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Tabarca:
una illa ben jove

Per sort, a hores d’ara 
—passada ja la meitat de la
primera dècada del segle
XXI—, el panorama editorial
valencià es pot considerar
molt més ric, dinàmic i diver-
sificat que fa a penes uns vint
anys. La producció de llibres
en la nostra llengua s’ha esta-
bilitzat i normalitzat bastant
bé, almenys en alguns gène-
res, sobretot literaris. Una
altra cosa és, evidentment, la
recepció dels llibres per part
dels lectors, la difusió d’a-
quests a través dels diversos
mitjans de comunicació i el
suport de les institucions
públiques a la valoració
social dels escriptors i de les
escriptores i a la dignificació
de les obres. Com també ho és, per
exemple, la poca producció de llibres
de temàtica científica o de temes pro-
fessionals relacionats amb la música,
l’advocacia, la informàtica, etc. As-
pectes, tots aquests —per desgràcia—
no suficientment atesos positivament en
la mesura en què caldria.

No obstant això, no es pot negar
que el món editorial valencià ha millo-
rat —i molt— i que comptem ja amb
una sèrie d’empreses consolidades que
treballen d’una manera el més profes-
sionalitzada possible en unes cir-
cumstàncies socials, sovint, no del tot
favorables. I, sens dubte, comptem
amb elles perquè, superant les adversi-
tats, van saber aprofitar-se —i conti-
nuen fent-ho— de les condicions míni-
mes creades amb la implantació de la
nostra llengua en el sistema educatiu
escolar que promulgà la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià. Per tant, no
ens ha d’estranyar que una gran part
de la seua productivitat se sustente —si
més no, de moment— en aquelles
obres que s’adrecen directament al
públic lector infantil i juvenil i que, grà-
cies a la rendibilitat que generen, fan
possible l’aposta dels editors per altres
tipus d’obres considerades pels crítics,
en general, com a més ambicioses des
d’una perspectiva artística i literària.

Evidentment, això fa que les editorials
tracten d’atendre de manera prioritària
el sector de la demanda que més facili-
tats li ofereix i que només quan el té
cobert es llance a la captació dels
altres. Però, no per això es deixen por-
tar per la imitació de les altres, ja que,
d’alguna manera, cadascuna de les edi-
torials valencianes ha buscat una certa
especialització, fins i tot, dins del món
de la literatura infantil i juvenil. Aquest
és el cas de Tabarca que, des dels seus
inicis allà per l’any 1990, amb la ree-
dició de l’obra de Vicent Pacual El guar-
dià de l’anell —apareguda primer a
Gregal—, prengué un matís indubtable-
ment juvenil que ha mantingut fins als
nostres dies i que ha sabut identificar
clarament la seua producció. És a dir,
crear-ne la marca i, fins i tot, la pròpia i
quasi fidel escuderia d’autors.

De fet, Tabarca té només dues col·lec-
cions, «Tabarca Juvenil» i «Tabarca
Narrativa», molt semblants en el dis-
seny i en la maquetació. La primera per
a lectors adolescents, i la segona per a
joves, amb obres dignes de ser llegides
per qualsevol persona adulta amant de

la bona literatura. Altres edi-
torials, pel contrari, han diver-
sificat la seua oferta de gène-
res i de trams lectors per a
totes les edats, però a
Tabarca, pel que sembla, li
ha eixit bé la jugada, ja que
s’ha consolidat com un refe-
rent indiscutible de la narrati-
va juvenil. En aquest sentit,
hem de destacar que en els
dos últims anys ha publicat
divuit novel·les, algunes de
les quals han estat distingides
amb el Premi de Narrativa
Juvenil «Ciutat de Torrent» o
amb el Premi de Novel·la
Juvenil «Ciutat de Borriana»,
convocats per l’editorial. En
conseqüència, ha dotat el seu
catàleg d’una bona varietat

d’autors: alguns de joves, com Juane
Gumbau (L’àngel de la mort), Manel
Àlamo (Els cavallers del drac), o Lluís
Miret (La muntanya d’argent); i d’altres
ja coneguts com Joan Pla (El cant de
l’últim rossinyol), Maluy Benet
(Missatge en un rellotge), Mariano
Casas (Visió nocturna), Francesc
Monpó (Amable i Els greixets) o Pep
Castellano, autor amb Joaquim Roca
de la novel·la L’ull de la boira.

A més, és digne de destacar també
la saludable diversitat dels temes que
es tracten a les obres que s’hi publi-
quen: l’ecologia, a La vall dels obli-
dats, de Leo Climent; la intriga, a Els
secrets de la porta tancada, de Víctor
Peris; la psicologia del jovent i la pas-
sió per l’aventura, a obres com Els
desigs de primavera, de Francesc Mez-
quita, Pels ulls de Lucrècia, d’Adela
Ruiz, o El llibre dels exàmens, d’Albert
Garcia; sense oblidar tampoc les nota-
bles narracions d’ambientació històri-
ca de Jordi Querol, Encara que ens
creguen vençuts, i de Vicent Sanchis,
Fàtima de Berfull i Vespres de foc. Dos
autors que mereixen també la mirada
atenta i crítica dels lectors adults i que
testimonien que Tabarca és encara,
per sort, una illa ben jove.  
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