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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Oportunitat d’una història de la literatura infantil i juvenil valenciana actual

Els especialistes coincideixen a situar el  començament formal  de la literatura

infantil  i  juvenil1 en  els  segles  XVIII  i  XIX.  Cert  és  que  amb  un  caràcter  i  unes

motivacions ben diferents de les contemporànies. Posats a remuntar en el temps, s’hi

poden trobar tota classe de precedents il·lustres. Des de literatura oral a escrits didàctics,

passant per faules i exemples. No obstant això, és a partir del segle XVIII i, sobretot, del

XIX,  quan  comencen  a  publicar-se  una  sèrie  de  textos,  majoritàriament  contes  i

novel·les, adreçats als més joves. 

No debades,  condició  sine qua non perquè es  genere una literatura  infantil  i

juvenil  és  l’existència  de  dues  edats  de  l’ésser  humà:  la  infantesa  i  l’adolescència.

Infantesa i adolescència s’han considerat, històricament, un impàs cap a la maduresa,

sovint  accelerada,  sense  demores.  En  les  classes  altes  sempre  ha  existit  un  lapsus

formatiu, per a educar els plançons, però per a la immensa majoria dels éssers humans,

ni això. El moment en què l’individu era capaç de treballar i ajudar a parar casa marcava

el final de la infantesa i la incorporació immediata al món dels adults. 

És conseqüència dels canvis generats per les societats industrials quan, primer en

les classes benestants i, modernament, en la resta de sectors socials, és possible parlar

d’una  edat  en  què  els  humans  tenen  dret,  temps  i  possibilitats  reals  de  sentir-se  i

comportar-se com a infants i joves. Durant el segle XIX, bona part de les obres que hui

en dia es consideren clàssics del gènere foren publicades per a un destinatari molt més

ampli. Les novel·les d’intriga, d’aventures, de misteri, de ciència ficció, etc. van més

enllà d’una edat determinada. 

La  literatura  catalana  va  començar  amb  un  cert  retard  la  incorporació  a  la

literatura infantil i juvenil. Ho va fer en la mesura que les circumstàncies polítiques i

1

 A partir d’ara, LIJ.
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sociolingüístiques  ho  permetien.  La  Renaixença  i  el  Romanticisme  van  donar  una

primera espenta, en revaloritzar la literatura culta en català i també la popular. L’impuls

definitiu  vingué  amb  el  Noucentisme  i  la  voluntat  regeneradora  i  formativa  de  la

societat, on l’educació dels infants es considerà peça fonamental. 

La LIJ catalana compta amb bons estudis que ofereixen una visió cronològica i

de conjunt.2 En el  cas del País Valencià,  cal  destacar les investigacions d’Empar de

Lanuza (1982)3 i de Josep Antoni Fluixà (2011).4 Dos treballs solitaris i distants en el

temps, excepció d’una regla: l’escàs interés que desperta la història de la LIJ entre la

crítica  especialitzada.  Sobta  la  contradicció  que,  el  període  més  fecund  de  la  LIJ

catalana  i  valenciana,  del  1975  ençà,  siga  tan  poc  estudiat.  Evidentment,  cal  una

perspectiva  temporal  per  a  valorar  i  jutjar  les  obres  i  els  autors.  Esdevé,  però,  una

necessitat peremptòria oferir visions de conjunt dels últims quaranta anys, més enllà de

ressenyes  puntuals  de  novetats.  Els  mediadors,  mestres  en  actiu  o  en  formació,  els

responsables de les biblioteques i, fins i tot, les famílies interessades, necessiten una

història de la LIJ valenciana. Una història que no es limite a l’acumulació de noms,

títols i dates, sinó que siga una eina per a divulgar i entendre millor els autors i les obres

que han anat naixent i creixent durant les darreres dècades. 

En una societat com l’actual, on costa un no dir trobar ressenyes de llibres en la

premsa i on és una missió més que impossible la presència continuada d’un espai per al

llibre en els mitjans de comunicació de masses, cal un exercici de memòria i de reflexió

i anàlisi. Memòria de tot el que s’ha escrit i reflexió i anàlisi sobre la forma com s’ha

escrit i s’ha llegit. 

 

2 Els més complets són:  Història de la literatura infantil i juvenil catalana (1998), de Caterina Valriu
(amb una primera edició del  1994, editada per Pirene,  i  revisada el  1998);  i  el  capítol  «La  literatura
infantil i juvenil»,  de Conxa Rovira (1988), dins de la  Història de la Literatura Catalana. També cal
assenyalar l’aportació de Gemma Lluch i Caterina Valriu (2013),  La literatura per a infants i joves en
català.
3 «Literatura infantil al País Valencià (1930-1982)», revista L’Espill, núm. 16, València, 45-56.
4 «La Literatura Infantil i Juvenil al País Valencià», revista L’Aiguadolç núm. 39, Pedreguer, IECMA, 9-
33.
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1.2 Metodologia

El  present  estudi  se  centra  en  un  període  concret:  des  de  l’any 1975 fins  a

l’actualitat.  Es  tracta  de  l’època  de  major  producció  literària  en  la  història  de  la

literatura catalana i, alhora, per la proximitat, una de les menys estudiades. A fi d’oferir

la tan necessària visió de conjunt, s’han seguit les premisses següents: 

a) De  primer,  l’estudi  es  contextualitza  amb  una  anàlisi  de  l’evolució  del

panorama editorial i sociolingüístic; 

b) De segon, s’amplia la definició del context amb una descripció de l’atmosfera

generada pels nous moviments de renovació pedagògica; en especial, allò que afecta a la

introducció de la llengua en l’ensenyament, autèntic motor de la producció de LIJ;   

c) En  tercer  lloc,  l’estudi  s’estructura  per  gèneres  literaris.  Una  opció  més

entenedora que no el criteri cronològic. Atés que el període temporal és relativament

curt (quaranta anys) i afecta una època específica (la democràcia), l’anàlisi per gèneres

permet classificar les obres i analitzar-les en el seu context. Encara que la investigació

fa referència a la LIJ valenciana, és inexcusable aportar notes i dades relatives a la resta

del domini  lingüístic,  per a situar-la  convenientment  dins de la  literatura  catalana.  I

també, al context internacional i a la resta de llengües de l’estat (basc, castellà i gallec).

Per a decidir quines obres calia incloure en l’àmbit específic de l’estudi, s’han

aplicat  els  criteris  següents:  obres  publicades  en  editorials  valencianes,  amb

independència  de  l’origen  geogràfic  de  l’autor;  i  obres  publicades  en  editorials  no

valencianes per autors valencians. 

d) Al capdavall,  l’objectiu  d’aquest  estudi  és  doble.  D’una banda,  oferir  una

visió general. I d’una altra, aprofundir després en l’obra d’uns quants autors, considerats

de referència. És el que s’ha intentat en l’últim apartat.  Parlar d’autors de referència

sempre  és  arriscat.  Els  gustos  varien  d’unes  persones  a  unes  altres,  com també  la

influència i la repercussió de determinades obres i autors al llarg del temps. 

Per  a  ser  el  més  imparcials  possible  i  defugir  judicis  de valor  subjectius,  la

selecció final dels deu autors estudiats amb més deteniment és el resultat d’una senzilla

9
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enquesta, encaminada a obtindre la llista dels autors de referència (més significatius o

populars) de la LIJ valenciana. L’enquesta va consistir en un parell de preguntes, clares

i directes: 

- Esmenta un màxim de deu autors valencians de LIJ que haurien de figurar en

una història de la literatura; 

- Esmenta un màxim de deu obres de LIJ valenciana dels autors anteriors que

consideres remarcables; 

L’enquesta es va enviar a mig centenar de persones, al nostre parer especialistes

en la matèria i vinculades al País Valencià: la majoria mestres i professors de llengua

(35); i editors, escriptors i crítics, en menor mesura (15). El resultat és un llistat que, si

bé no exhaustiu, permet destriar una mena de cànon orientatiu sobre els autors i les

obres de major pes en la LIJ valenciana dels últims quaranta anys. Com a factor variable

del grau de coneixements dels enquestats, cal assenyalar que els mestres tenien un major

coneixement  dels  autors  especialitzats  en  literatura  infantil  que  els  professors,  més

avesats a treballar  autors de literatura juvenil.  Els escriptors  més  votats  són,  de fet,

aquells que toquen ambdós camps. 

