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Responsabilitat compartida. Els
experts ho tenen molt clar a
l’hora de definir el camí per in-
troduir els nens en el món del

llibre; és un treball on s’han d’implicar
les institucions, les escoles i les famílies.
Si bé és veritat que hi ha edats crítiques
—com l’adolescència, ja se sap, tan ple-
na d’estímuls—, una bona base a la
infantesa és imprescindible per assentar
l’hàbit de la lectura. “És necessari que
el nen aprengui aviat el valor del llibre
en sí”, apunta Maria Sans, de la llibre-
ria barcelonina Al·lots / El Petit Prín-
cep. Al Nadal, la venda d’obres de lite-
ratura infantil i juvenil viu un moment

àlgid, gràcies en part a la sofisticació
cada cop més gran dels anomenats lli-
bres-regal. Però la tasca no es pot atu-
rar en aquestes dates i s’hauria d’allar-
gar tot l’any.

En aquest viatge cap al descobri-
ment del plaer de la lectura, han estat
molt importants a Catalunya alguns
personatges clàssics, ja veterans i com-
partits per més d’una generació, com
les Tres Bessones, en Teo o Mortadelo i
Filemón, protagonistes d’aquest Qua-
dern. Tots ells formen part d’una rica
tradició en l’àmbit de la il·lustració que
no sempre ha estat reconeguda com es
mereix. “Els llibres ajuden els petits a
aprendre a parlar, a conèixer el seu en-

torn, els transmeten valors familiars, els
ensenyen a ser imaginatius... Anar-se’n
a dormir amb un llibre a les mans és
molt important. Els que ens dediquem
a la literatura infantil, estem con-
vençuts que els contes són el primer pas
per passar després a lectures amb textos
més llargs. Això forma part de la nostra
satisfacció com a autors”, explica Carlo-
ta Goyta, una de les mares, juntament
amb Asun Esteban, d’en Teo.

Davant la multitud de títols que es
publiquen en aquestes festes nadalen-
ques, proposem també una variada se-
lecció per evitar que ningú es desanimi
en trobar-se amb tanta oferta.  
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Ens fem grans
Clàssics com Mortadelo i Filemón, Teo o les Tres Bessones són compartits
ja per més d’una generació i suposen la porta d’entrada al món del llibre

Per celebrar la festa de la
peregrinació, el magnà-
nim monarca Abdulah
d’Aràbia Saudí, guardià

dels Sants Llocs de l’Islam, ha
atorgat el perdó a una noia de
19 anys condemnada a sis
mesos de presó i dues-centes
fuetades. Resulta que la peca-
dora va ser violada
col·lectivament. I va ser viola-
da col·lectivament per una no-
ble raó. Va ser enxampada
dins d’un cotxe amb un home
que no era de la seva família,
cosa que en terres del magnà-
nim Abdulah no està bé. Així
doncs, la criminal, que és una
dona casada (segur que per
amor), va ser raptada per set
homes justos que es van sacri-
ficar per Déu i la van haver de
violar. Ser integrista també té
les seves penoses servituds...

Si difonc aquesta notícia
és perquè suposo que la majo-
ria dels imams que resideixen
entre nosaltres no la co-
neixen. Si no, haurien protes-
tat per la injustícia. Normal-
ment, els imams tenen molt
en compte totes les notícies
relacionades amb el seu
col·lectiu i, a la mínima que
se senten vexats, criden els fi-
dels a la rebel·lió. Dicten fà-
tues, protesten públicament i,
si a mà ve, fins i tot cremen
algun edifici singular. Ara fa
uns dies, per exemple, l’escrip-
tor Martin Amis va ser acusat
de racisme per la seva actitud
davant de l’Islam. Amis, en-
tre d’altres coses, va dir al fes-
tival literari de Cheltenham
que “s’ha d’admetre que exis-
teixen unes societats més de-
senvolupades que d’altres i
per desenvolupades vull dir ci-
vilitzades”. Després d’això,
al Regne Unit se n’ha muntat
una de grossa.

Per això suposo que els
imams i els seus amics no
deuen conèixer aquesta notí-
cia de la pecadora perdona-
da. M’estranya que tots els
que han protestat per les pa-
raules de Martin Amis no
han dit ni piu sobre aquest
altre assumpte. I m’estranya,
perquè és una bona manera
de demostrar que Amis s’equi-
voca. Que no existeixen unes
societats més desenvolupades
que d’altres. I per desenvolu-
pades vull dir que no violen
les dones que són en un cotxe
amb un home que no és de la
seva família i després les con-
demnen a presó i fuetades.

Les Tres Bessones, de Roser Capdevila, han tingut dues vides. Les originals (imatge de dalt) van ser protagonistes a partir de 1983 d’uns
contes que aviat es van publicar en un grapat de països, però el seu èxit massiu el van assolir gràcies a la sèrie televisiva estrenada l’any
1995. El pas a la petita pantalla va suposar un canvi d’imatge impressionant, però unes i altres són igual d’entranyables.

Lluís Muntada ressenya la darrera novel·la de Doris Lessing, ‘La clivella’� Jordi Llovet
escriu sobre el llibre de Carles Miralles dedicat a Carles Riba � Belén Ginart entrevista

Pere Portabella amb motiu de l’estrena a les pantalles de la seva darrera pel·lícula.
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