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quests dies en què els pe-
riodistes fan balanç de
l’any, sovint s’ha parlat

d’annus horribilis per referir-se al
2012. Certament ha estat per
oblidar, també per obrir els ulls
davant la barreja de corrupció i
misèria que ens envolta. Per al su-
plement ha estat un any lamenta-
ble per la pèrdua d’un dels nostres
referents, Emili Teixidor, durant
molt de temps un dels col·labora-
dors fixos de l’apartat literari. Per
aquest motiu i també perquè de-
mà és Reis, un altre dels nostres
veterans il·lustres –malgrat la se-
va joventut–, Jordi Llavina, ens
ofereix una aproximació a la lite-
ratura infantil i juvenil de l’Emili,
que si en teniu oportunitat po-
dríeu regalar als vostres parents i
amics més joves.

La literatura per a joves i nens
de l’Emili destil·lava una huma-
nitat i una tendresa que esdeve-
nien crueltat i ferocitat en molts
dels seus relats per a adults, entre
ells el popular Pa negre. En fi, hem
volgut condensar una proposta,
que cal no deixar de banda, un
dels nostres autors fonamentals,
el que segurament ha tingut més
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transcendència intergeneracio-
nal. Llavina fa una aproximació
prou lúcida i una guia per acos-
tar-nos-hi si encara no el conei-
xem, cosa poc probable entre els
lectors de les nostres pàgines.
    Així mateix teniu un bon ven-
tall de possibilitats per fer regals
llibrescos. Cal evitar la tendència
que tothom compri el mateix.
Tant per limitar l’empobriment
com, sobretot, perquè la nostra li-
teratura és prou rica per oferir ga-
ranties per a cada lector, diguin el
que diguin els pessimistes i diguin
el que no diguin els grans mitjans
públics, que només treuen els es-
criptors en prime time per ridicu-
litzar-los. Un altre dels llibres que
hem destacat en aquest primer
suplement de l’any són els dieta-
ris del polític i intel·lectual ma-
llorquí Joan Esterlich, que publi-
ca Quaderns Crema en una edició
de Manuel Jorba, on ens podrem
aproximar a la figura d’un perso-
natge poc conegut que va intentar
superar el noucentisme però que
va tenir les seves ombres en el seu
franquisme declarat. Els seus dia-
ris són una biografia del segle XX,
des de ben endins. ❋
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La literatura per
a joves i nens
de l’Emili
destil·lava una
gran humanitat
i tendresa

o diré de tirada: els Reis
o Reixos (com diuen a
Ponent) són els pares i

no maten elefants, no he anat mai
a una cavalcada i d’aquesta tradi-
ció em quedo amb el tortell i amb
l’acudit: “De gran vull ser Rei
Mag: només treballen un dia
l’any i, a sobre, és mentida.”

Com tota tradició, això dels
Reis té una zona geogràfica d’in-
fluència concreta. Que de la nit
del 5 al 6 de gener els nens esperin
regals té lloc a la península Ibèri-
ca, a Itàlia, a altres punts aïllats
d’Europa com ara Baviera i, per
influència espanyola, a països
americans com ara l’Argentina,
Mèxic, la República Dominicana,
Puerto Rico i l’Uruguai.

Els tres savis, Melcior (o Meli-
chior o Melkon), Gaspar (o Gat-
haspa o Gaspard) i Baltasar (o
Bithisarea o Balthazar) van dur al
nen Jesús nounat or, encens i mir-
ra (totes dues resines o gomes

H aromàtiques d’origen vegetal,
com toca a la secció). Fins que la
imatge de Gaspar em va quedar
fortament lligada a la de l’empre-
sari hoteler que va ser president
del Barça, jo li atribuïa un origen
germànic d’opereta, perquè me
l’imaginava dient: “Mirra, mirra
que et porrto, de regàlensen, her
nen Jassús.”

Les tradicions són més dúctils
del que podria semblar i algú va
decidir adaptar un paper secun-
dari, el del patge, i això ha fet
que cada localitat tingui el seu:
el patge Gregori (Barcelona), en
Fumera (Alt Empordà), Artabà
(el Vendrell), Hassan (Bergue-
dà), Carmalenc (Segrià), Eliseu
(Vilanova i la Geltrú), Sesillu
(Pla de l’Estany), Pepet de la fu-
mera (Osona) i, entre molts al-
tres, en Raimon (Alt Penedès),
un patge que suposo que repar-
teix els regals ajudat pel vent, pel
vent del món. ❋
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