Així  doncs,  el  present  treball  d'investigació  conjuga  una  metodologia

quantitativa  (pel  que  fa  als  criteris  de  selecció  del  cànon  d'autors)  amb  una  altra

qualitativa (d'anàlisi crítica i comparada). Només hem introduït un criteri de selecció per

a la tria final.  Entre els quinze autors més votats,  hi havia dos grups generacionals:

d’una banda, els autors més veterans, que ja publicaven durant la dècada dels vuitanta; i

d’una altra, un grup d’autors que comencen a publicar més tard, als noranta o, sobretot,

a partir del 2000. Com que cal començar per algun lloc i limitar el camp d’estudi per a

concentrar energies, hem considerat adequat seleccionar els deu autors més votats entre

els veterans de l’enquesta per a l’última part de l’estudi, aquella en què s’estudien obres

i  autors  amb  profunditat.  Aquesta  selecció  respon  a  la  voluntat  d’estudiar  aquests

escriptors  amb  major  deteniment,  començant  pels  deu  pioners  que  publiquen  més

prompte: Pasqual Alapont, Maria Jesús Bolta, Carles Cano, Pepa Guardiola, Empar de

Lanuza, Enric Lluch, Carme Miquel, Vicent Pascual, Joan Pla i Mercé Viana. 

10
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Tot seguit oferim la graella final de resultats de l'enquesta, referida als quinze

autors més votats:

AUTOR VOTS5 OBRES DESTACADES DE CADA AUTOR6 VOTS

Empar de Lanuza 48 El savi rei boig 40

Pasqual Alapont 47 Cagadets de por 28

Enric Lluch 47 El rei Panxut redola i el rei Primal s'envola 20

Joan Pla 45 Mor una vida es trenca un amor 38

Carles Cano 40 Contes per a tot l'any 22

Vicent Pascual 37 El guardià de l'anell 42

Mercé Viana 35 Bum-Bum, el fantasma esvalotat 10

Carme Miquel 25 A cau d'orella 8

Maria Jesús Bolta 20 Animals! 6

Pepa Guardiola 20 La casta de Banya Trencada 6

Teresa Broseta 25 L'illa a la deriva 4

Gemma Pasqual 28 Marina 12

Silvestre Vilaplana 27 La mirada d'Al-Azraq; Els dimonis de Pandora 26

Isabel Clara-Simó 20 Júlia 25

Josep Franco 19 L'últim roder 15

Tots aquests autors mereixerien un estudi en profunditat.  Però per limitacions

metodològiques  inherents  al  caràcter  i  condicionants  d’una  tesi  doctoral,  ha  estat

necessari establir un criteri de selecció. D’altra banda, els autors més joves es troben en

plena maduresa  creativa,  la qual cosa fa  suposar  que publicaran molts  més llibres  i

tindran  moltes  més  oportunitats  de  ser  estudiats,  en  un  futur  pròxim.  També  convé

assenyalar la presència entre les obres més valorades de Júlia, una novel·la de literatura

guanyada.       

5 En vots, cal tindre en compte que cada enquestat podia votar fins a 10 autors. Tots els enquestats no
n'han arribat a posar 10. 
6 Pel que fa a les obres hi ha hagut moltíssima varietat. Indiquem el número de vots en aquelles més
repetides.  

11
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Cal comentar  algunes  incidències  significatives  que es  van produir  durant  el

procés de l’enquesta: 

a) En primer  lloc,  l'enquesta  inicial  aspirava  a  formular  una tercera  i  quarta

pregunta als enquestats. Aquestes preguntes van ser que indicaren els autors i les obres

més importants o conegudes de la LIJ catalana, de tot el domini lingüístic. L’objectiu

era establir una certa valoració de qualitat entre els diversos territoris. La resposta d’una

part important dels enquestats vinculats al món de l’ensenyament va consistir a deixar

en blanc aquestes preguntes, per la qual cosa no ha estat possible incloure les respostes

en l'estudi. Hi al·legaren un desconeixement ben bé total. Aquest fet és preocupant. No

solament pel que comporta de desconnexió amb la resta de territoris de parla catalana.

Sinó perquè si s’haguera preguntat a docents del Principat o de les Illes Balears, sobre

obres i autors del País Valencià, la resposta probablement hauria estat la mateixa: el

desconeixement.  No existirà  un mercat  normalitzat  de LIJ mentre  mestres,  lectors  o

famílies del País Valencià no sàpien qui és Francesc Vallverdú o Joana Raspall,  i el

públic de Catalunya i les Illes no estiga familiaritzat  amb Empar de Lanuza o Enric

Lluch.   

b) Una segona incidència és que, en un primer moment, es va intentar preservar

l'anonimat  de l'autor  d'aquesta  investigació.  És  a  dir,  que els  enquestats  contestaren

l'enquesta sense conéixer la identitat de l'autor d'aquest estudi, des d'un correu electrònic

neutre, i sense donar detalls sobre qui hi havia darrere. L'objectiu era evitar possibles

desviacions en les respostes, ja que l'autor d'aquest estudi és autor de LIJ. La resposta a

l'enquesta va ser mínima. Es tornà a enviar l'enquesta, ara especificant el responsable i

demanant-ne educadament la participació, com un favor. Aquesta vegada, cal dir que

contestaren  la  majoria,  fins  arribar  a  la  mostra  mínima  de cinquanta  enquestes.  Per

evitar  la  desviació  i  preservar  l'objectivitat  de  les  respostes,  es  va  demanar  als

enquestats que no inclogueren en les votacions a l'autor d'aquest estudi.   

Finalment,  la bibliografia  diferencia  un apartat  d’estudis sobre LIJ, i  un altre

amb la bibliografia dels deu autors seleccionats. En conseqüència, la bibliografia ofereix

informació sobre totes les fonts consultades i sobre totes les obres estudiades.
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En els capítols dedicats als diferents gèneres de la LIJ s’ha intentat agrupar les

obres  i  els  autors  per  criteris  temàtics,  més  que no estrictament  cronològics.  A tall

d’exemple,  en  l’apartat  dedicat  a  la  novel·la  històrica,  agrupem les  obres  per  l’eix

temàtic (novel·la morisca, edat mitjana, món antic, guerra civil, etc.). També hem pres

la decisió de prescindir de la referència sistemàtica a l’any de publicació, tret que siga

una obra significativa, per a evitar caure en una acumulació de dades excessiva. Per

contra,  s’han inclòs graelles  informatives,  dedicades  a cada gènere,  al  final  de cada

capítol, amb l’autor, el títol de l’obra, l’editorial, l’any d’edició i una breu descripció del

contingut. En aquells gèneres on la producció és ingent, la narrativa infantil de caire

fantàstic o la novel·la de sentiments (amorosa i de problemàtica adolescent), hem optat

per  aplegar  les  obres  a  partir  d’algun  tret  rellevant  i  prescindir  d’informacions

supèrflues o repetitives (data de publicació, editorial, descripció, etc.).    

Per tot  el  que ha estat  comentat,  la finalitat  d’aquesta  investigació és bàsica,

l’estudi dels autors i les tendències més representatius d’un període concret, i s'encara

des d’un mètode empíric i analític. En conseqüència, malgrat els objectius eminentment

descriptius,  la  finalitat  de  la  investigació  és  crítica.  Sense  caure  en  l’acumulació

inopinada  de  noms  i  dades,  sempre  en  la  mesura  que  faciliten  la  comprensió  i  la

interpretació d’una realitat: els gustos, les inquietuds i les tendències que han servit de

guia als autors de la literatura infantil i juvenil. 

