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En el mimero de juny de FARISTOL un servidor ,sota el

titol de EI Premi Rove1l6 ja corre, donava a coneixer .la genesi i

cristal.litzaci6 del susdit premi, que en fuma de llibre es presenta avui

a Barcelona.

Fa uns tres anys l'alcalde de Mollerussa va comunicar-me

que el consistori desitjava crear un segon guard6 que acompanyes el

seu acreditat Premi de Novel.la Breu, i que aquest segon guard6 havia

de ser quelcom relacionat amb el m6n infantil-juvenil. Com que,

independentment, juntament amb la meva muller , feia un cert temps

que rumiavem alguna f6rmula per estimular treballs d'analisi i estudi

sobre el m6n de la literatura infantil i juvenil, fou facil suggerir a

l'Ajuntment que el guard6 fos d'Assaig sobre Literatura Infantil i

Juvenil, argumentant quelcom tan evident com que de Premis de

Narrativa n'hi havia una bona colla i d'assaig no n'hi havia cap.

Unes reunions arrrb persones enteses en el camp del text i---

la il.lustraci6 del llibre per als mes joves - professors, bibliotecaris,

directors de publicacions juvenils, editors, critics ,
autors -, van

permetre dissenyar les bases del premi en marxa. Li van donar el nom

de ROVELLO, possiblement pel prestigi tradicional i avui mediatic

del personatge literari en questio. Un servidor, que es el pare del

Rove1l6, no hauria posat aqueix nom al premi, per molt

comprensissment simpatic que el Rove1l6 em resulti.

Per assaig sobre literatura. infantil i juvenil entenem un

treball d'estudi i exposici6 d'algun aspecte entom de la lectura dels



jovenets : biografia d'un autor, analisi d'un personatge, tema, ambits

argumentas.Ia visi6 de 1'heroi de ficci6 , aspectes de la iLlustraci6, la

societat i la farm1ia reflectides en el llibre infantil, el llenguatge i el

dialeg en el relat, el teatre i la historieta infantil, multiracialitat,

questions de cinema infantil, la TV, els llibres i els nens, CDRoms i

Iocs interactius de base literaria.etc .. El camp es ampliable amb mes i

mes possibilitats.
Tot aixo encara no ho tenim disponible per al gran public.

Per comencar, nO<:�l tenim treballs fets per particulars en aquest camp.

Certament, els qui hem assistit a Congressos de Lit infantil i juvenil a

Catalunya, a Espanya i a L'estranger, hem escoltat ponencies i

comunicacions variades i enriquidores sobre temes similars, i

lamentavem sempre que tot plegat aparegues publicat en revistes

espedalitzades 0 opuscles de facultat. Podem afirmar

amb joia que, llevat dels temes congressuals mes academics, molts dels

altres subjectes que es tracten en els Congressos serien d'interessant

lectura practicament popular en forma de volum . I ni cal dir que

atractius en grau extrem per a mestres, monitors, pares, estudiants de

Magisteri i particularment matriculats ales catedres de lit, juvenil
adhuc per a lectors juvenils granadets.

Per aixo estern segurs que el Premi Rovell6 augmentara en

atractiu i la mitja dotzena d�'�originals presentats a la primera

convocatoria creixera de valent en els anys a venir. I de 1'edici6, per a

un premi d'origen ponenti , se n'encarrega una exceLlent, acreditada

Casa lleidatana, Pages editors.

El guanyador del" I Premi Rovell6 "fou Joan Manuel

Soldevilla, resident a Figueres i professor de l' "IES Ramon Muntaner

"de la capital de 1'AIt Emporda. Aquest assagista, desconegut fins

aleshores pel jurat del Premi, es nat a Gracia el 1964: llicenciat per la

Universitat de Barcelona en Filologia Hispanica, i diplomat tambe en

Teologia. A banda les classes de literatura Hispanoamericana a la



Facultat de Lletres de Girona, 1'autor d'aquest Abecedari de Tin tin , es

un apassionat del genere de la historieta, i ha dut a terme una intensa

activitat com a estudi6s del mitja en articles i conferencies. Des de

nen enfoca el seu interes dins el m6n de Tintin, i com a consequencia

el personatge i la seva circumstancia, -com confessa ell mateix-, "es

convertiren al llarg de molts anys en un terri tori de lleure i aprenentatge ".

No es estrany que, arribat a 1'adultesa, hagi portat a cursos

universitaris , a exposicions i a altres tasques de divulgaci6 els resultats

dels seus estudis i reflexions de tintinoleg, al mateix temps que

revisava les noyes versions castellana i catalana de Tintin que fa la

casa editorial Casterman.

L 'Abecedari de Tintin es obra de lectura divertida i

estimulant, amb apariencia de llistat alfabetic comentat d'alguns

temes dels albums de Tintin, pero que en realitat embolcalla un estudi

dens de l'obra del dibuixant Berge , de les seves motivacions , de la

seva vida i de la seva activitat, dels resultats palesos en els albums,

dels personatges i de la seva complexitat, i dels llocs, penpecies i

facecies on es belluguen .Partir d'un vocabulari tematic era tan valid

com prendre per punt de partida qualsevol altra consideraci6 analitica.

L'autor s'aplica a fons en les analisis i sintesis que fa de tot

aquell material ,no unicament en els aspectes mostratius i

documentadors, sin6 penetrant fins a Iinies de forca de caracter

psicologic, politic, historic, moral, psicoanalitic si escau. Un veritable

esforc portat a terme amb humor i elegancia, que garanteix una

lectura doble : la informativa i tambe complice, d'una banda; i la mes

suggerent i profunda que convida a reflexi6. Alhora, es un text que de


