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MIQUEL ZUERAS

Actualment es publiquen una
dotzena llarga de revistes infantils
i juvenils en llengua catalana,
algunes amb una llarga tradició

Un sector consolidat
L’auge de la narrativa per als més joves

Martí Bertran
PERE

La literatura infantil i juvenil catalana té un nivell comparable al de les grans literatures europees
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Amic
porc
Com que el porc és un animal net
al qual li agrada l’aigua, Jehovà i
Al.là van decidir que no era bo que
els seus pobles tinguessin en terra
pròpia un competidor directe per a
un bé tan escàs. Moisès, molt espa-
vilat, va pensar que, com que no hi
hauria pernil per a tothom, millor
que no n’hi hagués per a ningú. A
partir de la imposició de les seves
lleis, la impuresa i el porc són si-
nònims. Fins i tot els porcs ban-
quers amb barret de copa resulten
menyspreables.

Amb el nou virus de la grip en
ple galop, el porc ha passat a la ca-
tegoria de terrorista. Segons els
cronistes francesos destacats al Cai-
re, en menys d’una setmana s’han
sacrificat gairebé 300.000 garrins
que havien escapat de l’integrisme
culinari. A Centreamèrica, rossos
professors experts en salut i en
dietètica afirmen que s’ha d’acabar
amb les proteïnes porcines, bàsi-
ques en la dieta indígena. Si per ser
feliç és necessari disposar d’un cul-
pable, que Déu protegeixi els
porcs. Encara que no puguem invo-
car Déu per defensar aquest ani-
mal, ja que el cel està molt net,
sense porquets ni terroristes. H
Escriptor.

El bitllet

Viatjar instrueix molt
Opus mei
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APLAUDIMENTS A JIMÉNEZ
Amb una situació econòmica cada
vegada més complicada, i amb el
reconeixement que les mesures
d’impuls a l’ocupació i d’incentiu
fiscal s’estan quedant curtes, el Go-
vern considera que ha lidiat amb
una nota molt alta la crisi de la
grip A. En els últims dos consells
de ministres, el gabinet de Ro-
dríguez Zapatero va aplaudir la
ministra de Sanitat, Trinidad
Jiménez, per la seva ràpida reacció
i la seva coordinació amb les admi-
nistracions. «Ho està fent molt bé»,
s’assegura des de Moncloa.
l l l

MADRID, AMB EL BARÇA
En una gran ciutat també hi ha
una gran pluralitat. En la nit
triomfal del Barça a Londres, en el
seu enfrontament amb el Chelsea,
el gol d’Iniesta es va celebrar entu-
siàsticament en molts bars madri-
lenys, inclosos els del districte de
Salamanca. Tant si eren seguidors
que consideren que abans que res
és un club espanyol, que s’ha de re-
colzar a Europa, com simpatit-
zants de l’Atlètic de Madrid, el cert
és que hi va haver grans alegries.

MAD
Confidencial
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H
an passat una bona colla
d’anys i de coses, també
en el camp de la literatu-
ra infantil i juvenil cata-
lana, des que els pioners

del gènere durant la postguerra van
escriure, de vegades per voluntaris-
me, com un acte de servei més al
país, com ha assenyalat en més
d’una ocasió Joaquim Carbó, obres
tan emblemàtiques com Rovelló, La
colla dels deu, Viatge al país dels lacets
o Dídac, Berta i la màquina de lligar boi-
ra. Enguany, precisament, comme-
morem els 40 anys d’aquella collita
excepcional, d’aquell pòquer de clàs-
sics que ens va proporcionar el Pre-
mi Folch i Torres de l’any 1968.
Aquests títols, i molts altres, s’han
anat consolidant i han esdevingut
clàssics contemporanis de la litera-
tura infantil i juvenil catalana. Però
el més important, a parer meu, és
que autors com Josep Vallverdú,
Joaquim Carbó, Sebastià Sorribas
o Emili Teixidor, per limitar-me als
del quartet esmentat, han tingut
una continuïtat esponerosa que ha
fet que aquesta literatura hagi arri-
bat al segle XXI amb un esplet
d’autors i de títols comparable en
gairebé tot a les grans literatures
europees.

NO VULL pas cansar el lector
amb llistes de noms i de títols, però
sí que em permetré de recordar
que, a continuació d’aquella genera-
ció, van venir autors de tant d’èxit i
tan vigents com Pep Albanell, Mi-
quel Rayó, Gabriel Janer Manila,
Empar de Lanuza, Pep Coll, Mercè
Canela, Josep-Francesc Delgado i
un llarg etcètera. I no cal dir que
aquesta colla de noms, que tots han
superat els 50 anys si no m’erro, ha
estat seguida d’una altra d’igual-

ment fructífera, tot i
que encara ha pro-
duït poques obres.
Penso en noms com
els d’Eulàlia Canal,
Carles Sala, Josep
S a m p e r e , L o l i t a
Bosch, Antoni Garcia
Llorca... I paro, per-
què no puc pas allar-
gar la llista fins als
800 autors que al-
menys tenen una
obra de literatura in-
fantil i juvenil publi-
cada, com ha asse-
nyalat el crític Josep
M. Aloy en un article
recent.