És en aquest punt on cal combinar dues formes complementàries de tractar la

més que considerable  quantitat  de títols  i  autors que han aparegut  durant els  últims

quaranta anys. D’una banda, la investigació ha de partir d’una metodologia quantitativa,

expressada  i  justificada  pels  resultats  de  l'enquesta.  El  punt  de  partida  per  a  la

classificació  sistemàtica  de totes  les  dades  (autors,  títols,  gèneres,  editorials,  etc.).  I

d’una altra  banda,  la  investigació  ha d’avançar  cap a  un tractament  qualitatiu  de la

informació,  que permeta inferir  una sèrie de conclusions. No es tracta d’elaborar un

llistat interminable. Sinó d’agrupar, seleccionar i valorar. Amb tot, convé recordar que

l’objectiu  d’aquest treball  no és repartir  excomunions ni indulgències.  Sinó oferir  la
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informació  necessària  per  a  ordenar  una  producció  vasta,  sovint  dispersa  entre  els

catàlegs de múltiples editorials. Convé referenciar i matisar les fonts d’informació: 

a) la  bibliografia  especialitzada  publicada  sobre el  tema ha estat  un punt  de

partida. Tant les obres i els estudis que fan referència a la història de la literatura, com

també els articles de crítica literària apareguts en revistes com ara Faristol, Cavall Fort,

Lletres  Valencianes,  etc.  o  els  suplements  culturals  d’alguns  periòdics.  La  lectura

d’aquestes ressenyes ha permés constatar dos greus problemes. D’entrada, la majoria de

ressenyes  són  merament  descriptives,  es  limiten  a  resumir  l’argument  i  poc  més.  I

després, un llibre, si té la sort de ser ressenyat críticament (cosa que no sempre ocorre),

no acostuma de tindre més d’una o dues crítiques diferents. És difícil que els lectors o

els  estudiosos  es  formen  una  idea  real  de  la  qualitat  o  l’interés  d’un  conte  o  una

novel·la, amb l’opinió  personal d’un sol crític. Cal contrastar visions diferents, en la

mateixa publicació o en altres distintes. I això, ara com ara, és molt difícil  per a un

lector mitjà.    

b) L’estudi  sistemàtic  dels catàlegs  editorials.  Totes les editorials  fan públics

anualment els seus catàlegs de novetats. Aquests catàlegs, tant en paper com en pàgines

web, permeten fer un seguiment exhaustiu d’obres i autors.

c) La consulta  on line de les base de dades de l’ISBN. A més de contrastar

cronològicament  tots  els  títols  publicats  per  autor  i  per  editorial,  aporta  informació

rellevant sobre el nombre d’edicions, un criteri a tindre en compte a l’hora de valorar

l’èxit lector i les vendes d’un títol.
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1.3  Justificació de la investigació

Finalment,  cal  assenyalar  la dimensió històrica de la investigació.  Els estudis

d’història de la literatura sempre requereixen d’una perspectiva temporal, per a valorar

les obres des de la distància, amb major objectivitat. No obstant això, la rellevància de

la literatura infantil i juvenil en el conjunt de la literatura actual, tant pel que fa al pes

editorial  i  el  volum de mercat  com al  nombre  de lectors,  justifica  una aproximació

immediata. Primer descriptiva i històrica; després, també valorativa. 

Autors i  tendències  de la  literatura infantil  i  juvenil  valenciana (1975-2014)

sintetitza  en  el  títol  els  objectius  bàsics:  oferir  una  visió  de  conjunt  històrica,

descriptiva, analítica i interpretativa dels autors més rellevants i de les tendències més

significatives del període de major vitalitat de la LIJ valenciana.  

El capítol «La creació d’una xarxa editorial» se centra en l’anàlisi del context

històric i sociocultural en què va nàixer i créixer la LIJ. La introducció del valencià a

l’escola va permetre la creació, per primera vegada en la història, d’un mercat literari

estable. Possibilità l’aparició de tota una indústria editorial, des de Gregal i les primeres

publicacions  institucionals,  fins  a  la  consolidació  d’una  xarxa  editorial  en  els  anys

noranta. 

A fi de contextualitzar la investigació, s’ha considerat pertinent apuntar una breu

anàlisi  del  clima  d’efervescència  ideològica  i  cultural  que  van  representar  els

moviments de renovació pedagògica. Sense ells, no s’entén l’esforç i l’entusiasme d’una

part de la societat civil per a revitalitzar la llengua i, de retop, la literatura infantil i

juvenil. Aquest és l’objectiu del capítol «Moviments de renovació pedagògica».

«Literatura  comparada»  pretén  ser  un  exercici  per  entendre  i  valorar  millor

l’evolució de la literatura valenciana en el marc de la LIJ catalana i peninsular. Voluntat

que implicava dibuixar un panorama esquemàtic de l’evolució de la resta de literatures

de l’estat durant el segle XX (castellana, gallega i basca). Com també, de l’evolució de

la literatura internacional. 
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En el capítol «La literatura infantil i juvenil valenciana: gèneres i tendències»

comença l’anàlisi sistemàtica de la producció. Un estudi diacrònic hauria resultat dens i

feixuc.  S’ha optat  per  agrupar  obres  i  autors  en funció del  gènere,  atenent  als  més

representatius. Encara que aquest estudi se centra en la literatura valenciana, els epígrafs

comencen amb una introducció sobre l’estat del gènere i de la tendència en la literatura

catalana general i, si convé, també en la literatura internacional. Els gèneres narratius

escollits han estat:  la narrativa històrica,  la fantàstica,  la de terror, la sentimental,  la

d’intriga, la d’aventures i la narrativa breu (conte i rondalla). També s’ha parat atenció a

la poesia, el teatre, l’assaig i la il·lustració. 

Per últim, «Selecció de deu autors» s’aventura a l’anàlisi en profunditat de l’obra

de deu autors representatius de la LIJ valenciana actual que, com s’ha dit suara, són

resultat  d’una  enquesta.  La  tria  de  deu  autors  no  significa  que  els  enquestats  els

consideren els millors, en detriment de la resta d’autors. Sí, però, els més representatius,

també des del punt de vista cronològic. Ja hem explicat que s’ha optat per seleccionar

els autors més veterans entre la vintena final de més votats. Tots deu tenen en comú una

obra important per la quantitat de títols, per l’èxit editorial i pel nombre de lectors a què

han arribat. I alhora, comparteixen el caràcter de pioners, ja que foren dels autors que

inauguraren la producció valenciana actual de literatura infantil i juvenil. En el cas de

Vicent  Pascual,  volem  aclarir  que  figura  a  l’estudi  per  haver  estat  votat  i  per  la

repercussió d’una de les seus tres obres, El guardià de l’anell. Amb només tres llibres

publicats, no se li dedica la mitjana de deu pàgines de la resta d’autors, per la qual cosa,

és l’únic capítol més breu que en el cas dels altres escriptors, amb una obra molt més

extensa.       
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2. LA CREACIÓ D’UNA XARXA EDITORIAL

2.1 Impuls de la LUEV

Escriure  en  català,  a  finals  dels  anys  setanta  i  a  primeries  dels  vuitanta,

comportava un repte més que notable. D’entrada, calia superar tres entrebancs: primer,

com aprendre  a  escriure;  segon,  on publicar;  i  tercer,  la  forma d’arribar  als  lectors.

