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Poca il·lustració

Durant el regnat dels primers reis de la 
casa de Borbó (de Felip V a Carles III), 
que omplen quasi tot el segle XVIII, Es-

panya va conèixer un moviment il·lustrat molt 
notable. Quan diem notable no volem dir que 
fos equiparable, ni de molt, a la Il·lustració 
francesa, anglesa o alemanya, però sí impor-
tant si es té present la indiferència secular 
d’Espanya pel saber, les humanitats i la in-
tel·ligència. Jovellanos, Feijoo, Navía, Campo-
manes, Olavide, Antoni de Capmany, Cadalso, 
Meléndez Valdés, Cabanilles i una bona colla 
més van ser una alenada d’aire fresc en el pa-
norama eixorc que havien deixat els regnats 
dels últims reis de la casa d’Àustria.  

Entre aquests il·lustrats espanyols n’hi ha 
un de valencià –no cal estranyar-se que escri-
vís en castellà, perquè la llengua catalana va 
patir el sotrac que ja sabem, a més d’una gran 
indefinició ortogràfica i lèxica, pobretat que 
no quedaria superada fins a Pompeu Fabra– 
que mereix un elogi: Gregorio Mayans i Cis-
car (Oliva, 1699 - València, 1781), autor d’una 
obra gens menyspreable, editada el 1984 per 
l’Ajuntament d’Oliva a càrrec d’Antonio Mes-
tre Sanchis. Mayans va arribar a la Il·lustra-
ció, com  molts dels seus col·legues, estudiant 
llatí i grec, i tornant a les fonts de l’humanis-
me renaixentista espanyol (Vives) i italià; en-
tre altres obres, va deixar uns monumentals 
Orígenes de la lengua española, que inclou una 
primera edició del Diálogo de la lengua, de 
Juan de Valdés, i una biografia de Cervantes, 
també la primera que es va escriure. 

Però si avui retem homenatge a aquest 
il·lustrat valencià és perquè va tenir per les 
llengües maternes una sensibilitat que des-
prés, en el cas del català, ha costat molt de tro-
bar en l’escena pública espanyola. Va escriu-
re: “¿Qué hombre de juicio puede negar que en-
señar en lengua vulgar, a lo menos las artes li-
berales, tiene grandes ventajas? Los maestros 
se explican mejor en la lengua propia, porque 
por bien que sepan la latina... saben con mayor 
perfección la que les es natural y familiar; por-
que en ella tienen más abundancia de voces, es-
tan más ejercitados, y por uno y otro se decla-
ran con mayor propiedad y facilidad”. Mayans 
es referia a la confrontació entre la llengua lla-
tina –sovint encara la de l’ensenyament– i les 
llengües vulgars o neollatines parlades a la 
Península. Però podem estar segurs que si 
Mayans s’hagués trobat en el lloc del jutge 
Marchena, no hauria dit als encausats del 
Procés que podien parlar en català per raons 
“emocionals”, sinó per totes aquestes altres 
raons, naturalíssimes, a què va referir-se. I 
deixo de banda la seva admiració per totes les 
llengües, a més de la castellana, que es parla-
ven a la Península, com es pot llegir a la seva 
Conversación sobre el Diario de los Literatos. 
Benaurada il·lustració dels doctes!!
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Aquest llibre tracta 
d’una catàstrofe

Hi ha lectures que 
sempre més et saps 
de memòria 
“Vull que ho sàpigues des de la pri-
mera ratlla: aquest llibre tracta 
d’una catàstrofe”. Així comença una 
de les novel·les que, de petita, em 
van alimentar les ganes de no parar 
mai de llegir. Vaig descobrir l’auto-
ra sueca Anna-Greta Winberg des-
prés d’haver guanyat amb la classe 
un dels premis Baldiri Reixac. Amb 
l’import del guardó ens podíem 
comprar dos llibres per cap, i vam 
anar a triar-los a la llibreria Ona de 
Barcelona. Allà ens vam trobar l’ad-
mirat Xesco Boix, que ens va ajudar 
a fer la tria. Seguint la seva recoma-
nació, em vaig quedar Sadako vol 
viure, de Karl Bruckner, la història 
d’una nena víctima de les radiacions 
d’Hiroshima. I seguint la meva intu-
ïció, també em vaig endur cap a casa 
Quan un toca el dos, d’Anna-Greta 
Winberg, la història d’una noia que 
afronta alhora la separació dels pa-
res i l’adeu a la infantesa. Aquell ma-
teix vespre, la Winberg havia esca-
lat fins al cim del rànquing dels 
meus escriptors preferits. 

