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i còmics. Més preocupant em sembla el fet
de la minsa presència de col·leccions de lli-
bres de butxaca, a diferència del que passa
a d’altres països. També se’ns diu a l’infor-
me en qüestió que el número de títols editats
en català ha pujat i per contra el número
d’exemplars i la tirada mitjana han baixat.
Així mateix es pot comprovar que el percen-
tatge de títols editats en català, en relació al
total de l’edició feta a Catalunya  de l’any
1997 al 2000, oscil·la entre el 34% i el
31’3%, de manera que dibuixa una línia
estable (o d’estancament) que justificaria la
pujada en el número de títols publicats així
com les baixades en els apartats abans es-
mentats.

Però tots aquests indicadors, ¿són sufici-
ents per explicar els dèficits de l’edició en
català i el presumible estancament en què
es troba, punt percentual amunt o avall? Per-
sonalment m’inclino a creure que no. El pro-
blema és més de fons. Aquests indicadors,
tal com la paraula assenyala, ens diuen el
que ens està passant. Però el diagnòstic de
la malaltia —tant de bo només fos de crei-
xement— i els remeis per combatre-la fan
necessari un altre tipus d’anàlisi que inclo-
gui des de les ajudes institucionals fins als

Reflexionar
per a joves

A hores d’ara, resulta evident que la literatura
és, per damunt de tot, una manifestació artísti-
ca i que, en conseqüència, les obres que produ-
eix han de ser valorades, principalment, per les
consecucions assolides en aquest aspecte cre-
atiu. No obstant això, a l’hora d’encetar qual-
sevol acostament crític i avaluador a les obres
literàries, no hauríem d’oblidar-nos tampoc de
tenir en compte altres factors, que si bé no són
estrictament artístics, sí que són, almenys, com-
plementaris, com ara la capacitat que cada obra
té per transmetre als lectors uns valors universal-
ment vàlids o unes idees per avançar en una
major culturització i humanització de la nostra
espècie. De fet, la literatura ha tingut sempre,
conscientment o inconscient, una intencionali-
tat didàctica, molt clara, per exemple, en la lite-
ratura religiosa i moral medieval, però també
en la producció dels escriptors realistes del se-
gle XIX i en la de tots aquells autors avantguar-
distes i revolucionaris que, al llarg del segle XX,
pretenien una major educació del proletariat.

Per tant, no ens ha d’estranyar que en la li-
teratura escrita especialment per a infants i
adolescents aquesta intencionalitat didàctica
esdevinga, sovint, un factor imprescindible i,
fins i tot, consubstancial. Però, per desgràcia,
amb més freqüència de la desitjada, es tracta
d’una intencionalitat que arriba fins a extrems
perniciosos i desvirtualitzadors del fet literari.
Una tendència aquesta que provoca, en oca-
sions, una reacció productiva d’obres amb una

clara actitud antididàctica i transgressora de
determinades normes socials imperants, però
que, en la majoria dels casos, ha fet que els
autors actuals es decanten excessivament tam-
bé per una producció d’obres de ficció insubs-
tancials i d’evasió que, sens dubte, tampoc no
són, a pesar de la comercialitat, les que neces-
sitarien els nens i els joves d’avui.

I és, precisament, en aquest context on con-
vé destacar, en el panorama valencià, la pre-
sència d’obres de literatura infantil i juvenil que
tracten d’harmonitzar la bona qualitat creati-
va dels textos amb l’adequada intencionalitat
educativa i transmissora de valors que tota obra
artística ha de posseir també. En tenim un bon
exemple en la novel·la juvenil de Tobies
Grimaltos El joc de pensar, publicada per Edi-
cions Bromera i en què l’autor, amb l’ajuda de
la ficció, fa un recorregut pels grans temes filo-
sòfics, un recurs inspirat en part en l’obra de
Jostein Gaarder El món de Sofia. Però, sens
dubte, hi ha dues obres especialment signifi-
catives i, al mateix temps, excepcionals que són
de citació obligada com a referent d’aquest

tipus de literatura per a joves que més enllà
d’entretenir pretén també educar. Ens referim
a les dues darreres obres publicades per
Carme Miquel a la col·lecció «La Moto» de
Tàndem Edicions: A cau d’orella. Cartes a
Roser i Murmuris i crits. Cartes a Mireia.

Ni una ni l’altra són obres de ficció i, per tant,
no pertanyen al gènere narratiu, sinó que po-
den més bé emparentar-se amb el gènere
assagístic, la qual cosa els confereix aquesta
mena d’excepcionalitat que hem referit, i inici-
en la possibilitat de conrear en la nostra llengua
un gènere literari pràcticament inèdit per a jo-
ves. L’autora, a més, ho fa amb encert i amb un
estil àgil i adequat per als lectors als quals es
dirigeix. No debades, el recurs estilístic de l’es-
criptura d’unes cartes adreçades en primera per-
sona a les seues dues filles, Roser i Mireia, fa
que l’autora puga tractar en les dues obres un
munt de temes interessants per als joves —la tran-
sició política, la violència, el nacionalisme, el
feminisme, la sexualitat, l’oci i la societat de
consum, la família, la guerra, la immigració, les
ONG, la globalització, etc.—, des d’un enfo-
cament equilibrat, gràcies a la fórmula de la
conversa, que fa allunyar el text del perill del ser-
moneig. Això, evidentment, encara fa més re-
comanables i reeixides aquestes dues obres de
Carme Miquel i, en conseqüència, la conveni-
ència de l’aposta de reflexionar per a joves.
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efectes de la coexistència de dues llengües
en contacte (o el bilingüisme) i de quina ma-
nera incideix en els hàbits lectors i en els
punts de compra-venda (llibreries, quioscs,
grans superfícies, etc.), sense oblidar el
paper que hi juguen o hi puguen jugar la

distribució o els mitjans de comunicació. I
a partir de les dades objectives que s’ob-
tinguin d’aquestes anàlisis, anar de cara a
una redefinició d’estratègies i objectius tant
comercials com culturals. A mi no em sem-
bla pas  malament, per exemple, l’anunci
que feia el director general d’Edicions 62,
Pere Sureda (Avui, 7-11-02), quan anunci-
ava que hi hauria una reducció en el nú-
mero de traduccions. Això serà positiu sem-
pre que sigui en benefici d’una major qua-
litat de les traduccions (i per tant d’una
col·laboració més estreta entre traductor i
editor) i dels títols escollits. No cal recordar
que el prestigi d’Edicions 62 es va fonamen-
tar en bona mesura justament per la quali-
tat dels autors i obres escollides per ser tra-
duïdes al català en uns anys de tancament
i foscúria que no són el cas. ¿Que potser
l’edició en català vivia millor «contra»
Franco que no pas quan ha desaparegut de
l’escenari i s’ha entrat en un nou marc de
relacions polítiques, socials, econòmiques i
culturals molt més complex? Els interrogants
existeixen (i persisteixen) i comencen a ser
massa allargats.
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