Aprendre  a  escriure  no  era  fàcil.  La  societat  valenciana  patia  un  sistema  educatiu

exclusivament en castellà, on el català havia estat marginat dels àmbits formals. No sols

faltava una tradició, uns models literaris i normatius coneguts. La majoria dels autors

afrontaren l’aprenentatge de la normativa de forma autodidacta, pel seu compte, o en

cursos de diverses entitats o associacions. En aquest procés incipient d’alfabetització del

País Valencià, cal recordar la gran tasca d’Enric Valor.7 Especialment, des que començà

a col·laborar amb 3i4.  Obres com Temes de correcció lingüística (1983) o La flexió

verbal (1983) es convertiran en manuals de capçalera, per a resoldre dubtes no solament

d’ensenyants i aprenents, sinó de diverses generacions d’escriptors. Heus ací, el

mestratge doble de Valor, autor i gramàtic. Aquesta activitat de divulgació lingüística i

normativa s’intensificà amb l’entrada en vigor de la LUEV (1983), per la necessitat de

trobar  materials  didàctics  i  apuntalar  les  primeres  bastides  de  l’ensenyament  de  la

llengua. 

No convé oblidar, tant els que van viure aquella època com els més joves, que

abans dels ICE i dels CEFIRE, abans dels llibres de text i dels recursos digitals que ho

donen tot pastat i ben cuit, molts ensenyants van ser capaços de formar-se motu propio,

gràcies a la il·lusió col·lectiva i a la voluntat de renovació pedagògica. Durant molts

anys de resistència, l’autoaprenentatge i l’autoformació van ser els pilars fonamentals
7 Seguint el consell de Sanchis Guarner, Enric Valor escriu gramàtiques i materials d’autoaprenentatge,
amb títols tan significatius com Lea valenciano en diez días (Breve método de pronunciación del catalán-
valenciano-balear), publicat per Fermar, el 1966; Valor se suma també al programa de valencianització,
des  de  la  revista  Gorg  (1969-1972).  De  major  incidència  en  les  joves  promeses  de  l’època  va  ser
Millorem el llenguatge (1971), reeditat per 3i4 (1979) i el Curso medio de gramàtica catalana referido
especialmente al País Valenciano (1973). 
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que supliren les mancances i l’hostilitat de l’administració. Fins a la creació d’una xarxa

pública  de  centres  de  formació  del  professorat  i  d’un sistema universitari  capaç  de

formar  docents  en  valencià,  tant  en  filologia  com  en  magisteri.  Carme  Miquel  ho

explica amb aquestes paraules: «Som autodidactes, ens formem i aprenem allò que els

estudis  oficials  ens  havien  negat.  Constituïm  el  primer  moviment  de  renovació

pedagògica de la postguerra».8

Comptat  i  debatut,  la  generació  dels  pioners,  d’Empar  de  Lanuza,  Joan Pla,

Vicent  Pascual,  Carme  Miquel,  Carles  Cano…  hagué  de  fer  un  esforç  previ  i

suplementari a l’estricta creació literària: alfabetitzar-se, ampliar el vocabulari culte i

aprendre a escriure en una llengua bandejada de l’ensenyament i dels àmbits oficials. La

Secció Filològica de Lo Rat Penat, dirigida per Carles Salvador, va iniciar els primers

cursos  de  llengua  de  la  postguerra  (1949-1975).  Precisament,  inspirats  per  la

incorporació  a  l’entitat  d’Enric  Valor  i  altres  valencianistes  que  renovaren  la  saba

conservadora de la institució i se n’aprofitaren de la infraestructura per a dinamitzar la

societat cultural del moment. En aquests cursos (Cortés: 2006, 34), presencials o per

correspondència, els alumnes, gent com Francesc Ferrer, Joan Valls o Francesc Almela,

tenien l’oportunitat d’aprendre i, a més, convertir-se en «mestres de valencià»9 per a

organitzar-ne de nous a  les seues comarques.  De la  vintena d’alumnes per curs,  els

primers anys, es passà a 462 en la campanya 1962-1963 o vora un miler en 1973-1974.

No oblidem que Lo Rat Penat no es convertiria en una entitat secessionista fins ben

entrada la transició, quan foren depurats els membres progressistes.   

El segon entrebanc, no menor que el primer, era com editar. El País Valencià no

oferia cap plataforma literària sòlida. I no la posseïa, per falta de mercat. El Principat

mantingué unes quantes  editorials  de resistència.  Sobrevisqueren a  la dictadura  amb

penes i treballs, però donaren símptomes de reviscolament en suavitzar-se la repressió

franquista. Hi havia Proa fent la viu viu, des del 1928; Edicions 62, molt activa; i La

Galera, que començava a especialitzar-se en el públic més jove. La societat  catalana

8 Vegeu «L’autora» en www.carmemiquel.com. 
9 La titulació no tenia cap validesa acadèmica. Però era un reconeixement als qui superaven el curs i un
estímul per a convertir-se en mestres a les seues comarques respectives.
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permetia la seua supervivència i demanava més llibres. Al País Valencià i a les Illes, la

veterana Moll (1933) i la jove 3i4 (1968) malvivien com podien, amb un futur incert.

Gorg  i  l’Estel  van  tindre  una  vida  efímera  i  atzarosa,  lligada  a  les  vicissituds  dels

impulsors. I la resta d’empreses autòctones semblaven més còmodes editant en castellà.

Què va passar, aleshores, perquè, d’un any per l’altre, el panorama canviara? Per

què afloraren tantes editorials noves i s’enfortiren les veteranes? La resposta és senzilla.

La introducció de l’ensenyament de la llengua va obrir un nou mercat, el primer mercat

en valencià. I amb demanda, es multiplicà l’oferta. 

Joan Carles Girbés explica l’esperit de compromís i l’esperança d’oportunitats

que va animar l’eclosió editorial durant la dècada dels vuitanta:

L’eclosió,  als  anys  vuitanta,  d’un seguit  d’editorials  literàries  que,  temps a venir,  resultarien

fonamentals per a la cultura catalana, es va produir gràcies al pòsit d’editors que, malgrat les

dificultats de la llarga postguerra, havien apostat per un futur digne i culte. D’aquells militants de

la llengua destaquen Proa (1928),  Edicions 62 (1962) i  La  Galera  (1963) a  Barcelona;  Moll

(1933) a les Illes; o 3i4 (1968) al País Valencià. Són exemples vius de l’empenta d’un nombre

reduït però tenaç de lluitadors que van aconseguir, juntament amb altres emprenedors de l’època,

evitar el trencament i alimentar la llavor que ha produït els fruits saborosos del present (Girbés:

2011, 30).
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2.2 El context editorial: 1980-1990

2.2.1 Els inicis del món editorial al mercat català

A finals  dels  setanta,  qui aspirava a publicar amb garanties  d’arribar a tot  el

domini  lingüístic  havia  d’enviar  els  originals  a  Catalunya.  És  el  que  fan Empar  de

Lanuza i Carme Miquel. 3i4 es va desentendre, des del principi, de publicar literatura

per als més joves. Fins i tot després de la LUEV. Crida l’atenció aquesta decisió ja que,

en canvi,  3i4 va ser la més activa a publicar  materials  normatius i  acadèmics  per a

l’ensenyament d’adults. 

Abans  del  1983,  existien  diverses  editorials  valencianes  que  publicaven

majoritàriament  en  castellà  i,  ocasionalment,  en  valencià.  Són  Aguaclara  (1982),  a

Alacant,  molt  vinculada  al  món  de  l’ensenyament  i  més  avant,  a  la  Universitat

d’Alacant;  Albatros  (1961),  a  València,  especialitzada  en  assaig;  ECIR  (1942),  a

València, especialitzada en llibres per a l’ensenyament; Marfil (1947), a Alcoi, també

centrada en l’ensenyament. Un cas a banda era Saó (1976), a València, que editava la

revista i llibres religiosos.  

