
de la novel-la inefable té el mèrit innegable d’haver posat en relleu algunes d’aquestes zones de la novel·lística de 
Villalonga que encara la crítica no havia transitat. Aquest fet palesa que l’aplicació dels mètodes crítics moderns 
ens pot ajudar a comprendre i a situar millor l'obra del nostre autor que, com hem dit, massa sovint ha estat objecte 
de treballs centrats sobretot en els aspectes purament biogràfics o cronològics, els quals ja han contribuït amb tot 
el que podien aportar. Per tant, s’imposava una nova manera de treballar. És cert que l’aplicació «mecànica» de 
mètodes teòrics pot conduir a conclusions massa evidents i, per tant, pot resultar poc rendible. Tanmateix, aquest 
no és el cas del llibre de Simbor, en què el sistema crític sempre és un instrument que ens permet arribar a unes 
conclusions o aclarir uns dubtes.

Hom pot pensar que Vicent Simbor, & Llorenç Villalonga a la recerca de la novel·la inefable, s’ha proposat una 
meta impossible: intentar definir quelcom en principi indefinible, provar de classificar una obra inclassificable, 
intentar ordenar el caos... És evident que en l'obra literària, com en tot art, sempre hi haurà algun misteri que la 
crítica no podrà aclarir. No importa que al final de la lectura d’aquest assaig no arribem a unes solucions absolutes 
i definitives, perquè el més important és que en el recorregut per l’obra villalonguiana, l'hem descoberta de bell 
nou. Per aquesta raó, Llorenç Villalonga a la recerca de la novel·la inefable des d’ara mateix és un llibre 
imprescindible no sols per als estudiosos de Llorenç Villalonga, sinó també per a aquells que s’hi apropin per 
primera vegada.
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Començar a llegir

Gemma L luch , El lector model en la narrativa per a infants i joves, València/Castelló de la Plana/Barcelona, 
1998, Universitat de València/ Universitat Jaume I /Universitat Autònoma de Barcelona.

El lector model en la narrativa per a infants i joves és el resultat d’un llarg i complet treball d'investigació de 
l’autora, que culminà amb la lectura de la tesi doctoral sobre aquest tema. El llibre que comentam n’és el producte 
últim, destil·lat i alleugerit de l’aparat acadèmic que sol acompanyar les tesis, per tal de fer-lo més concís i atractiu 
per al lector no especialista.

El volum s’obre amb una suggerent i reivindicativa introducció -encertadament titulada «Notes prèvies sobre 
una ventafocs literària»- de Vicent Salvador, en la qual es posa de manifest la migradesa de la investigació en el 
camp de la literatura infantil -almenys en la nostra àrea cultural- i la consideració de literatura subalterna o «de 
segona» que generalment li concedeix el món universitari, menysvalorant el seu paper en la construcció de la 
competència lingüística i literària dels joves lectors. Per la seva banda, l’autora ens explicita ja a les primeres 
pàgines l’objectiu del seu treball: «Però, què s "esdevé en textos escrits per un adult i adreçats a un infant? Què ocorre 
en aquesta comunicació literària que estableix un intercanvi amb una dissimetria marcada apriorísticament? Quines 
competències es demanen al lector? Quin tipus de comunicació literària s’hi estableix? Amb quina mena de discurs 
literari ens trobem?» (p. 17). Per a enfrontar-se a objectius tan complexos, Lluch usa sobretot la metodologia 
proposada per Eco a Lector infabula i l’anàlisi del discurs narratiu de Genette, Couégnas i Boyer, entre d’altres.



L’obra es divideix en set capítols i es complementa amb una bibliografía i un índex analític. El primer capítol 
es dedica a revisar el concepte de lector model, bàsicament des de les propostes d’Eco i les de l’estètica de la 
recepció, teories que són resumides en un esforç de síntesi que a voltes es resol en una explicació excessivament 
densa per a un lector no especialista. El segon capítol és una completa i ben documentada reflexió sobre la relació 
entre oralitat i escriptura a la literatura infantil, acompanyada amb quadres explicatius força aclaridors.

El tercer capítol, dedicat a la comunicació literària, analitza tres tipus d’autors (l’autor instructor, l’autor- 
política educativa i l’autor actual) i la influència de les institucions, l’escola i les editorials en els productes literaris 
que es proposen als infants. Lluch posa de manifest l’existència de la figura d’autor, subjecte a unes demandes 
prèvies fixades per consignes educatives o de mercat editorial, fet que incideix en la manca d’originalitat i en 
l’homogeneïtat de propostes literàries. Potser seria interessant seguir investigant aquest camí de dependència de 
la producció literària per a infants de factors totalment extraliteraris. Clou aquest capítol un apartat sobre el sexisme 
en la literatura per a infants que, al nostre parer, no acaba d’encaixar en el discurs general del llibre i que 
probablement hauria funcionat millor com un estudi independent de l’obra que comentam.

A partir del capítol quart, entram ja plenament en l’anàlisi de les obres. La redacció es fa més fluida i l’esforç 
conceptual dóna pas a la síntesi descriptiva, en la qual sovintegen els exemples que fan més entenedora l’exposició, 
encara que exigeix un cert esforç del lector la familiarització amb la nomenclatura utilitzada per l’autora, derivada 
de la proposta de Genette. En primer lloc, es revisen els paratextos (títols, informacions de coberta, pròlegs, 
il·lustracions, etc.), tan importants en aquest tipus de literatura. A continuació, s’estableixen els paràmetres de 
competència lingüística i competència literària que es pressuposen en el lector. Des d’aquest punt de vista, el capítol 
6 explicita detalladament i amb força exemples el tipus d’estructura narrativa més habitual en els llibres per a 
infants, la manipulació que es fa del temps narratiu, així com els tipus de personatges i espais proposats.

L’últim capítol, probablement el més interessant i més definidor dels objectius de l’estudi, és el dedicat a la com
petència hipertextual. L’autora analitza el tipus de relació que hi ha entre una obra literària considerada clàssica 
i les seves adaptacions per a joves lectors, entre un text de narrativa tradicional i les adaptacions per a infants que 
genera, o entre una obra concebuda ja des del principi com a literatura infantil i les altres obres que la prolonguen 
en forma de sèrie. S’analitzen també les relacions que Lluch anomena «de transvestisme burlesc», com és el cas de les 
propostes heterodoxes i a voltes provocatives de Gianni Rodari o Roald Dalh en relació als contes tradicionals i, 
finalment, les adaptacions cinematogràfiques de textos de literatura infantil, especialment les generades per la 
factoria Disney.

Finalment volem dir que, tot i que en algun capítol hi ha un apartat de conclusions, notam a faltar unes 
conclusions finals que resumeixin i clarifiquin les aportacions i reflexions globals de l’obra. Una recapitulació final 
seria de gran ajut tant per al lector no especialista com per a aquells especialistes que vulguin fer de l’obra un punt 
de referència important en estudis posteriors.

Tanmateix, El lector model en la narrativa per a infants i joves és -pel seu rigor i per les noves perspectives 
que obre- una molt interessant contribució als incipients estudis teòrics sobre literatura infantil que es fan al nostre 
país i, per això mateix, és un símptoma de normalitat. La publicació d’aquest llibre, precisament a través de tres 
universitats, indica que la literatura infantil deixa de ser la Ventafocs arraconada entre les cendres, per ser la Venta
focs que es vesteix de festa per anar al ball, aquest cop no un ball de palau, sinó un ball acadèmic. Benvinguda sigui!
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