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Josep VallverdU

a SantaEulalia de Ron�ana.-

Agraeixo 1a gentU iDvitaci6 a

parlar en aquest acte; 1a meva amistat amb Joan

Ruiz Calonja va durar seixanta anys, i continua

essent important per a mi..Per aixo celebro molt

profundament poder-m'hi referir en aquesta terra

que ell va estimar.

Vaig neixer a Lleida, grassonet i ros, el mateix any que naixia a

Barcelona una criatura imagino que fosca i flaca, en Joan Ruiz

Calonja. EI 1940, quan la meva familia es trasllada a Barcelona vam

viure a la part alta del Passeig de Sant Joan , i anys mes tard en

Joan visque une temporada al carrer Bailen, potser a vuitanta metres

del nostre quan ja l'atzar ens havia fet amics: tots dos vam ser

becaris ales ordres del doctor Jordi Rubio i Balaguer; el fill d'aquest

era un dels directors de l'editorial on treballava en Joan com a

redactor i mes tard com a responsable d'edicions. Afinitats Iiteraries,

simpatia mutua i converses constants ens dibuixaven a ell i ami el

diaa dia.

En Joan a l'Editorial era un treballador pacient, un home dels de

despatx i paperassa, tenia unes feinades enormes , li feien

compondre diccionaris traduits, organitzar les seccions de llibres a

editar, corregir proves, llegir i avaluar originals, un treball intens, de

molta exigencia. I l'endema, a tomar-hi. Pen> no us descobreixo res a

vosaltres, que ja devieu veure, en venir ell a Santa Eulalia, de quina

fusta estava tallat, tot voluntat, tot resistencia, sota una lentitud de



Pero va fer investigacio, recerca, admirablement ben portada, i

escrivi sobre historia de la literatura, sobre figures medievals,
- va ser

sense comparacio, el millor especialista en literatura de la cort als

segles XIV i XV, i es va arribar a saber la vida i miracles de tots els

secretaris de Perre el Cerimonios, Joan I, Marti l'Huma i Alfons el

Magnanim perque havia vist milers de documents signats per ells ,

com jo havia fet tambe a l'Arxiu de la Corona d'Arago en un periode

de temps mes curt. Quan ,a temporades.frequenta Santa Eulalia. va

escriure sobre la terra d'adopcio, aquest espai peculiar de la Vall del

Tenes que va fascinar-lo fins a fer-ne la descripcio total amb altres

dos autors, 0 la cronica de Castellcir, enigmatica realitat ,com tantes

de les moltes taques al paisatge que son els vostres antics rodals , els

masos, els castells, les petites agrupacions urbanes, la poblacio

dispersa plena de misteri, que vau tenir fins a mitjan segle xx.

moviments molt seva ,
una agradable veu de baix, unes passes

reposades amb escassos cops de cadera, que recordaven les de l'actor

Henry Fonda.

Quan jo el vaig coneixer ell portava un senyor bigoti que, amb els

cabell negres i els ullassos , em recordava la figura del meu coterrani

el music Enric Granados. La vida ens va separar, jo he residit a set

llocs diferents, i he fet un llarg periple pel pais. Darrerament, aquests

ultims anys, quan el veia amb el cabell ondulat i grises, i amb barba,

se m'apareixia com un camita , un monarca de l'Africa oriental , pero

sense joies d'or,un metall que tota la vida va veure nomes de lluny.

Molts anys hem viscut a distancia, pero sempre ens teniem com a

referents; jo, malgrat la subjeccio a les classes -n'he fetes durant

vora cinquanta anys-i a la traduccio, vaig aconseguir trobar prou

temps per obrir-me cami com a escriptor. I ell admirava la meva

abudant produccio, fer dos 0 tres llibres a I 'any. Sempre vaig

lamentar que ell hagues tingut tan poques ocasions de fer literatura

de creacio, poesia, per exemple, amb que va comencar.