La primera infraestructura editorial valenciana de LIJ va lligada a la creació de

la Federació d’Entitats Culturals del País Valencià (FECPV).10 La Federació publicà un

total  de 55 títols,11 distribuïts  en sis col·leccions: tres de LIJ, «Joanot», «Els Premis

Enric Valor»12 i  «Els Llibres del Gat en la Lluna»; i  tres per adults,  útils  també en
10 La Federació organitzava, des del 1969, un concurs de redacció escolar, el «Joanot Martorell», d’on van
eixir alguns volums col·lectius, il·lustrats per Rafael Armengol:  Gandia vista pels seus xiquets (1979),
amb contes del primer certamen; i Recollim contes populars (1980), on Marisa Lacuesta fa una selecció
dels contes guanyadors; Maria Conca seleccionà alguns dels treballs presentats entre 1969-1974 i els donà
el títol d’Els xiquets i les xiquetes escriptors (1975), amb il·lustracions de Maria Matxí.
11 Segons  dades  públiques  del  registre  de  l’ISBN.  En  la  col·lecció  «El  Gat  en  la  Lluna»,  que
posteriorment  reprendria  Edicions  del  Bullent,  publica  El  fil  invisible (1985),  d’Empar  de  Lanuza,  i
Gasan i el lleopard (1984), de Josep Vallverdú. En la col·lecció «Joanot», per a lectors inicials, La bola
(1985), d’Enric Larreula, Sóc el so (1986), de Carles Cano i Ui, ui, quins ulls (1983), de Rosa Serrano; en
«Premi Enric Valor»,  Mitja cua i la sargantana del mar (1985), d’Antoni Torregrosa,  En l’olivera dels
cimals alts (1984), de Maria Conca, La reina calba (1985), de Maria Mercé Company, Fiuuu! (1986), de
Vicent Pardo i Contes d’un dia (1987), de Josep Galán.
12 El Premi Enric Valor de narrativa infantil, va ser concedit el 1981 a Marisa Lacuesta per Tres i no res
en la  boca d’un  drac (1982),  any en què  també quedà finalista  Carles  Cano amb  Les aventures  de
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l’ensenyament, «Papers inicials», que superà la vintena de llibres,13 «Papers Erosius»14 i

un  parell  de  «Premis  Xavier  Romeu  d’Assaig»,  on  destaca  el  manual  de

Sociolingüística per a joves (1987), de Jordi Solé. És curiosa, d’un colp d’ull al catàleg,

la  voluntat  d’assolir  una  normalitat  i  bastir  ponts,  en  incorporar  primeres  espases

catalanes  (Josep  Vallverdú,  Enric  Larreula  i  Maria  Mercè  Company)  al  costat

d’escriptors valencians novells.  

Els  premis  literaris  es  consoliden i  proliferen  a  mesura  que es  normalitza  la

política  i  es  configuren  els  ajuntaments  democràtics.  A més  del  Premi  Enric  Valor

(1980),15 promogut  per la FECPV, la Diputació de València  creà el  Premi Tirant lo

Blanc (1980).16

És molt  reveladora  la  valoració  que en  fan dos  investigadors  coetanis,  en  el

primer anàlisi seriós de la incipient LIJ valenciana. Durant aquests anys: 

no hi ha un gènere, amb una mínima tradició que puga ser anomenat així. El que hi ha és una 

sèrie de llibres solts que, en general, no s’adscriuen a cap projecte seriós i mantingut de proveir 

els xiquets del país d’una lectura suficient en català (Lanuza i Pérez Moragón: 1982, 46).

 

La LUEV canvià el panorama de soca-rel. Proporcionà l’impuls necessari per a

la demanda de textos en valencià adreçats a l’ensenyament. Com estudia detalladament

Anna Esteve (2004: 141-154), possibilità l’aparició d’una infraestructura editorial i d’un

mercat que permeté publicar amb una regularitat i quantitat sense precedents. La Llei

d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), aprovada el 1983 per les Corts Valencianes,

Potaconill (1983).
13 En papers inicials publiquen, entre altres, els poetes Isidre Martínez, Ramon Guillem o Josep Ballester.
A més de narradors com ara Josep Franco, Manel Joan Arinyó, Joan Vila. Encarna Sant Celoni
14 Ferran Torrent i Josep Lluís Seguí publiquen La gola de llop (1986); Marc Granell el poemari Exercici
per a una veu (1984). 
15 Després  de  la  FECPV,  Edicions  del  Bullent  publica  el  Premi  Enric  Valor,  des  del  1988,  amb  el
patrocini de l’Ajuntament de Picanya. Aquest any, deixà de ser infantil i es convertí en juvenil. El guanyà
Josep Gregori, amb Un segrest per tot el morro. Des d’aleshores, s’ha convocat ininterrompudament, i és
el més veterà dels nostres guardons de LIJ valenciana. 
16 El guanyà Josep Palomero amb El pardalet sabut i el rei descregut, publicat en format de luxe amb
il·lustracions de Manuel Boix. Aquests premis els editava la Diputacio, en edicions de gran qualitat. 
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va oficialitzar  l’estudi de la llengua.  Per primera vegada,  es creà una demanda i un

mercat estable per a la cultura impresa del País Valencià: l’escola. 

Gregal  Llibres,  també  coneguda  per  Consorci  d’Editors  Valencians  (1983-

1989),17 va tractar de donar resposta empresarial i d’aprofitar aquest mercat incipient,

amb una ajuda més que estimable de les institucions autonòmiques  del moment i  la

renúncia tàcita de 3i4 a competir en el mercat escolar. Una gestió arriscada va enfonsar

el projecte en pocs anys. De la desfeta, se’n van aprofitar altres editorials. Edicions del

Bullent, Camacuc i Afers van nàixer el 1983, però seguiren camins dispars. Bullent es

consolidà com una de les editorials més prometedores, gràcies, en part, a la vinculació

familiar  amb  la  distribuïdora  Sendra-Marco,  que  permetia  unir  els  beneficis  i  la

infraestructura  editorial  a  la  distribució.  I  també  per  l’explotació  comercial  de  les

Rondalles valencianes,  que van heretar de la Federació d’Entitats  Culturals  del País

Valencià (al costat d’altres títols del catàleg inicial).  No debades, com es veurà més

avant, la FECPV va ser l’empresa editorial més important a les primeries dels vuitanta.

Camacuc va ser activa a finals dels vuitanta i principis dels noranta. Edità la primera

revista infantil en valencià, Camacuc, encara en actiu. Afers s’especialitzà en l’assaig i

la recerca. 

Les següents empreses a fer acte de presència18 van ser Bromera (1986), Denes

(1987), Tabarca (1990), Tàndem (1990) i Voramar (1991). Tabarca adquirí gran part del

fons de la col·lecció Gregal Llibres per centrar-se en narrativa juvenil. Tàndem explotà

els drets de l’adaptació de les rondalles valorianes publicades abans en Gregal, obra de

Rosa Serrano, i enfocà el catàleg cap a l’ensenyament. L’herència de Gregal va ser el

fonament  sobre  el  qual  començaren  a  editar.  Denes  és  un  cas  especial.  Edità  els

diccionaris  i  els  treballs  lexicogràfics  de  Francesc  Ferrer  Pastor,19 amb  una  oferta

decantada cap a l’assaig universitari i la investigació. 

17 Gregal va viure la seua edat d’or del 1984 al 1987.
18 Per a determinar la data d’aparició d’una editorial, ens remetem a la data del primer llibre enregistrat en
la base l’ISBN, no a la data efectiva en què aquest llibre surt al mercat.  
19 Francesc Ferrer Pastor és un dels majors lexicògrafs valencians. Li devem el  Diccionari general, el
Diccionari de la rima i una admirable gamma de treballs. És fundador de l’editorial Denes. 
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Pel que fa al Principat,20 va viure una eclosió d’editorials, amb la diferència que

hi competiran de noves i de veteranes,  amb un mercat més sòlid,  no tan orientat  ni

dependent del públic escolar. Durant els anys seixanta, les editorials no arribaven a la

desena:  Arimany,  Estela  (després  Laia),  La  Galera,  Taber,  PAM.,  Grup Promotor  i

Joventut.  Als  setanta,  s’hi  suma  La  Magrana  (1976),  amb  dues  col·leccions

emblemàtiques, «L’Esparver» i «El Petit Esparver». La dècada dels vuitanta s’estrena

amb l’espenta de Barcanova (1980), Pòrtic (1982) i Cruïlla (1984), segell català d’SM.

