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Contràriament al que ha estat habitual en la
nostra tradició literària adreçada als lectors
adults, almenys des de la Renaixença i fins a
èpoques molt recents, la literatura per a infants
i joves, des de la seua creació i posterior ge-
neralització al llarg del segle XX, no ha estat
dominada en absolut pel gènere poètic, ja que
la producció narrativa ha estat predominant
des d’un principi, fins a l’extrem que, per con-
tra, la creació poètica feta exclusivament per
a xiquets en la nostra llengua ha estat escassa
i excepcional, fins i tot, en aquells autors que
s’hi han dedicat. Per sort, d’uns anys ençà,
aquesta situació està canviant, almenys si ate-
nem a la regularitat amb què hi apareixen
noves obres i a la reiteració amb què incidei-
xen determinats autors. A Catalunya, no obs-
tant això, comptaven ja amb l’il·lustre prece-
dent de Josep Carner i, sens dubte també, de
Marià Manent, que publicà l’any 1980 l’obra
Espígol blau. Autors als quals s’hi han afegit,
al llarg de les últimes dècades, les aportacions
destacades de Joana Raspall, Olga Xirinacs,
Miquel Martí i Pol i Miquel Desclot, poeta que
ha vist recompensada la seua brillant trajectò-
ria amb la concessió del Premio Nacional de
Literatura Infantil y Juvenil 2002 del Ministerio
de Cultura per l’obra Més música, mestre!,
publicada a la col·lecció «Grumets» de la
Galera.

Sens dubte, aquest guardó estimularà la
producció poètica en català per a infants i jo-
ves i, probablement, ajudarà a vèncer algunes
reticències envers el gènere per part dels edi-
tors, que es dissiparan definitivament si l’aco-
llida dels lectors esdevé cada vegada major.

En aquest sentit, convé assenyalar l’interès crei-
xent que la poesia genera entre els docents com
a recurs didàctic i la recerca que molt sovint
fan els mestres a la caça i captura de nous po-
emes adequats a l’edat dels seus alumnes. Una
recerca que cada vegada va sent menys difi-
cultosa per l’aparició de noves obres i autors.
Al País Valencià, per exemple, a més de les
obres publicades ja amb anterioritat d’Empar
de Lanuza, Joan Vila i Vila, Joan Ponsoda,
Maria Beneyto i Marc Granell, entre altres, cal
ressenyar la recent publicació, en el període
curt d’un any escàs, de sis obres de poesia
infantil. Aquest fet resulta, evidentment, insòlit
i digne de remarcar per si mateix, però també
per la qualitat de les obres. Per als més menuts,
Edicions 96 ha publicat l’obra Els infantils fem
rodolins, coordinada per Pilar Sànchez i Sílvia
Viñoles, on es veuen entrellaçats en cadascu-
na de les pàgines els diversos rodolins inven-
tats pels xiquets i les xiquetes del C.P. Sant
Antoni Abat de Fortaleny amb els dibuixos que
ells mateixos han fet per tal d’il·lustrar-los i les
fotografies de cadascun dels infants. Un llibre,
sobretot, suggeridor per tal de provocar en
altres centres la mateixa pràctica d’iniciació al
joc poètic. També gràcies a Edicions 96, dins
la col·lecció «Salabret d’històries», podem lle-

gir el llibre de Llorenç Giménez Oficis de ron-
dalla, que conté quaranta-sis poemes que des-
criuen el sentit i la funció de vells oficis tradici-
onals avui ja quasi en desús.

D’altra banda, Brosquil —una editorial for-
ça dinàmica en els últims anys— publica una
antologia poètica per a estudiants d’ESO, inti-
tulada Racó de poesia, feta per Encarna
Barreda amb propostes didàctiques per a ca-
dascun dels poemes seleccionats, i, sobretot,
cal destacar el llibre El bosc del meu aniversa-
ri de Pedro Vilar, traduït magníficament per
Marc Granell i il·lustrat de manera magistral
per Miguel Calatayud, tot un plaer per als sen-
tits de l’oïda i la vista. I finalment, i des d’una
perspectiva estrictament literària, s’han de
valorar positivament les obres de Marc Granell
i de Maria Dolors Pellicer. El primer, amb El
ball de la lluna (Tàndem), es confirma com a
poeta per a infants amb una inspiració i una
exigència tan encertades com les que ha ge-
nerat fins ara la seua poesia d’adults, que han
fet de Marc Granell un dels poetes valencians
de l’actualitat més respectats i llegits. La sego-
na, Maria Dolors Pellicer, coneguda com a
narradora, s’estrena amb un llibre, Versos di-
versos (Bromera), que la situa en primera línia
de l’oferta poètica en català per a infants. Un
llibre ple de registres i d’una musicalitat que
invita al joc i a la recitació i que, com els al-
tres, és un signe que fa sentir-nos optimistes a
l’hora de cobrir un buit existent i poder excla-
mar esperançats als docents que ho sol·liciten:
«Ací teniu el que voleu! Més poesia, mestre!»

Josep Antoni Fluixà