En Joan va dir-me, quan treballava en el mon editorial: a mi

l'ensenyament, mes aoiat em sembla que em cansaria. Atencio, m'ho

va dir convencut, Ja se que ara semblara estrany, i a mi tambe en

fer-ne memoria; perc des que va tenir fills ja es va preocupar, com tot

progenitor, ell 0 ella, de les questions de l'educacio. De moment', col

locat dins el mon editorial se sentia be, reclos en els seu despatx, fent

feina de posar ordre. Ell sempre posava ordre, feia una passa despres

de l'altra, al reves de la majoria de mortals, que son - som -mes aviat

desordenats i facilment ensopeguem. De vegades, quan escrivia a

maquina, jo si perdia un capitol no el buscava, el tornava a escriure

de cap i de nou. Ell no: ell sempre feia una cosa i quan l'havia

acabada, anava per una altra..

Al proleg a la primera historia de la literatura catalana

apareguda de la guerra enca, el 1954, que fou merit de Ruiz

Calonja, deia d'ell el doctor Rubio: es parsimonios en la parla i

independent de judici". es una bona definicio d'en Joan, que va de

l'extern a l'intim, del perfil fisic a la psicologia i I'etica.

Jo crec que el Joan Ruiz i Calonja va ser sempre una persona molt

responsable, d'una capacitat mental i memoria sorprenentment

actives, i amb el temps els aspectes etics i conductuals van ocupar

un espai central en la seva configuracio psiciologica, En aquest camp

va influir decisivament la trobada amb el pedagog Pep Perenya,

tambe gran amic de qui us parla, quasi un meu germa, lleidata com

jo, amb qui vaig tenir un contacte constant, confidencial, pero que a

mi,al reves del cas d'en Joan, no va influir-me en el perfil religios ni

de projeccio social, nomes en l'afectiu. La preocupacio etica i de

perfeccionament de la persona i la seva insercio social predicades

per Perefia van facilment influir ,
diria jo, en l'esperit generos i

fraternalment afectiu d'en Joan, i aixi va arribar l'acceptacio de crear

el centre d'ensenyament de la Vall del Tenes com diu ell mateix en el

curios i ric llibre de memories , Calaix dels Records, que en la segona

part permet seguir la trajectoria d 'un llicenciat en lletres a Barcelona,
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des de fmals dels foscos anys quarantes. Una feina fixa la va
tenir els

anys cinquantes dins la industria textil En Joan va treballar tambe

com a lliure, en feines ocasionals, mes 0 menys variades, i sobretot

traduint, corregint, confegint textos d'encarrec, fins que entra fix a

Teide on estaria divuit anys. La preocupacio de tirar endavant una

familia , fent equilibris economics com feiem tots en aquell temps, a

ell no va privar-lo , sino esperonar-lo, sempre recolzat en la Maria

Lluisa , a contribuir al moviment de
families catoliques, els equips de

la Mare de Deu, etc. Mes tard, fou professor dels cursos per a

mestres de Rosa Sensat, s'enamora del moviment pedagogic catala ,

fruit tambe de llargues converses amb Pep Perefia, i jo diria que els

anys vuitantes estava madur per aprofitar el regal que
li queia del eel

, el centre de segon ensenyament que li proposaven d'organitzar
i que

el lligaria encara mes a Santa Eulalia.

Tinguem present tambe que es trobava encara a uns anys de

jubilar-se , que aquesta ocupacio nova era una tasca durable on

podria aplicar les teories i procediments i orientacions de la millor

tradicio educativa del pais.

I quin tros del pais mes estimat per ell! Feia molts anys que havia

clavat arrels a Santa Eulalia, primer intermitentment, despres

alternant amb Barcelona i a temporades llargues. Ara el perfil del

minipaisatge comencava a canviar, pero ell esava sadollat des de feia

molts anys , dels indrets acostumats: els noms de can Duran, can

Pere Lluiset, la font de Sant Cristofol, la de Sant Isidre, el cami de la

Font d'Abril, ca l'Amell , els revivia sempre des que s'instal.la a

primeries dels anys seixantes , anys de primers contactes, a can

Vicenc paleta ... fins els setantes, quan s'havien bastit la casa xalet.