Cruïlla,  amb  tot  el  potencial  econòmic  del  grup,  crea  dues  col·leccions  de  gran

transcendència, «El Vaixell de Vapor» i «Gran Angular»; també cal esmentar Empúries

i Edicions del 1984 (1984), Columna i La Campana (1985). Empúries inicia una altra

col·lecció,  «El  Lector  de  l’Odissea»,  un  parell  d’anys  més  tard.  Naixen  edicions

Aliorna, Pirene, Baula (segell en català d’Edelvives), etc. 

Analitzarem amb major deteniment l’evolució d’aquesta munió d’empreses en

l’apartat  dedicat  al  món editorial  a partir  els  anys  noranta.  A mesura que avança la

dècada dels  vuitanta,  però,  veterans  i  novells  competeixen  en  un terreny adobat  on

sembla que tots troben la seua quota de mercat: «L’evolució de l’edició literària durant

els darrers 25 anys gira al voltant de tres eixos bàsics: una professionalització creixent,

la concentració empresarial  i l’aparició constant de segells petits amb dosis enormes

d’ambició» (Girbés: 2011, 30).

Comptat i debatut, hi ha quatre períodes diferenciats en el panorama editorial

valencià.21 Una etapa inicial (1980-1985), amb poca oferta, concentrada en la FECPV,

Gregal i les publicacions institucionals; una segona etapa (1986-1990), en què el mercat

va diversificant-se,  a  poc  a  poc,  amb nous segells;  la  tercera,  l’esclat  editorial  dels

noranta i de la primera dècada del 2000; i finalment, l’actual, quan la crisi econòmica

20 Vegeu l’article de Josep Maria Aloy, (2000) «La literatura infantil i juvenil catalana en el segle XX». 
21 L’evolució del món editorial valencià d’aquest període ha estat estudiada per Anna Esteve (2004: 141-
154), amb l’article «L’evolució de la literatura catalana al País Valencià a partir de la dècada dels 70
(1970-2000)» i per Gemma Lluch (2013: 187-197), «La lectura en català al País Valencià». Vegeu també
l'article de Joan Borja (2006: 71-80) referit a les traduccions.
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baixa les vendes de forma brutal a partir del 2010, afavoreix la reutilització del llibre

escolar i de les lectures i obliga a un replantejament del model d’edició.22   

La  graella  següent  aporta  una  visió  dels  llibres  editats  per  les  principals

editorials valencianes en els dos períodes inicials. La graella fa referència a: 

1) El número total de llibres editats (segons catàleg i registre de l’ISBN); 

2) Les publicacions de LIJ; 

3) La narrativa d’adults; 

4) La poesia; 

5) Les  publicacions  de caràcter  didàctic  (llibres  de text  i  assajos útils  per  a

l’ensenyament); 

6) Les traduccions al valencià des d’altres llengües, ja que hi hagué una certa

línia d’editar, sobretot, clàssics universals (Conan Doyle, Lovecraft, Asimov,

etc.); 

7) Els  llibres  d’Enric  Valor  (una  part  important  del  catàleg  de  la  FECPV i

Gregal seran les rondalles valorianes);

En el període 1980-1985, la LIJ valenciana publica en dues editorials: la FECPV

i Gregal.23 S’hi poden inferir algunes conclusions. En primer lloc, la importància del

mercat escolar. De segon, la desproporció entre prosa i poesia en la literatura d’adults.

Una circumstància habitual en èpoques fundacionals o d’aprenentatge, en què els autors

encara no devien sentir-se segurs per a escriure novel·les (els lectors potser tampoc per

a llegir-ne), i s’estimen més la poesia com a camp de formació.  El predomini de la

poesia  és  una  constant  en  altres  contextos  de  represa,  com ara  la  Renaixença  o  la

postguerra, i en altres països. La construcció d’un model literari i lingüístic acostuma de

tindre un pas previ per la poesia i la narrativa oral. És com una tornada als orígens, per

adquirir seguretat i llançar-se, després, a la resta de gèneres. Amb tot, com veurem més
22 Un colp d’ull a la base de dades de l’ISBN constata l’alentiment en les reedicions dels títols de major
èxit, en cada editorial. Com també, la disminució de novetats en els catàlegs. La crisi sembla afectar de
forma més dràstica editorials grans, com ara Bromera, acostumades a un ritme de publicació i, per tant,
d’inversió, molt elevat. Les editorials menudes semblen més resistents i encara que han reduït les vendes,
no han baixat de forma tan notòria el nombre de títols editats anualment. 
23 Bromera va començar l’activitat el 1986. Encara que el primer registre a l’ISBN és de finals del 1985.
Bullent, unida des del començament a la distribuïdora familiar Sendra-Marco, existia des del 1983, però
intensificarà la vessant editorial a partir del 1986.
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endavant,  al  capítol  corresponent  a  la  poesia,  aquest  pas  previ  no té  paral·lel  en  la

literatura  infantil  i  juvenil.  La  poesia  infantil  en  català  es  consolida  després  de  la

narrativa, ben entrada la dècada dels noranta.      

En el segon període, 1986-90, la FECPV va minvant la producció, en favor de

l’empresa  hegemònica,  Gregal  Llibres.  No  cal  perdre  de  vista  l’impuls  i  l’ajuda

institucional que va rebre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (subvencions,

ajudes a la traducció, dotacions de biblioteques, etc). Els èxits del mercat escolar, en LIJ

i  llibre  de  text,  esperonen  altres  iniciatives  més  arriscades,  com  ara  la  creació  de

col·leccions  en  castellà.  Alhora,  s’observa  una  dependència  excessiva  de  la

col·laboració  institucional.  El  mercat  valencià  era  verge,  però  el  castellà  tenia  més

competidors,  i  les  edicions  d’assaig,  narrativa  i  llibres  de  text  no  rutllaren  com

esperaven. Els dos primers anys Gregal edità només en valencià. En el segon període, la

proporció global és del 68% en valencià. Els últims anys, féu una aposta decidida pel

castellà  i  ambdues  llengües  s’equiparen.  D’altra  banda,  l’excessiva  dependència  o

ingerència institucional, de vegades provoca un relaxament en l’estratègia empresarial

que amb el temps, es paga. 

Un esforç important i tota una fita va ser la publicació, en tapa dura i a tot color,

dels 36 volums de les rondalles valencianes d’Enric Valor. La poesia continua tenint

una presència significativa, però en canvi, la narrativa d’adults no es consolida, amb

només vuit títols, davant dels quaranta que publica 3i4 en el mateix període. Dicotomia

que diferenciava una editorial per a l’escola i una altra per als instituts i el públic adult.

Bullent i Bromera comencen a donar senyals de vida i a trencar aquesta especialització,

amb un catàleg més diversificat.  

