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La guia recull
uns 250 títols
que pertanyen
a uns 40
autors, amb
una fitxa de
cada llibre

Guia de la literatura infantil i
juvenil de les Illes Balears.
Introducció de Caterina

Valriu. Bibliografia bàsica de
Ramon Bassa. Editorial

Moll. Palma, 2003.

T
ot i que tothom sap
que els autors en
llengua catalana
formen part d’una
única literatura, és

fàcil detectar que l’existència
d’administracions diferents
(governs autònoms, diputa-
cions, ajuntaments...) en ca-
dascun dels territoris de
parla catalana fomenta l’a-
parició de premis, estudis,
guies o seleccions bibliogrà-
fiques que s’articulen no a
partir d’aquesta literatura
sinó a partir del criteri terri-
torial.

Així, la literatura catalana
no es desfà, cada vegada
menys, de l’encasellament
en autors valencians, autors
de les Illes Balears, autors de
les Terres de Ponent, autors

del Camp de Tarragona, au-
tors de les Terres de l’Ebre,
autors de la Franja, autors de
la Catalunya Nord, autors
d’Andorra, autors de..., fins a
arribar a perfilar autors de
tal o tal altra comarca i au-
tors de tal o tal altra pobla-
ció, malgrat que tots siguin
escriptors o escriptores en
llengua catalana. ¿Esperit de
reivindicació patriòtica local o
esperit de resistència contra
un centralisme cultural?

El cert és que, en el fons, hi
ha uns grups d’autors més
compactes que uns altres que
es distingeixen de la resta no
tant per la variant dialectal
en la qual s’expressen sinó
per la temàtica, l’ambienta-
ció, les referències paisatgís-
tiques o la tradició literària
de les quals parteixen.

D’aquest interès territorial
neix, segurament, la Guia de
la literatura infantil i juvenil de
les Illes Balears, un volum de

l’Editorial Moll que compta
amb el suport de la conselle-
ria d’Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears,
l’Institut de Ciències de l’E-
ducació de les Illes Balears i
la Caixa de Colonya.

Són 25 anys llargs (1976-
2001) que analitza, en una
introducció del llibre, la
professora de la Universitat
de les Illes Balears Caterina
Valriu, i que es poden am-
pliar amb una bibliografia
elaborada per Ramon Bassa.
La guia recull uns 250 títols
que pertanyen a uns 40 au-
tors. Un catàleg considerable
que s’estructura amb una
fitxa de cada llibre, la repro-
ducció de la coberta, una
breu biografia de l’autor i
fragments de crítiques que
orienten el lector sobre l’o-
bra.

Algunes dades que s’extre-
uen de l’anàlisi de Caterina
Valriu donen a conèixer que
el 50 per cent de les obres
publicades pels autors de les
Illes Balears s’han editat a
Barcelona. Dels obradors de
Palma n’han sortit un 20 per
cent i la resta s’ha enfornat a
Maó, Eivissa o València. La
majoria de llibres s’adrecen a
lectors de 10 a 14 anys. Els
autors illencs opten més avi-
at per contes llargs o novel·la
curta. Hi ha pocs autors que
escriguin per als lectors més
petits, d’entre 6 i 10 anys. I,
com passa en altres àmbits
territorials, la poesia i el tea-
tre són una raresa. Un tret
curiós és la poca presència
d’il·lustradors de les Illes Ba-
lears.

Entre les tendències temà-
tiques, hi ha el de la supera-
ció dels problemes perso-
nals; el dret a la llibertat; la
lluita del bé contra el mal;
l’amor com a força per con-
tinuar o l’amor que venç
convencions. I hi domina un
tractament poètic i una acu-
rada recreació de la fantasia.

La relació d’autors resse-
nyats és llarga. Des dels au-
tors més coneguts per la seva
constància a publicar per a
joves com ara Rosa Maria
Colom, Gabriel Janer Manila,
Pere Morey, Pere Pons, Eusè-
bia Rayó i Miquel Rayó, fins a
autors que s’hi han dedicat
més esporàdicament com ara
Ponç Pons, Maria de la Pau
Janer, Pau Faner i Joan Pons.
Un estat de la qüestió útil
que, com en altres casos si-
milars, s’arrodoniria del tot
si tingués una rèplica en
xarxa, actualitzada des d’ara
permanentment.