I es va fer, segons els plans previstos, el centre d'ensenyamennt ,i

aquell home que al principi, quan tenia vint anys, dubtava que

l'ensenyament el temptes mai s'hi va llancar de cap com les granotes

ala tolla.. I la restaja la sabeu.

He volgut, a la meva manera, aportar l'homenatge d'un seu

condeixeble i coetani, ell va neixer el juny de 1923 i jo al juliol; la
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guerra va unir-nos, perque si no hi hagues hagut guerra i el meu

pare no hagues hagut de traslladar-se a Barcelona a recomencar el

1940 jo potser m'hauria quedat a Lleida mes anys.... 0 potser no,

perque semblava destinat a ser universitari.

Yam fer Filosofia i Lletres ,amb dos anys de diferencia , i no vam

coincidir mai a la Universitat, tot i que hi teniem amics comuns -

Joan Triadu, per exemple - No ens vam coneixer fins que el doctor

Rubio ens va triar per a treballar a l'Arxiu de la Corona d'Arago, jo
-

nomes un any, ell una pila.

Jo recomanaria als amics que en Joan te a Santa Eulalia de

Roncana que llegissin tots de cap a cap el llibre de memories que he

esmentat, atapeit de dades, anecdotes, fils d'humor, i molta

humanitat i bonhomia. Me'! va enviar el 2006, amb una carta
datada

el disset de maig, quan ell encara estava ben portant.
Anuncia que, si

entra algun dia en el mon informatic ,-al final hi va treure un xic el

nas - en fara algun altre, de llibre, on incloura "proses i versos

d'humor mes 0 menys estripat, parracs d'insomni, que son com ara

el tub de fums d'una caldera vella, cansada d'un mon - el nostre i el

global, com tu (jo) dius- que ens afeixuga. Deu ser cosa de l'edat."

Entre originals juvenils, dietaris i memories, obres de text i de

divulgacio, i traduccions la meva produccio abasta uns cent-vint-i

.cinc titols, molts dels quals a mesura que apareixien enviava a en

Ruiz. Ell era una persona en qui jo confiava, perque sabia llegir .Ens

escriviem sovint , almenys mentre vam estar en actiu. La Maria

Lluisa sap de la nostra amistat, perque la compartia amb la meva

muller. Yam venir els anys setantes a Santa Eulalia, i vam fer nit al

xalet, despres d 'una festa literaria .
L'endema ens porta a dinar,

esplendidament, en una casa masia, on I'excel-lencia dels plats,

consistents i tradicionals, s'adeia a un ambient ,encara no tan

modernitzat com avui ho teniu tot.



I ara ja he dit el mes important. Tanmteix, van suggerir-me que

podia parlar tambe d'algun tema relacionat amb el llibre . Dones,

amb molt de gust:

"

I sobtadament, un dia reba una carta on m'anuncia que Ii han

encomanat d'engegar un centre de batxillerat , i que pensa posar-hi

el colI. Feia uns vint anys que la meva muller havia creat una escola

de Primaria a Lleida sortejant les mil i una dificultats, traves i ofecs; i

ell, tan fresc com il.lusionat, esta decidit a posar-se al front d' una

empresa prou dificil. L'home que m'havia dit aparentment

convencut, trenta anys endarrere, que l'ensenyament no l'atreia.

Dones les successives cartes mostraven cada cop mes un entusiasme

creixent, una dedicacio - que es absolutament necessaria en aquests

casos - al centre d'ensenyament, avui esdevingut IES oficial.

La meva darrera etapa com a ensenyant fou de catedratic de catala a

l'Institut de les Borges Blanques, que es capital de la comarca

ponentina de les Garrigues - les Garrigues de l'oIi d'oIiva, si- i quan

vaig jubilar-me Ii van posar el meu nom. Som fms a cert punt

paral.lels tambe en aixo : a ell Ii dediquen una casa de cultura i

bibIioteca a mi un Institut.

He volgut fer aquestes pinzellades per donar testimoni de la meva

sentida amistat amb un home ferm, l'estatura del qual creixera sense

dubte, i que se'm fa viu i em dona inspiracio sempre que el recordo.