Com s’observa a les graelles, si analitzen les editorials de referència, el sector

editorial valencià passa de publicar 193 llibres, en el període 1980-85, a publicar-ne 421

en el període 1985-90. Xifra que encara és major si sumem els títols d’editorials que

publiquen alguna obra en valencià de forma esporàdica. 
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Període 1980-1985
Editorial Total LIJ Narrativa

Adults

Poesia

Adults

Didàctica-

assaig

Traduccions Valor Total en

valencià

Total

castellà
FECPV 38 11 2 20 - - 5 38 -
Gregal 39 15 1 2 21 - - 39 -
3i4 116 1 21 38 7 2 2 116 -

Període 1986-1990
Editorial Total LIJ Narrativa

Adults

Poesia

Adults

Didàctica

Assaig

Trad Valor Total 

valencià

Total

castellà
FEPV 13 3 1 4 2 - 3 13 -
Gregal 310 40 7 29 83 19 36 195 115
3i4 160 10 40 44 7 - - 160 -
Bullent 21 12 5 - 2 2 - 21 -
Bromera 32 4 4 11 6 7 - 32 -

LLIBRES FECPV 

CATEGORIA % LLIBRES FECPV
TOTAL 100 51
LIJ 27 14
POESIA 47 24
NARRATIVA 3,5 4
VALOR 20 8
ASSAIG 2,5 2

Àlex Broch comenta, quan analitza els canvis en el panorama editorial del llibre

en català, que amb la democràcia es va passar d’una política editorial «d’unitat» a una

26
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de  «confrontació».  En  altres  paraules,  durant  els  anys  de  resistència,  «la  societat

catalana demanava, exigia i sobrevalorava la funció cultural per damunt del possible

guany econòmic» (Broch:  1991, 210).  La imatge de «l’editor  cultural»,  que lluitava

contra  corrent  «per  salvar  la  llengua i  els  mots»,  sense  preocupar-se dels  guanys  i,

sovint, tampoc de les pèrdues, dominava sobre el caràcter «empresarial» de qualsevol

país normal.  El  pas d’una edició de resistència  a una edició empresarial  implica  un

major grau de professionalització de totes les baules de la cadena, escriptors, editors,

distribuïdors. Les editorials no solament han d’editar bons llibres, sinó vendre’ls: i això

suposa aplicar noves estratègies per a crear un espai de mercat i un públic lector que no

totes aconsegueixen.

Àlex Broch parla en el  seu anàlisi  d’una lluita  entre les editorials  joves i les

històriques. Això, pel que fa al  Principat.  Al País Valencià  i a les Illes,  les úniques

editorials  històriques eren 3i4 i Moll.  Amb tot,  com veurem al punt següent,  sí que

podem parlar d’una lluita similar entre editorials pioneres (les que apareixen a finals

dels  vuitanta  o  principis  dels  noranta,  Bullent,  Bromera,  Tabarca,  Tàndem)  i  les

editorials  joves,  que  apareixen  a  partir  de  finals  dels  noranta.  Broch  estableix  una

diferenciació entre la política de les editorials històriques i les joves basada en un major

conservadorisme: 

Mentre les editorials «històriques» publiquen bàsicament els autors sobre els quals han construït

el seu catàleg «històric», les noves i joves editorials, davant la necessitat de tenir i trobar els seus

propis autors, potencien, busquen –i troben- nous noms que, a més, i per la seua joventut, poden

ser presentats al públic català com els representants de la «nova modernitat», la «nova literatura»

[…] va acompanyada per la presentació al lector català de les «modes» exteriors, és a dir, de la

literatura «estrangera» moderna (Broch: 1991, 217).

És aplicable aquesta situació al panorama editorial valencià general? I fins a quin

punt generalitzable al  món de la LIJ? Anem a pams. En primer lloc,  una diferència

consubstancial de les editorials catalanes respecte a les valencianes és la seua aposta per

autors. A l’igual que es fa en altres mercats, cada editorial selecciona l’autor o el grup
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d’autors  que  vol  potenciar,  en  negocia  les  condicions,  i  s’assegura  la  fidelitat  amb

alguna  classe  de  contraprestació.  Aquests  pactes,  absolutament  normals  i  lícits  en

qualsevol  literatura  normalitzada,  no  figuren  entre  les  pràctiques  de  les  editorials

valencianes. Ací, no és l’editorial qui busca autors, sinó els autors qui busquen editorial.

I això, canvia molt els termes de la negociació. Per exemple: Francesc Vallverdú, va

triomfar amb les aventures de Rovelló per l’aposta que en féu La Galera; Emili Teixidor

va publicar gran part de la seua obra a Cruïlla i al grup SM; Gemma Lienas es mou al

voltant del grup Planeta (Columna, Estrella Polar, Empúries), etc. Quan una editorial

pren la decisió d’apostar per un autor, de promocionar-lo, d’ajudar a donar-li un nom,

no ho fa guiada per l’altruisme, sinó per una inversió que espera rendibilitzar a mitjà

termini. És lícit que intente conservar-lo i beneficiós per ambdues parts, ja que permet

l’estabilitat  i la professionalitat  de l’escriptor.  Si en canvi, les editorials  es limiten a

vendre els llibres com a productes individuals, de temporada, l’autor ha de treballar de

free land enmig d’una inestabilitat que no ajuda a la seua professionalització. Fixeu-vos

que,  quan  una  editorial  internacional  aposta  per  un  producte,  l’aposta  és  doble:  fa

popular el  llibre i  l’autor, una marca amb dues cares.  És el cas d’èxits  com la saga

Crepuscle, Harry Potter o XX. Açò últim no és gens habitual al mercat valencià.  

És evident que autors com Enric Lluch, Pasqual Alapont, Josep Franco o Joan

Pla, han publicat i publiquen una part molt significativa de la seua obra en edicions

Bromera. És una editorial important, comercialitza adequadament els llibres, les vendes

poden ser interessants, tots contents. Ara bé, també és cert que aquests autors és fàcil

trobar-los al catàleg de moltes altres editorials valencianes. Llevat d’alguns casos molt

concrets, d’autors amb una relació empresarial directa amb una editorial, les editorials

valencianes no han apostat per a crear  els seus autors.  A tot estirar, encomanen un

projecte, una col·lecció infantil o juvenil, a un autor, que s’assegura la publicació d’un

grapat  de  llibres.  I  quan  acaba,  tornem  a  negociar  o  no.  Potser,  perquè  el  mercat

valencià no permetia aquestes estratègies. Potser, en el fons consideraven perillós entrar

en la competitivitat que sí existeix en el mercat editorial català, per robar-se o fidelitzar

autors d’unes editorials a unes altres.    
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A l’hora de crear noves línies editorials, Broch enumerava una sèrie de factors a

tindre  en  compte  per  les  direccions  editorials:  «modernitat»,  «qualitat»,

«academicisme»,  «recuperacions»,  «traduccions»  i  «consum popular»  (Broch:  1991,

220).                 .
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2.2.2 El paper de les institucions valencianes

Amb la LUEV de l’any 1983, hi ha un punt d’inflexió. En un primer moment, la

iniciativa institucional suplí les mancances del sector privat i apostà per la publicació de

llibres destinats a fornir les biblioteques valencianes. La Conselleria i la Diputació de

València  demostren  una  sensibilitat  pregona  per  l’edició  de  llibres  en  valencià.  En

referència als vuitanta, Vicent Ortuño (1988: 124) és contundent: 

Es  pot  afirmar,  sense  perill  a  equivocar-nos,  que  avui  la  primera  editorial  del  País  és  la

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, si bé la seua tasca editora no es limita a llibres de

literatura,  sinó  que  abraça  tots  els  temes  relacionats  amb  l’ensenyament  en  general  i

l’ensenyament  de  la  llengua  en  particular:  obres  didàctiques,  metodològiques,  vocabularis,

programacions, etc. En les publicacions literàries utilitza majoritàriament el català. Sembla lícit

afirmar que el nombre de títols editats i de lectors s’ha incrementat arreu de l’Estat espanyol com

a conseqüència  del  pas  d’una  dictadura  a  un  sistema  democràtic.  És  evident  que  la  realitat

política d’aquests anys facilita i potencia la lectura.