Però la literatura
infantil i juvenil cata-
lana, en el seu camí
cap a l’homologació
a tots e l s nive l l s ,
també ha fet passos
importants en altres
aspectes, com ara el
reconeixement aca-
dèmic i intel.lectual a
través d’estudis i pu-
blicacions, cursos i
màsters, congressos i
jornades, tesis i tesi-
nes... Un bon exem-
ple el tenim en el IV
Congrés de Literatura Infantil i Juve-
nil Catalana que una vegada més or-
ganitza l’AELC (Associació d’Escrip-
tors en Llengua Catalana), enguany
a Mollerussa, seguint la tradició de
dur-los a terme arreu del territori de
parla catalana: la Seu d’Urgell
(1997), Vilafranca del Penedès
(2001), València (2004). El congrés
compta amb una quarantena d’es-
pecialistes que, repartits en taules
rodones i conferències, durant els
dies 8, 9 i 10 de maig, convertiran
Mollerussa, que a més aquests dies
també acull el XXV Saló del Llibre
Infantil i Juvenil, en la capital cata-
lana del sector.

Un altre camp en què la literatu-
ra per a infants i joves ha fet passos

de gegant ha estat el de les revistes
infantils i juvenils. Poca gent hi deu
haver que sàpiga que actualment es
publiquen una dotzena llarga de re-
vistes en llengua catalana dedicades
a aquest sector de la població. Tot-
hom coneix les tradicionals i alhora
renovades Tretzevents (hereva de L’in-
fantil) i Cavall Fort, que darrerament
s’ha ampliat amb la revista per a
més petits El tatano. Gairebé tothom
deu haver sentit a parlar de La revis-
ta dels Súpers, tan lligada al fenomen
televisiu, i de les revistes del grup
Bayard traduïdes a una dotzena
d’idiomes, entre els quals hi ha el
català: Cucafera, Tiro-liro, Reporter Doc.
Ja n’hi deu haver menys que cone-
guin les gratuïtes adreçades als jo-

ves que es reparteixen als centres
d’ensenyament, com són El Periódi-
co de l’Estudiant i Secundèria. Però en-
cara deu ser més minoritari el
grup de lectors i de seguidors de
les revistes territorials, com ara Ca-
macuc (País Valencià), Mil Dimonis
(Catalunya Nord) o L’Esquitx (illes
Balears i Pitiüses). ¡Ah!, i encara em
deixo les revistes de l’ONCE, escri-
tes naturalment en braille: Esclat i
Tocar i parar. Si els ho haguessin dit
a Josep Maria Folch i Torres o a
Clovis Eimeric, quan els van tan-
car En Patufet, de ben segur que
haurien somrigut bonhomiosa-
ment, però per dins haurien trac-
tat de boig o de somiatruites l’ago-
sarat futuròleg.

TAMBÉ HI HA hagut can-
vis radicals en el camp dels premis
literaris, tant els adreçats a autors
que escriuen per a infants i joves,
com els convocats específicament
per a menors de 18 anys. A més, se
n’han creat de tan originals com
els concedits pels mateixos lectors
joves (Protagonista Jove i Atrapalli-
bres) o els d’assaig sobre literatura
infantil i juvenil, com ara el Premi
Aurora Díaz Plaja, de l’AELC i Cai-
xa Penedès, i el Rovelló, de l’Ajun-
tament de Mollerussa. I podríem
parlar de les 180 editorials que edi-
ten llibres infantils i juvenils en ca-
talà, i de força altres aspectes en
què aquesta literatura catalana ha
assolit un grau de normalització
extraordinari.

Només per acabar, i perquè no
sembli que tot són flors i violes,
voldria destacar un parell d’aspec-
tes en què la normalització i la
consolidació encara han de fer
molt de camí: la projecció exte-
rior, reflectida sobretot en les tra-
duccions a altres llengües, i la
presència als mitjans de comuni-
cació, públics i privats. Però
aquests aspectes els haurem de
deixar per a una altra ocasió. H
Coordinador del Congrés de Literatura

Infantil i Juvenil Catalana.

Q
ue no utilitzin ara la
matança de 45 perso-
nes en un casament
d’Anatòlia per donar
allargues als turcs que

confien en la integració del seu país
en la Unió Europea. No s’ha respec-
tat a ningú. Ni els nuvis, ni la infàn-
cia. Periòdicament sorgeix la notícia
d’una matança en una escola nord-
americana. I a Europa el desmem-
brament de Iugoslàvia no es va por-
tar a terme amb delicadesa i exquisi-

desa, especialment en el capítol bos-
nià. No són temes per a demagogs.
A la justícia li correspon ara dictar
les sentències merescudes per a ca-
da cas.

Vaig viatjar a Turquia amb uns
amics fa una mica més de mig se-
gle, en una època en què amb certa
freqüència es produïen agressions
ètniques: a grecs, armenis i kurds. A
Istanbul vam intimar amb jueus se-
fardites de la nostra edat i ens van
explicar les seves peripècies, espe-
cialment les incursions als barris
d’aquelles comunitats. «¿I en els
jueus, no?», vam preguntar. Van
contestar que tot al contrari: que
amb els turcs tenien una bona rela-
ció i, per evitar confusions, era reco-
manable exhibir les parts més ínti-

mes del cos masculí, quan ha pas-
sat pel tràmit de la circumcisió.
Així els ho havien ensenyat els
seus pares, ja que era una solució
enginyosa, que es perdia en la nit
dels temps. Era un DNI eficaç que
només tenia un problema: que no
servia per a les dones, perquè Je-
hovà les va alliberar d’aquesta sa-
grada mutilació. A la porta de la
casa i al costat del germà o del ma-
rit que mostraven els seus atri-
buts, les dones eren respectades.

Aquell viatge va ser una expe-
riència sobre com arriba a instruir
recórrer món. Fins i tot per assa-
bentar-se de coses que no servei-
xen de gran cosa. La matança ac-
tual m’ha situat a finals dels anys
50, cosa que sempre és d’agrair. H