De vegades algu ha volgut fer un paral.1el amb el cas meu i el de

Josep Maria Folch i Torres. Nemes en alguns punts: Folch i Torres va

I

,

SOBRE LITERATURA INFANTIL-JUVENIL

. Els autors quan parlem de llibres ho fern des d'un angle aviciat

per les propies tendences i preferencies . Es dar que hi entenem un

xic , pero millor que no en presumim.

Us esta parlant un autor vetera. Aquest autor es qualificat

d'escriptor / autor de llibres per a la mainada. I aqui s'acaba la

qualificacio. Els mitjans acostumen, a simplificar amb una

formula.Autor de llibres per a la mainada ..

Un servidor ha escrit el seixanta per cent dels mes de cent

volums que tine publicats dins el camp de l'assaig, elllibre de viatges

comarcals, el llibre de text, les memories, els dietaris, els textos de

conferencies, etc. Tot aixo, aquest farcell de generes suma, he dit , el

60%. L'altre 40% correspon a textos narratius per a joves lectors,

aproximadament dels 9 als 13 anys.. Per sota dels 9 no llegeixen

textos llargs, per sobre dels 14 ja llegeixen de tot, si es que llegeixen.

En part, dioncs.soc autor de nove1.les , 0 relats d'accio

catalogats de juvenils , pero no nomes aixo , i gosaria dir que no

esssencialment . Em considero un prosista per a tota llei de public.

Algunes circumstancies em van portar a escriure histories que

atreuen la mainada. Despres es produi el fenomen que aquestes

histories van gaudir de difusio, algunes obtingueren exits

considerables, LLavors els critics van decidir que era faci! acotar el

terreny : :
" es un autor de narrativa infantil i juvenil", com si

"nomes" fossis allo. En el meu cas, per altra banda, faria mal fet de

queixar-me si m'aplaudeixen par aixo
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comencar a ocupar-se de les pagines literaries d' En Patufet ara fa

quasi cent anys , i deixa de conrear l'altra literatura, circumstancia

que practicament no es dona en cap autor avui dia.

Aquests darrers anys s'han celebrat quatre Congressos de

Literatura Infantil / Juvenil Catalana , en capitals i viles diferents ..

Aquests Congressos conciten descobertes, estudis, discussions i

ponencies i desvetllen preguntes. Bon senyal . Es en les seves

sessions on t'adones de la complexitat literaria, social, educativa,

artistica i economica que dibuixa el mon del llibre juvenil i del lector

juvenil.

De que es compon la literaturajuvenil? Quins factors hijuguen?

a= EI llibre . Podem entendre amb aquest terme un material

impres , de presentacio comercial, que conte un text narratiu

(basicament] i unes il.lustracions. Parlo sempre de llibres, com a

primer objecte dins aquest mon.no d'albums ni de comics ni

d 'audiovisuals

b= Els lectors. Son gent jove, escolars, que, si hi tenen afeccio

poden llegir autonomament , Per ara em continuo cenyint al text

impres.

Aquests dos components, objecte de la lectura i agent lector, son

els basics. Afegim-hi :

c= La familia: si l'infant ha viscut entre pares, germans que

llegeixen, si ha vist a casa seva un normal consum de llibres, sera

mes facilment lector. A Espanya en conjunt, en una estadistica

enrasada, hi ha un trenta per cent de families que mai no compren

un llibre d'oci. I aixo es aixi.

d= L'escola, els Instituts. Son, avui com avui, els grans aliats de

l'autor; es l'escola que ha fet llegir , i omple el buit que pateixen els

qui, fora de l'escola, a casa seva no fan servir Ilibres.perque

pertanyen a aquell setanta per cent de families que - "passen de"-



Recordem,sobretot, que els temps actuals no juguen a favor del

concepte tradicional de lectura, i un servidor expressa i repeteix l'

afirmacio segiient :que si doneu deu 0 quinze euros a un nen 0 nena,

una de les darreres coses que es comprara sera un llibre. I , en tot

cas, preferira el comic 0 el suport electronic .. Poca lectura, doncs.

