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Gabriel
Janer Manila,

com a exemple

Sovint, els defensors de la literatura infan-
til i juvenil parlen —o parlem— de la neces-
sitat de ressaltar el primer terme d’aquest
concepte per damunt dels altres. En aquest
sentit, reivindiquen la validesa d’uns textos
que, pel fet d’adreçar-se a uns lectors infants
o joves, no tenen per què renunciar a la
qualitat artística o literària. Tot i que, proba-
blement, tinguen raó també alguns investiga-
dors i crítics quan consideren que no tots els
textos de ficció, escrits tant per a infants com
per a adults, s’han de considerar textos lite-
raris i, en conseqüència, jutjar com a tals.
De fet, Gemma Lluch, entre altres, ha parlat
de «paralitaratura». Sota aquest concepte
tindrien cabuda molts llibres, principalment
narratius, classificats habitualment com a
best-sellers, literatura de consum, literatura
d’evasió, etc. En aquest calaix de sastre, a
més, tindrien cabuda moltes obres escrites
per a infants i, sobretot, per a joves, en les
quals predomina més l’aspecte argumental
de la història —de vegades amb una estruc-
tura molt esquemàtica— que no la cura per
l’ús d’un llenguatge ric i adequat o per l’ofe-
riment d’una lectura múltiple oberta a distin-
tes interpretacions i complicitats amb el lec-
tor, aspectes aquests indispensables en qual-
sevol obra que, almenys, intente ser literària.

En tot cas, tant els uns com els altres estan
d’acord a afirmar la utilitat de tot aquest tipus
de textos «paraliteraris» a l’hora de promou-
re el procés de l’adquisició de l’hàbit lector.
Un procés que té, des d’una perspectiva do-
cent, l’objectiu d’aconseguir finalment el pla-
er per la lectura de les obres autènticament
literàries. Potser per això, la literatura infantil
i juvenil és freqüentment admesa i tolerada en
àmbits acadèmics com a mitjà envers l’altra,
«l’autèntica», i, potser per això també, els
defensors més conscients d’aquest tipus de

literatura, davant la publicació evident
d’obres dolentes i excessivament precipitades
en la redacció, parlen de l’existència de
«bona» i «mala» literatura infantil. Concep-
tes, tots aquests, excessivament ambigus i que
donarien matèria per a un llarg debat. Per des-
gràcia, el que no sol fer gairebé ningú és
adduir exemples concrets d’obres i autors clas-
sificables en un costat o en l’altre. Sens dub-
te, per evitar compromisos arriscats i alguna
enemistat personal. Però això té, lògicament,

conseqüències negatives. Si pensem que la
literatura infantil i juvenil és literatura hem de
demostrar-ho amb textos. Hem d’atrevir-nos
a manifestar la nostra opinió.

En aquest sentit, l’obra per a infants i jo-
ves de Gabriel Janer Manila resulta exem-
plar i digna de ser coneguda i contemplada
amb respecte per qualsevol lector. Les seues
obres, tant per la complexitat dels temes que
hi tracta com per l’estil sempre poètic de la
prosa, són una autèntica delícia i, al mateix
temps, una mostra de rigor i exigència lite-
raris per part de l’autor, virtuts que ja són
visibles en la seua primera aportació al gè-
nere, El rei Gaspar, i que culminen amb una
obra mestra com Tot quant veus és el mar.
Per sort, Janer Manila ens obsequia, de tant
en tant, amb obres d’una més que notable
qualitat, com ho ha fet recentment també
amb la novel·la juvenil Daniel i les bruixes
salvatges, publicada per Edicions Bromera
i guardonada amb el Premi Bancaixa de
Narrativa Juvenil. En aquesta obra, el pro-
tagonista i narrador és condemnat a mort a
l’edat de quinze anys per un assassinat que
no ha comès. Per aquest motiu, la nit anteri-
or a la seua execució a la forca, decideix
passar-la sense dormir per a escriure una
mena de memòria sobre el que ha sigut la
seua dissortada vida. L’escrit esdevé, alho-
ra, una mirada cap a tot allò que no ha pogut
ser, una altra vida possible, en fer Daniel des-
tinatària del seu testament una noia que ha
vist passar durant un segon per la seua vida
i que, en coincidir els ulls de tots dos, l’ha
convertida en l’objecte del seu amor. Una
obra, per tant, amb tots els ingredients de la
«bona» literatura i que es llig, a més, amb
agilitat. Tot un exemple, sens dubte.
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