DANIEL CLOWES

Obsessions
C Ò M I C

J O S E P G Á L V E Z

Daniel Clowes, David Borning.
La Cúpula. Barcelona, 2003.

D
avid Borning és una
faula trista i alhora
esperançada sobre
les relacions hu-
manes en la socie-

tat dels EUA i per extensió
hegemonista al Primer Món.
Una narració en què Daniel
Clowes aconsegueix un to al-
hora proper i distanciat mit-
jançant la simbiosi del costu-
misme de Ghost World i el sim-

bolisme oníric d’altres obres
de l’autor nord-americà, com
ara Como un guante de seda for-
jado en hierro.

David, el protagonista, és un
adolescent que intenta definir
la seva identitat al voltant del
model físic del primer amor,
mentre fuig de la pressió
anul·ladora de la mare i inten-
ta recrear la figura del pare,
que va fugir. En aquesta recer-
ca personal els actes quotidi-
ans, les actituds descrites amb
naturalisme, es combinen amb
moments i situacions irreals o
que pertanyen a una altra rea-
litat subjacent i explicativa de
la primera.

David i les seves relacions
pertanyen a i configuren un
món que és una mena de xarxa
que sempre acaba tallant-se
amb una frustració, tot i que
d’aquesta frustració en naixerà
segurament una altra branca
destinada a una nova frustra-
ció. Una xarxa que es manté
activa per una contínua activi-
tat dels individus que formen
el seu nucli i que volen defugir
el seu aïllament, tot i que no-
més sigui per projectar cap a
l’exterior les seves obsessions.

PANORAMA DESOLADOR
Un panorama fred i desolador
dominat per la solitud, la in-
felicitat i la por que configura
un diagnòstic de fracàs auto-
destructiu per a l’actual mo-
del social ianqui i al qual Da-
niel Clowes contraposa el va-
lor resistent de l’amistat i
l’esperança que els joves
aconsegueixin sobreviure a
aquest món sense horitzons
de continuïtat.

Emili Teixidor, Els secrets de la
vida de la Formiga Piga.

Il·lustracions de Gabriela
Rubio. Col·lecció El Vaixell de

Vapor. Editorial Cruïlla.

Barcelona, 2003.
A partir de 9 anys.

L a primera novel·la de la
sèrie va ser guardonada
amb el Premio Nacional

de literatura infantil i juvenil
l’any 1997. Sis anys després, la
cinquena història de la sèrie
(fixeu-vos que camina al ritme
de Harry Potter) posa el dit a la
nafra amb una faula de guerra
i de pau, d’esclavitud i de sub-
missió. Però també de secrets
de la vida i de la ciència en clau
de narració fantàstica.

Jules Verne, Viatge al centre de la
Terra. Traducció de Jordi Vidal.
Col·lecció El Corsari. Editorial

La Galera. Barcelona, 2003.
A partir de 12 anys.

L a descoberta d’uns mis-
teriosos jeroglífics entre
les pàgines d’un llibre

porten el professor Otto Li-
denbrock i el seu nebot, el
jove Axel, a emprendre el vi-
atge més al·lucinant que
s’hagi fet mai: endinsar-se en
les profunditats de la Terra.
El clàssic del mític autor Ju-
les Verne s’afegeix a altres
títols de l’autor a la mateixa
col·lecció, com ara Miquel
Strogoff i La volta al món en 80
dies.

Satoshi Kitamura, Les
aventures d’en Maulet.

Traducció de Núria Sales.
Il·lustracions de l’autor.

Col·lecció Simbolet.
Símbol Editors.

Sant Cugat del Vallès, 2003.
A partir de 6 anys.

À lbum en vinyetes amb
tres històries que tenen
com a protagonista el gat

que surt de la mà de l’il·lustra-
dor japonès Satoshi Kitamura
(Tòquio, 1956). El Maulet imita
una maquineta de fer punta,
aprèn a nedar i intenta acon-
seguir, amb una colla de gats,
unes galetes. Històries d’hu-
mor que es poden traslladar a
la vida quotidiana.