Hi ha nens que no disposen de llibres . Recordo que en un

congres internacional de literatura juvenil celebrat a Praga, a la

Republica Txeca, un dels ponents, procedent d'un pais africa,

expressava la dramatica situacio de no disposar de llibres de lectura

llibres. L'escola ha tingut en els darrers cinquanta anys del segle XX

tot just deixat enrere, un paper rellevant en la iniciacio i el

manteniment dels habits lectors. Aqui i fora.

Recordem que tot aprenentatge prove d'una lectura . Diria

.despres de donar-hi molts de tombs, que aqui rau la primera carta

del bon joe, una lectura ben feta.. Quants estudiants universitaris no

saben llegir be, vull dir mecanicament be, no entenen del tot el que

llegeixen, no s'afanyen a buscar el significat de cadascun dels mots i

dels girs del text? Aix6 te el seu origen en un menysteniment del

text. d'una etapa escolar en que l'aprenentatge de la lectura i la

valoracio del contingut no va fer-se a consciencia. Considero tan

important aquest punt que sovint, en les meves converses sobre el

tema de la lectura, el constitueixo en nucli inicial de tot possible

desplegament del tema. Tenim exemples viscuts 0 testimonis de

tercers l'escassa gracia lectora, i capacitat interpretativa ,
mancances

mecaniques i basiques des de la infantesa. Sense parlar de la

defectuosa pronunciacio,

Mes elements entorn de la lectura. :

e= Institucions, Editorials , llibreries, biblioteques, amb

festivals, exposicions, el contacte fruitos amb el llibre. La biblioteca

ha fet molt per divulgar el llibre juvenil. En aquest punt conve tenir

present la importancia de la il.lustracio com a factor d'atraccio.
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infantil, ni d'editorials, ni de llengua escrita. Hi ha molts infants al

mon que no poden accedir al llibre. Megeixo: i uns tercers que no

tenen inclinacio a la lectura com a practica personal. Aixo cal tenir

ho sempre present, es una veritat axiomatica. AIgCt em recordaria

que ara creixen els lectors de material electronic . Si, pero cal

revalorar el text impres, i per aixo s'organitzen les setmanes del

llibre. EI material electronic hem de veure quin resultat dona.

Cenyim-nos alllibre, de moment, que es el producte resultat basic de

la literatura..

El llibre d'oci per als infants es modern, en la seva forma narrativa

actual es cosa posterior als textos purament escolars. Deriva,
es dar,

de les antigues faules , orientals i occidentals, arribades a
l'Edat

Mitjana, ide la narrativa que es desplega en l'Europa de l'Edat

Moderna. quan la literatura deixa de ser sempre moral: vull dir que la

literatura en general deixa de ser un sermo, Tota faula era un sermo,

i contenia un "exemple moral. tot text que en temps antics es

disfressava de facecia havia de contenir un "exemple"

Pero encara, al segle XVI la literatura no buscava un public

especffic, era literatura per a tothom, i era majorment d'expressio

oral. Corrien contaires i recitadors de romances i d 'histories, per la

senzilla rae que el public no sabia llegir. Les minories que havien

apres de lletra, podien accedir als pocs llibres existents: clergues,

treballadors de l'admlnistracio publica, algun comerciant, i gracies,

La resta rebia la literatura a traves de romances 0 representacions

esceniques actuades a la placa , on l'audiencia era de grans i xics.

Literatura, dons, per a tothom.

De fet, com que l'escola generalitzada es cosa del segle XIX, es

llavors que apareixera la narrativa adaptada per a lectors joves 0

creada directament per a ells. Atencio, el llati encara era llengua
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escolar al segle XVIII i es al XIX quan es substituit per les llengues

propies de cada pais. Es tambe al segle XIX quan la gran expansio de

les col.1eccions de llibres i revistes posa a l'abast de les families

material suficient i a preus assequibles. I sempre, torno a dir ,

trobem l'escola com a portal d'entrada ala realitat del llibre, a l'habit

del llibre ..

Es mes, saber llegir, quan no tothom em sabia, constituia un

passaport al mon: la frontera era saber 0 no saber de lletra. I "saber

de lletra", aquest sintagma , era ser culte. Deien "sap molt de lletra".