El top ten d’autors de seguida 
se’m va renovar, perquè d’adoles-
cent ja em vaig enamorar de Rodo-
reda i de García Márquez, però re-
cordo amb tant d’afecte l’idil·li amb 
la Winberg que encara puc recitar 
de cor els primers paràgrafs de 
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Quan un toca el dos. A partir d’ara la 
meva memòria ja no coincidirà amb 
els exemplars de les llibreries, per-
què acaba de sortir una nova edició 
d’aquesta novel·la, amb la traducció 
revisada per Josep Maria Custòdio 
(el mateix traductor de l’edició del 
1981 a La Magrana), i l’inici actualit-
zat és aquest: “T’aviso des de la pri-
mera ratlla”. L’advertència que ve 
a continuació és idèntica, això sí. 

Novel·les per als que 
deixen de ser nens i 
encara no són adults  
 
La literatura infantil té tot el sentit 
de l’univers, però la necessitat d’una 
literatura etiquetada com a juvenil 
és més qüestionable. Un adolescent 
ja pot llegir de tot, i tant. Ara bé, jo 
em recordo simultaniejant amb ale-
gria lectures a mida –d’Els Grumets 
de la Galera, de L’Esparver de La 
Magrana, de La Xarxa de Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat– amb 
llibres sense marca d’edat. I celebro 
que L’Altra, l’editorial d’Eugènia 
Broggi, s’hagi animat a treure una 
col·lecció adreçada als lectors que 
estan deixant de ser nens. Es diu 
L’Altra Tribu i s’ha estrenat amb 
dos títols remarcables: Quin dia tan 
bèstia!, de la compositora i escripto-
ra Mary Rodgers (en què una nena 
es desperta convertida en la seva 
mare, amb traducció de Maria An-
tònia Oliver revisada el 2018), i 

Quan un toca el dos, d’Anna-Greta 
Winberg. En el mateix catàleg, El 
dia dels trífids, de John Wyndham, i 
La crida del bosc, de Jack London, 
conviuran aviat amb novel·les d’An-
toni Garcia Llorca i de Pep Puig. 

Aquells grumets ara 
són capitans, i calen 
nous referents 
 
L’entrada en joc de L’Altra Tribu co-
incideix amb una ambiciosa recupe-
ració del segell Els Grumets de la Ga-
lera per part del grup Enciclopèdia 
Catalana, que inclourà la reedició 
en facsímil de cinc títols catalans 
clàssics: El zoo d’en Pitus, de Sebas-
tià Sorribas; La colla dels deu, de Jo-
aquim Carbó –es va publicar fa 50 
anys–; En Roc drapaire, de Josep 
Vallverdú; Dídac, Berta i la màqui-
na de lligar boira, d’Emili Teixidor; 
i La història que en Roc Pons no co-
neixia, de Jaume Cabré. “Aquells 
grumets ara són capitans, i volem 
convidar autors contemporanis a 
escriure novel·les infantils i juvenils 
que puguin ser referents per a les 
noves generacions”, m’avança Ester 
Pujol, directora editorial d’Enciclo-
pèdia Catalana. Més detalls, al març. 

Es diu que els adolescents no lle-
geixen, que les xarxes socials i les sè-
ries i bla bla bla, però m’ho crec a 
mitges. En conec més d’un que es 
refugia entre llibres per desconnec-
tar del mòbil i del món sencer.!
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L’hàbit lector potser trontolla a l’adolescència, però publicar  
bons llibres és la manera d’intentar que no es perdi del tot


