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«Redrecem doncs aquest món del revés, començant amb els nens:
ells ens mostraran als adults el camí que hem de seguir»
Jella Lepman, 1945
Vet aquí una vegada una dona alemanya anomenada Jella. Quan va esclatar la
Segona Guerra Mundial va haver de fugir del país amb els seus fills. Eren jueus i
sota el règim nazi les seves vides corrien perill. No van poder tornar fins que es va
acabar la guerra el 1945 i es van trobar un país devastat. Les persones
supervivents s'esforçaven per reconstruir la seva vida i la senyora Jella va pensar
que per ajudar els infants a tirar endavant, ella els ompliria el seu cor de llibres.
Fervent defensora dels llibres com a ponts per establir llaços entre els pobles, la
senyora Jella es va entestar a construir una exposició de llibres infantils de tot el
món que les criatures i les seves famílies podrien visitar tot admirant-los i
escoltant com ella els explicava les històries que contenien.
Però com s'ho va fer la senyora Jella per aconseguir tants llibres? Doncs va
decidir escriure cartes als governs dels països de tot el món explicant la seva idea i
demanant que li enviessin els llibres més significatius de cada contrada. Vint
països van respondre a la seva petició formant una exposició de 4000 llibres que
va viatjar per Munic, Stuttgart, Frankfurt i Berlín.
L’exposició va créixer tant que es va traslladar a una mansió de Munic i finalment
va habitar un castell a les afores de la ciutat convertint-se en la primera i única
biblioteca de literatura infantil i juvenil internacional. Com si no fos prou, la
senyora Jella va unir forces amb l’Astrid Lindgren (l’autora de la famosa Pippi
Calcesllargues) i van fundar l’Organització Internacional del Llibre Juvenil
(IBBY).
La visita a l’actual Biblioteca Internacional de la Joventut de Munic, i seu de
l’IBBY, per a tot amant i especialista de la LIJ, és una experiència que s’ha de
viure per copsar la magnitud de l’heroïcitat que va suposar la idea de la Jella
Lepman.
Aquesta és la història que podria haver escrit l’autora canadenca Kathy Stinson
per explicar-nos la vida de la Jella Lepman, però es va decantar per relatar-nos
l’origen de l’exposició de llibres a través de dos germans que protagonitzen el
conte Els llibres de la senyora Jella. L’Annelise i el Peter miren de sobreviure

amb la seva mare amb el poc que els queda, ni tan sols tenen el pare, que ha mort
a la guerra. Però un dia ensopeguen amb una llarga cua, on es pensen que rebran
menjar, i es troben amb prestatges farcits de llibres i una senyora que els explica
contes!
La història és tendra i esperançadora com les il·lustracions que l’acompanyen i
permeten al lector fer-se una idea del que devia suposar per a la població de
l’època, la fita aconseguida per la Jella Lepman. Al final del llibre el lector trobarà
unes pàgines on es resumeix la vida i obra d’aquesta gran dona que va treballar
perquè els infants tinguessin accés a la literatura.
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