La lletra era el passaport a un mon superior. L'analfabetisme ens

costa de comprendre'l, ara : perc la gent de la meva generacio ha vist

,particularment en qualsevol medi rural, els analfabets a dotzenes;

encara poden trobar-se testimonis vivents de l'angoixa que arrossega

aquesta situacio, en les escoles d'adults, dins el nostre medi. I es que

tot saber comenca en una lectura , en un desxiframent.

Tornem a la lectura d'oci : el segle XIX, gran segle de la novel.la ,

contempla l'aparicio de narradors que, bastint les seves obres amb

una pretensio global , per a tothom, van veure alguns dels seus titols

convertits en exits per al public juvenil : el cas mes paradigmatic es

Dickens. ell no va escriure Orans Esperances, Oliver Twist 0 David

Copperfield per al public jove, pero fou la societat qui les hi dedica,

mes endavant. Perque el segle XIX va produir tanta nove1.la?

El segle XIX va poder oferir :a) tematica.I'expansio fisica del mon

amb la creacio dels imperis i per tant el descobriment de terres, la

colonitzacio, l'aventura viscuda ; b) social ,el creixement de les

ciutats i del teixit industrial c) cultural, I'extensio de l'escola

primaria, que possibilitava tambe la multiplicacio dels possibles

lectors; d) tecnica, el perfeccionament de les arts grafiques. Que la

creacio dels imperis fou originadora de grans desigualtats a la llarga

es un fet, no ho oblido ; pero l'epica del descobridor i de l'aventurer,

fou tambe una font abundantissima de material susceptible de



El nen, la nena, el pre-adolescnt, ja ha fet l'aprenentatge de la

lectura : que llegira? El mercat del llibre es ple d'ofertes, el llibre

continua sent element de consum i hi ha un mercat. En efecte, no

havia existit mai a l'Europa Occidental un ventall de titols com el que

existeix avui. Es publiquen, a Catalunya sol, centenars i centenars de

llibres infantils/ juvenils cada any. Les editorials viuen en trontolls ,

fusions, desaparicions de firmes, cal vendre, vendre, vendre. Tambe

els autors sofreixen les envestides del canviant mercat, sovint

busquen tematiques del moment, tiren amb l'escopeta de

fabulacio , creacio d'arquetips, herois, narrativa,en fi : Juli Verne,

Karl May, Rudyard Kipling.... Que la superpoblacio ciutadana fou un

niu de conflictes i de vegades una acumulacio suburbial de miseria,

tambe es cert; precisament aqui, des de Dickens a Nards Oller , els

novel.listes aprofitaren aquest element ebullent i contrastat per ales

seves obres. Que l'escola no garanti a tothom educacio completa

tambe es cert, perque molta gent l'abandonava als nou, deu, anys per

anar a treballar : pen} contribui en gran manera al fet que els qui

pogueren continuar durant un temps, estiguessin en situacio de

poder ser consumidors de llibres. Aquest gruix de gent era la poblacio

burgesa i de classe mitjana -alta ( al segle XX tambe la classe mitjana

a seques). I una especificacio: poca presencia femenina lectora

.Encara avui hi ha dones grans, la senyora Tal, que va anar dins el

segle XX a "costura", i S1 que hi aprenia de lletra, com la Mare de Deu

de la canco, pero ben poe .

Mes endavant van apareixer descaradament els dos generes de

literatura especillca, : el llibre infantil i el llibre sentimental, l'un

destinat a nens -i tambe en part a nenes- , el segon ales dones: no

calia que fossin nomes noies, sino el genere femeni global. Va ser el

segle XIX, doncs el que va escampar tot de llibres, entre ells els que

es qualificaven de juvenils. El segle XX no ha fet altre que millorar

l'aspecte graflc del llibre, i fer-ne una difusio comercial autenticament

, penetrant.



