu . El te, i pesant : l'escriptor es un maniatic dels mots,

alqu que respira lletres, que exuda histories.

Histories que de vegades confegeixes mes lentament,

dubitativament, esforcadament que d'altres : pero sempre, alrnenys

en el meu cas, divertint-m'hi. Una vegada van dir-me que aquest era

un tret infantil , que palesava una deterrninada dosi d'irnrnaduresa. No

ern va fer fred ni calor que m'ho diguessin , i aixo per dos

components del meu raonament d'escriptor i d'escriptor yell : l'un

component es el fet que estic convencut que la implicacio de

l'escriptor " emocionalrnent, translaticiament ,
dins la trama, el fet de

"viure" ( entre cometes) l'aventura ,afegeix intensitat al relat; i l'altre

component del meu discurs es que qui es el valent que m'ensenya un

esser hurna que hagi superat del tot els trets infantils i la irnrnaduresa ?

Prenem el cas d'un dels rnes destacats autors de novel.les ide

relats i de poemes per als infants, Gianni Rodari. Sense que en gaires

ocasions escrivis el que s'enten classicament per relats d'aventures (

tal vegada La Freccia Azzurra, que vaig tenir el goig de traduir, en

sigui una de les escasses excepcions), Rodari, mes adonat a la fantasia

- recordeu el celeberrim titol Grammatica della Fantasia - penetra



La minestra .

Un xicper la mama - un xicpelpapa - un xicper lapadrina -

del Gaspe .

- Un sicper la tieta - de France - aixf Iou com el

nen- va agafarmal depanxa.

II

facilment en l'esperit de l'infant en allo que te de rnes complex,

ingenuament complex, que es el sentit del be, pero igualment de la

ironia, el desemmascarament del desproposit , i el desinflament del

bufat. Vegem-ne un exemple en una de les seves Filastroche, 0 faules

en vers, El Dictador :

Un punt petitonet, - superb i iracund - "Despres de mi",

cridava - "s'ecsbsre el man l". -Les paraules protestaren -

"Quinamosca lihapicat ? -Es names punt i seguit - i es creu

un punt i apert". - Tot sol amitjapeqins -T enviaren al carall - i

elman segufsa ruta - un lfniames avaJJ.

Aixo no nomes ho enten el nen ,
sin6 que hi combrega de ple.

Perque es una critica elemental, directa, a qui presumeix . Recordem

la dita "qui presum fa fum". L'infant es critic tant com net d'esperit.

Per aixo no hem de proposar-nos d'enganyar-lo, ni mai, em sembla a

mi, l'hern de fer "mes petit". Tampoc no hem d'escriure nornes allo

que ens agrada a nosaltres, 0 que pot agradar als adults, estrictament.

Hauriem de pretendre escriure textos universals ,
com fou de sempre

la literatura en segles passats, quan ,- oh temps gIoriosos de la

literatura oral - tot el poble es congregava a la placa a escoltar els

recontadors, els joglars i els. cantaires de romances. D'aquella

literatura generall'infant es quedava amb el que mes podia interessar

li 0 que l'atreia ; per aixo era general. Es clar que aquesta condici6

nomes l'atenyen els classics, Nosaltres estern mes condicionats i

voldriem donar plats preparats, 0 enfitar el lector juvenil. S6n les

celebres llistes de llibres que cal llegir obliqatoriament : Tornio a

Rodari :



Pel que fa al proces de creaci6 d'un text ludic per a la gent

mes jove, jo diria que cada escriptor, encara que procedeixi amb la

mes loqica i respectable llibertat personal, mante similituts amb

qualsevol altre en el fet de treballar sobre un personatge 0 be sobre

un ambient, damunt els quals es desplega la xarxa de la trama d'acci6

o de l'acumulaci6 de situacions. I tambe copiant inconscientment

maneres d'altri.

Pero aquesta es una malifeta a mitges. Si jo intento adonar-me

de quines influencies 0 concomitancies em marquen, faig fallida en

l'intent : s6n tantes, -i penso que el mateix passa amb d'altres

escriptors -que acabo creient que tot plegat es un immens tupi de

lectures, impactes acustics i visuals, sensacions i somnis, imatges

desdibuixades, m6n subconscient de la personal infantesa, i que tot

brolla barrejat ,
creant ,amb l'esforc no del tot logic que hi esmerco, la

peca final.

