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L
a literatura infantil i juvenil té un va-
lor molt important, tot i que de vega-
des no li dediquem prou atenció. I si
no que li ho preguntin a Andreu So-
torra, secretari de l’AELC i responsable

en aquest suplement i des de fa molts anys de
la pàgina dedicada als lectors més joves.

Si volem una societat mínimament civilitza-
da cal fomentar des dels primers anys de vida
el costum de la lectura. Tot i que és una ad-
dicció sana, em fa l’efecte que per a molta gent
(adulta) això de llegir una estoneta cada dia és
tan difícil com pujar a l’Everest. Mala llavor,
doncs.

En el sector infantil manen una sèrie de co-
ordenades pel que fa a contingut, format, il-
lustracions, etcètera. En la franja juvenil,
aquests barems pràcticament tenen la llibertat
de la literatura dedicada als lectors adults.
Molts cops hem escoltat que una novel·la juve-
nil pot (o potser hauria de poder) agradar a un
adult. Això passa, però menys del que voldrí-
em, bàsicament, per una falta de qualitat, i no
només en la literatura juvenil, en tota la lite-
ratura. M’estic apartant del tema.

Alba Editorial ha presentat fa poc la col·lecció
Mapamundi, dedicada als lectors juvenils. Les
tres primeres novel·les són: La ruta de l’huracà, de
Care Santos (un viatge de Barcelona al Salvador,
on la protagonista busca el seu pare sota l’a-
menaça de l’huracà Mitch), Les muntanyes de la
lluna, de Francisco M. Martín i traduït per
Margarida Trias (un viatge a Uganda, el cor de
l’Àfrica, on hi ha molts animals en perill d’ex-
tinció), i Complot a l’Everest, de Teresa Artigas (un
viatge a l’Himàlaia en què el jove protagonista,
a més de superar els perills de l’ascensió fins al
Camp Base, desemmascara uns peculiars lla-
dres de material d’escalada). Les directrius de
totes tres, són: protagonistes adolescents, viat-
ges a paratges poc habituals (per tant, xoc cul-
tural), noves amistats, pinzellades d’amor, su-
peració de riscos (tant de la naturalesa, com
dels homes) i una visió que afavoreix el respecte
ecològic pel medi ambient.

He llegit la novel·la de Teresa Artigas, autora
que treu profit d’un extens i acurat treball de
documentació prèvia que queda reflectit en les
descripcions geogràfiques que hi apareixen.
Escrita com si fos el diari d’un jove de 14 anys,
al final trobem un índex de vocabulari específic
per a la novel·la i una fitxa amb dades sobre el
Nepal, a més de tres mapes. Potser és perquè el
protagonista es diu Lluís, però llegint-la ja em
veia ascendint, amb els pulmons escanyats per
la falta d’oxigen, pels paisatges que envolten
l’Everest.

Amb novel·les i col·leccions com aquestes, als
joves els resultarà molt més fàcil escalar fins al
cim més alt del vici de la lectura.
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El món (masculí) dels negocis considera la dona un risc
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La feina de la casa impedeix fer activitats més interessants
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S
i alguna cosa pot anar ma-
lament, anirà malament...
i sempre hi haurà una do-
na a qui donar-ne la culpa.
Aquesta és la mare de totes

les lleis recollides en el llibre La ley de
la señora Murphy (Temas de Hoy), de
Faith Hines i Pam Brown. A conti-
nuació, unes quantes filles.

L’embarassada que ho ha prepa-
rat tot per tenir el fill a casa té les
primeres contraccions de part a la
consulta del ginecòleg. Si un nen
es mostra molt i molt carinyós, se-
nyal que ha trencat alguna cosa. La
joguina que condemnen tots els
educadors (o sigui, la pistola) és la
preferida pel nostre fill. El llibre
més avorrit de tots és el que vol que
li llegim cada nit,
sense saltar-nos ni
una coma.

Si una dona fa plans
per sortir de nit és que
no coneix bé les lleis
de les malalties infan-
tils. L’amor que senten
les mares cap als fills
adolescents és directa-
ment proporcional a
la distància que els se-
para d’ells. L’únic in-
convenient dels ma-
nuals sobre com edu-
car els nens escrits per
experts és que, al cap
de deu anys, els ex-
perts admeten que
s’havien equivocat.

La feina de la casa
s’expandeix fins a ex-
cloure qualsevol altra
possibilitat de fer coses
més interessants. La
feina domèstica re-
quereix molt més
temps del que creu el
marit. Les fustes de
planxar van ser disse-
nyades per homes.
Descobrirem que la
nostra assegurança no
cobreix les inundaci-
ons quan tinguem un
metre d’aigua a casa.
El termòstat de la ren-
tadora s’espatlla justa-
ment el dia que hem

decidit rentar els millors jerseis de
llana. És més fàcil batre la massa del
pastís amb una forquilla i rentar-la
després que desmuntar i netejar la
batedora.

L’únic article imprescindible és el
que oblidem de comprar. Si un pro-
ducte té tants conservants que se-
gueix sent comestible passada la data
de caducitat, és que té massa con-
servants. Si només estem mirant, tots
els dependents ens assetjaran; si vo-
lem comprar una cosa i tenim pres-
sa, tots seran al magatzem. El jersei
de l’anunci sembla nou després de
rentar-lo perquè és nou. A la caixa del
súper, la nostra cua sempre avança
més a poc a poc que les altres. Al
banc, el client de davant nostre té

problemes greus amb els comptes; a
Correus, està enviant una taràntula a
Txèquia; al supermercat, està com-
prant provisions per a una festa amb
cinquanta convidats. Si llencem a les
escombraries aquell gos verd de por-
cellana tan horrible, l’endemà veu-
rem el seu germà bessó a l’aparador
d’una botiga d’antiguitats. Si com-
prem un llibre amb tapa dura, de
seguida en sortirà l’edició de butxa-
ca. Si no podem evitar comprar-nos
un article caríssim del qual ens hem
enamorat, al cap d’una setmana
descobrirem que no ens queda bé.

Si en l’elaboració d’un plat afegim
els ingredients més cars, el gust no
experimentarà cap variació. El guisat
passa de cru a cremat en el temps que
triguem a explicar-li al venedor que
no ens interessa gens l’enciclopèdia.

VÒMITS I MALALTIES
Els marits dormen tan profunda-
ment que mai no s’immuten quan
els nens vomiten de matinada. Els
nens tenen unes ganes incontenibles

de vomitar quan és del
tot impossible parar el
cotxe. Els homes cre-
uen que els seus mals
són dignes de compas-
sió i que els de les do-
nes són exagerats. Les
medicines modernes
fan miracles: perme-
ten que una dona amb
pulmonia cuidi el seu
marit amb grip.

Per molt qualifica-
da i intel·ligent que
sigui una dona, en el
món dels negocis se la
considerarà un risc
perquè se suposa que
tindrà el cap ocupat
amb problemes perso-
nals. L’home que es
passa la jornada labo-
ral al bar, està fent
contactes; la dona que
se’n va a dinar a casa
per veure els seus fills,
no té el cap on l’hau-
ria de tenir.

Si un home és gua-
po, amable i intel·li-
gent, és homosexual.
Si és encantador, so-
fisticat i guapo, és un
admirador de Hitler.

Quan la dona es
precipita cap a l’or-
gasme, recorda que ha
deixat la cafetera en-
gegada.

A R T F Ò B I A G U I L L E M C I F R É