Considerem encara les classificacions tematiques tradicionals

dels escassos manuals de literatura infantil/ juvenil existents: conte

d'animals, de fades, religiosos/rnitologics, novel.lescos, lladres i

servents de la llei, del dimoni, de facecies i engany... Les novel.les i

relats actuals tenen una arrel en aquestes tipologies: els espais

fisics poden ser la nau espacial 0 el castell en ruines, la selva 0 la

gran ciutat : roman l'ansia de meravellos, la necessitat d'enjolit, la

trasllacio 0 viatge, les incognites, els personatges positius i els de

mala llei, la magia..

l'oportunisme i la moda. Va tocar una etapa de conflictes familiars,

problemes amb infants rebels, pares separats, i altres reflexos de la

nostra societat canviant. Molt be : despres van venir els viatges

espacials 0 els dinosaures , 0 la droga, 0 el detectiu per internet.

Ternes que mai no havien aparegut en la prudent i poe explicita

literatura juvenil van ser plat cornu, el germa enganxat, el pare

adulter, la noia que fuig de casa, les iniciacions sexuals,

l'allunyament dels signes educatius afermats anteriorment, com els

referits a l'esborrament de la religio.

El camp de que disposen els autors avui es molt mes ampli que

l'antic : per exemple els experiments de capgirament del relat

tradicional ( per que el Llop no pot ser el bo i la Caputxeta la dolenta

?) La cotilla religiosa i moral no es tan operant: un nen , en una

noveLla recent, imagina que de gran fara tot el que de petit no Ii han

deixat fer : no es rentara les mans, menjara amb els dits, etc.

Aquests exemples malvats son avui moneda admesa, encara que s'hi

pugui enganxar algun [mal moderador. 0 l'absurd mes total

perfectament encaixat en llibres d'ara : en una noveLla de Maite

Carranza la nena que va a llancar les escombraries troba al

contenidor un ou de dinosaure. S'ho poden empassar els lectors

joves, de la mateixa manera que els adults.Christine Nostlinger es feu

famosa amb una nove1.la sobre un nen que ve al mon dins una
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llauna de conserves.. .1 Gianni Rodari es va inventar Jip, nen que, de

tan afeccionat al televisor, el televisor el xucla, l'aspira i se l'empassa.

Possiblement, en el fons, estern avui tan disposats a jugar amb la

fantasia i l'evasio com ho estaven al segle XIX els lectors de Daniel

Defoe, Andersen, Hoffmann, Stevenson, Verne.I com que el nostre

temps es el dels muntatges publicitaris, es pot produir mes d'un

fenomen Harty Potter, on si que no hi valen objeccions: la quitxalla

es llanca sobre les aventures del mag juvenil i en devora els

centenars de pagines ...precisament perque es un tema de magia. I

perque se n'ha sabut crear l'expectacio

Els noms que acabo d'esmentar son capdavanters. Havia dit

abans que el segle XIX va crear la gran massa de textos variats que

han acabat per interessar els joves, a part dels de repertori ,

repetidament editatss : Robinson Crusoe, ,
Vint milllegiies ... , Alicia

al pais de les meravelles, Pinotxo, Heidi,

Quin pot ser avui el perfil de l'autor de literatura

infantil/juvenil? Diria que tot escriptor es singular. L'explicacio ens

la donarien en bona mesura els grans escriptors quan han escrit un

text que ha passat a ser un classic d'aquell tipus de literatura, i es la

seva qualitat Ilteraria. Ras i curt : un llibre que es de consum entre el

public mes jove i que ha sortit de les mans d'un autor fames es,

quasi segur,un llibre d'alt valor literari : Kipling, Riba, Juan Ramon

Jimenez, Oscar Wilde. Llavors, tots els altres que no son grans noms,

quin passaport tenen? EI de la varietat de recursos tematics, el de

l'habilitat per a l'enjolit, el de l'experiencia viscuda en viatges,

cinegetica, espeleologia, humor, fantasia, sentimentalitat, sentit del

grotesc, fabulacio del fantastic.

I tambe el rebost de la tradicio establerta. Ala novel.la d'evasio,

del segle XIX han seeguit ara personatges amb el qual els lectors

juvenils s'identificaran des de : Peter Pan, fins a Pippi Mitges llargues

o Revello, 0 Les Tres Bessones. A tot arreu hi ha autors i autores

interessants . Jo mateix tine llibres meus traduits al corea i ignoro

tot de la literatura d'aquell pais.
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Podem estar mitjanament satisfets. Tenim una densa produccio

editorial i autors, ells i elles, exclusivament dedicats a aquest camp.