Quan els pioners de la represa de la literatura infantil i juvenil

yam entrar a la llum publica, a primeries dels seixanta ,
tots sabeu , per

reportatges i per la propia historia, quina era la situaci6 de la censura i

el desavesament del public respecte de la lectura en catala, Pero es

dibuixava un moviment ben definit, si be no encara robust : es

reclamaven llibres en catala, preludi -mancaven pocs anys - del

moviment pro escola catalana; s' havia remodelat L'Infantil, naixia

Cavall Fort, i confesso que posar-me a escriure per a un public

desconegut, d'unes generacions que no havien vist res de catala a

l'escola, pero que eren el meu poble, afegi un al.licient encara mes

gran al d'inventar histories. Nosaltres yam tenir una motivaci6 segona

despres de la primera ,vocacional : calia crear lectors en catala. En

descobrir , ben aviat, que aquelles meves invencions divertien,

emocionaven ,engrescaven a estones els meus joves lectors ,
no em

va doldre gens haver sacrificat tal vegada una part d'una possible



carrera literaria mes adrecada als adults si es compensava per

quelcom tan positiu com ensenyar de llegir la propia llengua als

ciutadans , i no die futurs , perque el nen, el preadolescent. es uri

ciutada de pIe dret en el present, no una persona en potencia.

I es un ciutada d'un lloc i d'un temps.I si be amb el temps ell

pot jugar , pot fantasejar i enamorar-se d'un segle preterit. no pot fer

el mateix amb ellloc on viu i conviu, i no te dret a malversar la llengua

que pertany a aquell indret. Per aixo el factor llengua es tan decisiu en

les lectures que arriben als infants i als preadolescents : no tot l'ends

dels relats de Charles Dickens rau en la peripecia 0 el dramatisme,

sino tambe, i ben destacadament, en elllenguatge. No debades es ,

juntament amb Shakespeare l'autor anqlosaxo de mes ric vocabulari.

[o, que he hagut de traduir un�feix d'obres de les dites

juvenils, m'he adonat prou be de quan em trobava davant un classic,

encara que fos un classic modern . I era per la llengua, per la mestria

amb que la manejava, per com esdevenia en les seves mans una eina

per se, quelcom que engrescaria ellector i Ii faria depassar l'enjolit 0

l' emocio per endinsar-se en el goig de quelcom compartit . He parlat

abans de Rodari i ara de Dickens: afegim-hi Stevenson, 0 [uli Verne,

de qui sostinc que es un dels grans autors en llengua francesa. LJegiu-

10 en original, si us lleu. 0 Jack London. 0William Saroyan .

Potser fou aquesta consciencia que em duque, i vull imaginar

que tambe d'altres autors d'aquells primers moments de la represa, a

tenir cura del llenguatge emprat, a construir el llibre no unicament

amb els maons de l'enjolit, el misteri 0 la caracteritzacio, sino lliqant-ho

tot amb el morter de la llengua. I el mateix a l'hora de traduir.

Perseguiem, almenys jo obscurament no ho veia impossible, un

objectiu que segons Tournier ens col.locaria entre "els autors infantils

consagrats, que no pensen en el nen quan escriuen. pero que

escriuen tan be, d'una manera tan transparent. que tothom pot

llegir els seus llibres, fms i tot els nons."



o potser no, potser tot es considerat a posteriori i darrere

l'arrnadura protectora de la difusio i el nom reconegut; en tot cas no

m'arriscaria a parlar d'objectius , i molt menys com mes anys acumulo

i mes convencut estic del paper pesant que els retombs impensats de

la vida juguen en la nostra personal trajectoria,

Em quedaria amb la convivencia del goig del creador, una

mica com el goig del titellaire, amb el plaer dels seus

lectors.combinacio que esdeve tan gratificadora. De tots els lectors

imaginables, els rnes joves son els qui mes autenticament se

submergeixen en el bany total de la identificacio amb el perfil comic

epic dels personatges, amb la peripecia, amb el decorat, amb la

invencio continuativa de l'accio. I tambe amb la maqia delllenguatge.

No hi ha per a ells altre que la vivencia mes intensa, l'abandonament i

osmosi amb aquella realitat rnes alta, que per a ells es el mon de

l'aventura llegida. Que es la mateixa vivencia per a tu, escriptor , si

saps, a estones , cedir a l'impuls de fondre't amb la peripecia, de ser

tot u amb la llengua, de bastir una obra que ja no saps si crees 0 si ella

et recrea a tu.


