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Un
atreviment necessari

La literatura escrita especialment per a
un destinatari infantil o jove és, sens dub-
te, una manifestació bastant recent tenint
en compte la llarga i venerable tradició
de «l’altra» literatura. Potser per això, la
seua existència no ha aconseguit enca-
ra el grau suficient de respectabilitat aca-
dèmica que, a hores d’ara, reclamen
molts dels seus productes. Aquesta man-
ca de reconeixement fa que, sovint, el
comentari a una obra qualsevol, o bé
l’anàlisi panoràmic de producció en una
llengua determinada, s’inicie amb una re-
ivindicació global respecte de les quali-
tats d’aquest tipus de textos. No obstant
això, és d’esperar que, amb el pas del
temps i amb la consolidació d’unes obres
que esdevinguen canòniques, aquesta
falsa polèmica acabe diluint-se en el no-
res.

Desgraciadament, a hores d’ara,
aquesta consolidació no es dóna, i
menys encara en una llengua com la
nostra en condicions adverses de norma-
lització social que han provocat un ine-
vitable endarreriment a l’hora de gene-
rar la necessitat d’uns textos de lectura
adequats a unes edats primerenques en
la formació de les persones. En el cas
valencià, per exemple, aquesta necessi-
tat, pel que fa al català, té a penes uns
vint anys. Per tant, s’entén que s’estiga
encara —almenys pel que fa a la críti-
ca— en un estadi inicial de dignificació
del «gènere». Un estadi que, per contra,
ens fa oblidar que l’autoexigència és,
per al t ra banda, la mi l lor  manera
d’aconseguir-ne el respecte i l’admiració.
En aquest sentit, potser, no hauríem de
confondre conceptes i parlar no exclusi-
vament d’adequació pedagògica. Pas-

qual Alapont ho ha expressat de mane-
ra clara quan ha dit que «fa l’efecte que
els editors i els escriptors de vegades es
preocupen més per publicar llibres soli-
daris, no sexistes i igualitaris que no
obres que excel·leixen pels seus valors
literaris. [...] Lamentablement, les intenci-
ons lloables no sempre engendren bona
literatura sinó, massa sovint, llibres polí-
ticament correctes». Potser caldria distin-
gir, com ha fet Gemma Lluch, entre lite-
ratura i paraliteratura.

En tot cas, a més de propiciar els lli-
bres que per la seua temàtica i estructu-
ra senzilla faciliten el contacte inicial dels
lectors inexperts amb la lectura, caldria
també reclamar l’existència d’altres tipus
de llibres per a infants i joves més ago-
sarats, amb ambició literària i amb inno-
vacions estilístiques i tractament de temes
no habituals i, fins i tot, problemàtics. La
literatura per a infants no pot ser només,
com ha dit el mateix Alapont, «una lite-
ratura amable», perquè, de fet, la «lite-
ratura» sempre s’ha distingit per la seua
condició d’expressió artística de «tots»
els sentiments humans i per la seua ca-
pacitat d’inconformisme i de denúncia.
Per tant, la literatura per a infants i jo-
ves, si realment vol ser literatura, no ha
de renunciar a la seua essència.

Per això, en la nostra literatura per a
infants i joves són dignes de destacar tra-

jectòries literàries com la de Gabriel
Janer Manila que ha impregnat les seues
obres d’una poeticitat admirable capaç
d’acostar-nos amb interés als temes més
diversos, com ara la pobresa o la cruel-
tat de la guerra: un tema tractat també
per un altre mallorquí, Miquel Rayó, en
una magnífica obra titulada El camí del
far, guanyadora del Premi Edebé, i que
és una de les poques narracions infan-
tils que s’atreveixen a encarar sense pre-
judicis el conflicte de la Guerra Civil
Espanyola. Per sort, aquestes aportacions
no en són les úniques i, pel que fa als
autors valencians, hem d’assenyalar que,
darrerament, s’han publicat tres obres
que tenen en comú el fet de tractar un
tema «tabú» en la literatura per a infants:
el tema de la mort. I ho fan, les tres,
d’una manera directa i corprenedora,
sense falsedats innecessàries, només amb
la dosi de lirisme adequada per a enca-
rar la tragèdia sense caure en el desà-
nim. L’esperança hi sura finalment, però
sense cap desenllaç endolcidor. Per això,
la publicació de llibres com On és el
iaio? de Mar Cortina i Van ploure estre-
lles de Raquel Ricart, a Tàndem Edicions,
i Un test de margarides d’Enric Lluch a
Bruño, s’ha de saludar com un signe de
maduresa d’una literatura que, entre els
valencians, ha començat ja a deixar de
considerar-se excessivament lligada a la
didàctica per tal de mostrar-se, com ho
fa tota literatura, com una visió estètica
i artística de la vida, o, si més no, del
que cada autor entén per vida. Es trac-
ta, en qualsevol cas, d’un atreviment
arriscat, sens dubte, però necessari.
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