Existeixen catedres de literatura infantil a moltes facultats

pedagogiques i diria que els pares i els mestres estan mes ben

informats que fa uns anys.

Pero la literatura juvenil catalana es va veure retardada .despres

d'una trajectoria que havia estat rica des de comencaments de segle

XX i fins a 1939 . En temps de desmemoria com l'actual es imperatiu

de recordar que la censura sobre textos catalans destinada als

infants fou total de- 1939 a 1960 . Josep Maria Folch i Torres,

l'escriptor que havia dominat el camp des d'abans de 1910 , va haver

d'emmudir, i es van suprimir totes les revistes infantils, , Plancons,

en Patufet, Virolet,l'Esquitx ..

Aquelles revistes infantils , com a tots els paisos i cultures amb

produccio escrita, havien representat molt per a la formacio lectora

dels infants i fins i tot, en el cas de "En Patufet," de les families.En

Patufet va durar de 1904 a fmals de 1938. Va incorporar a partir de

1910 el seu puntal, Josep Maria Folch i Torres, el qual, ultra

col.laborar-hi setmanalment amb una narracio, desplega dues

coLleccions de noveLla paral.leles. De 1922 1931 En Patufet va tenir

el suplement Virolet, que introdui mes historieta grafica, i tambe

novel.les en fulleto separable. De 1931 1937 el suplement fou

l'Esquitx, uns quadernets minims. En Patufet va trobar el to

generalitzat de revistajuvenil per a aquells temps, de to conservador i

molt catalanista.

AIres revistes infantils acompanyaren, modestament En Patufet .

.Tot aquest esplet de revistes va desapareixer amb la rigida i

destructiva censura establerta a partir de 1939.

A partir de 1960 un xic de permissivitat va permetre d'obrir

coLleccions de llibres- que riscaven de ser prohibides

inesperadament, tot dun plegat - de crear la Revista Cavall Fort, que

encara es publica, i que ,amb els seus quaranta anys d'existencia ha

superat els 35 de En Patufet, de transformar l'Infantil, altra revista

II



de llarga vida i propicia l'aparici6 d'autors que reprenien la tradici6

d'escriure llibres d'oci per als mes joves. Els historiadors parlen dels

quatre primers puntals, que foren Sebastia Sorribes, Emili Teixidor,

Joaquim Carb6 i un servidor . I certament vam ser matiners, jo vaig

publicar la primera novel.la infantil catalana el 1960. Nosaltres vam

desviar una part important del nostre corrent creador cap a la

literatura juvenil. En els anys setantes i vuitantes els autors ja van

multiplicar-se. S'han anat creant premis comercials, de patrocini i

institucionals , i avui dia disposem d'editorials que nomes publiquen

obres per als infants i pre-adolescents i d'una nomina d'autors i

il.lustradors que depassa els cent noms.

Unperill sotja l'estabilitat del camp de la literatura juvenil, com de

fet, de tota la literatura: la dinamica globalitzadora ,la tirania

economica, que ha fet abandonar criteris de qualitat per tenir
esment

nomes del rendiment. De vegades una obra d'excel.lencia literaria

requereix un cert temps perque sigui apreciada per bibliotecaris,

mestres i lectors juvenils . La velocitat del mercat actual
elimina dels

catalegs obres ben valuoses. 0 es procedeix a la descatalogaci6

simplement perque la col.lecci6 on figurava s'ha suprimit .Si aixo ens

passa als autors veterans i ben qualificats, que sera amb els que

comencen?

Potser no podriem esmentar un escriptor 0 escriptora de nivell

mundial, un fora de serie, (aixo passa amb la literatura en general)

pero la mateixa profusi6 de gent que s'hi dedica permet descobrir de

tant en tant un llibre d'alta dignitat. Que, ajudat del
bon nivell mitja,

es el que cal desitjar per a una literatura normal dins un pais que

lluita per ser normal.