La «Biblioteca Infantil» de la Conselleria oferirà, en col·laboració amb les tres

diputacions provincials, des del 1984, una col·lecció de llibres molt ben editats (a tot

color,  tapa  dura,  solapa  i  preu  econòmic),  de  prosa  i  poesia,  destinada  a  fornir  les

biblioteques escolars i municipals, aleshores ben bé sense llibres en valencià. En menys

de deu anys va publicar més de quaranta títols. La tirada de cada edició oscil·lava entre

els 15.000 exemplars del primer conte, El rossinyol del pou d’avall de Bernat Capó, als

5.000. Es tracta d’una col·lecció eclèctica, amb lloc per a: narracions; antologies com

Un món per a infants de Joan Fuster; relats inspirats en la cultura popular com Món i

misteri  de la festa d’Elx,  d’Alfons Llorens; contes per a aprofundir en determinades

àrees del saber, la música,  els  insectes o le eines,  etc.  Hi van publicar,  entre altres,

autors reconeguts i novells: Bernat Capó, Rosa Serrano, Carme Miquel, Joan Fuster,

Josep Franco, Vicente Muñoz Puelles, Miquel Peris, Josep Riera, Josep Palàcios, Carles

Cano, Empar de Lanuza, Joan Fuster, Gaspar Jaén, Alfons Llorenç, Joan Ponsoda, Josep

Palomero, Vicent Andrés Estellés, Josep Ballester, Vicente Muñoz Puelles i Anna Miró.
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Amb obres il·lustrades per artistes de primer nivell com Enric Solbes, Manuel Boix,

Rafael  Armengol  o  Andreu  Alfaro,  a  més  d’altres  com  Pere  Rambla,  Esperança

Martínez,  Manuel  Granell,  Eduardo  Lastres,  Rafael  Llorens,  Maria  Chana,  Rosanna

Crespo, Pilarín Bayés, Miquel Calatayud. 

Entre tots els llibres, cal destacar-ne un del qual tornarem a parlar en el capítol

dedicat a la il·lustració: La serp i el riu, amb textos de prosa poètica de Josep Palàcios i

unes potents il·lustracions de Manuel Boix, el primer desplegable a tot color editat en

valencià.24 

Com reconeix  Gemma  Lluch,  la  «Biblioteca  Infantil»  «va  ser  una  proposta

original  i  ben  rebuda  en  el  panorama  literari  valencià,  amb  títols  destacats  que

comencen  a  configurar  un  cànon  de  la  literatura  per  a  infants  tant  de  text  com

d’il·lustració» (Lluch: 2013, 194).  

La Institució Alfons el Magnànim també fou força activa. En l’àmbit escolar,

publicà diversos fullets divulgatius, una ajuda a les primeres classes en valencià, en la

col·lecció «Fulles per a l’Escola»: Plantes aromàtiques, d’Antoni Martí; La paraula és

una aventura, de Rosa Serrano; L’escola del meu poble, de Ferran Zurriaga; Estimem la

nostra llengua, de Carme Miquel; Científics valencians, de Víctor Navarro. Són fullets

amb  moltes  il·lustracions,  que  introdueixen  els  xiquets  en  centres  d’interés.  Edità

Contalles  populars  valencianes (1981),  de  Josep  Bataller,  el  primer  d’una  sèrie  de

llibres interessantíssims per a valorar i recuperar el nostre patrimoni etnològic. I Quart,

el meu poble (1982), de diversos autors, amb dibuixos d’Harca, que encetaria una altra

sèrie de llibres sobre divulgació de la història local.  L’Ajuntament  de València,  que

estrenava  consistori  democràtic,  promogué  diverses  iniciatives  amb  la  història  o  la

cultura popular de protagonistes.25

Per últim, la progressiva aparició de premis literaris va ser un altre factor que

afavorí  la publicació regular de novetats.  Al principi,  només n’hi havia dos, des del

24 Va obtindré el premi al millor llibre infantil editat a l’estat espanyol l’any 1986. Editorials franceses i
italianes adquirien els drets d’edició d’alguns títols. 
25 Es tracta del còmic Valentín (1981), editat amb motiu de l’Expojove, i de les fitxes Jocs valencians de
xiquets (1982), de Rafael Pérez Contel i Pau Pérez Garcia. També és remarcable la  Història del País
Valencià contada als xiquets (1979), de Ricard Blasco.
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1980: el Premi Enric Valor, convocat per la FECPV, i el Premi Tirant lo Blanc de la

Diputació de València.26 Les editorials valencianes, en el seu procés de consolidació,

s’associarien  a  la  convocatòria  d’algun  premi.  Edicions  del  Bullent  s’interessà  per

publicar el Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil de Picanya; Gregal creà un certamen,

de  vida  efímera;  Bromera  publicà  el  Vila  de  l’Eliana  de  Narrativa  Juvenil  i,

posteriorment, els Ciutat d’Alzira. 

Els  certàmens  tingueren  i  tenen  un  paper  molt  rellevant.  Potser,  massa.

D’entrada, són un estímul a la creació i una via per posar en contacte autors i editorials.

Apareixen  en  un  context  on  resulta  difícil  publicar.  Signifiquen  una  oportunitat  de

promoció i de visualització en la premsa dels autors premiats. I per últim, són una forma

d’implicar  les  institucions  que  els  subvencionen  en  la  promoció  de  la  cultura.  La

literatura  valenciana  no seria  el  que és  sense el  paper  dels  premis  literaris  que van

proliferar, sobretot, a partir dels noranta. A pesar de les reticències que arrosseguen en

alguns  sectors,  van  ser  i  són  l’única  oportunitat  de  publicar  per  a  molts  autors,  de

novells i de veterans. El problema de fons es presenta en el fet que, passat el temps,

normalitzada la situació editorial i el públic lector, un premi literari hauria de ser un

al·licient extra, no una condició, per poder publicar.        

26 El primer guanyador va ser Josep Palomero, amb El pardalet sabut i el rei descregut (1981), un llibre
innovador pel gran format i la qualitat de les il·lustracions de Manuel Boix.
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2.2.3 El cas Gregal: una editorial que va fer escola

Molts ajuntaments se sumaran a la iniciativa de crear premis literaris i fomentar

l’edició  de  les  obres  guardonades,  amb  major  o  menor  continuïtat.  És  el  cas  de

l’Ajuntament  de  València,27 que  publica  els  guanyadors  en  l’editorial  valenciana

Fernando  Torres  (1970).  Torres  és  un  nom  poc  estudiat.  Dirigia  una  editorial

consolidada i de prestigi, principalment en castellà, però assumí un paper important en

la nau Gregal. Gregal es convertí en l’editorial capdavantera del País Valencià en la

dècada  dels  vuitanta.  Aprofità  els  vents  favorables,  del  mercat  i  de  l’ajuda  de

l’administració del  moment,  i  creà un catàleg  admirable,  ateses les circumstàncies,28

abans de naufragar en la tempesta creada pel seu ràpid creixement i una administració

més que qüestionable. En menys de cinc anys, Gregal edità un fons impressionant i es

beneficià d’un mercat nou i d’unes institucions receptives, ben bé sense competència, ni

en  vendes  ni  en  subvencions.  Molts  dels  seus  llibres  es  convertirien  en  petits  best

sellers, en clàssics juvenils que, hui en dia, amb altres segells, encara continuen vius.

En les col·leccions de Gregal publiquen autors valencians i, en menor mesura,

autors consagrats de Catalunya. «Gregal Juvenil», la perla de la corona, posà a l’abast

del públic les primeres traduccions nostrades de grans noms de les lletres universals. Al

costat d’El misteri de l’aigua, de Josep Franco, o de L’ordinador màgic, de Joan Pla,

s’hi podien trobar obres curtes d’Erich Kästner, d’Herbert Wells, d’Isaak Asimov, de

George Langelaan o de Lovecraft. Una altra fita històrica i un signe de normalitat que

cal reconéixer i valorar, tot i la modèstia inicial.  

 Convé fer un breu repàs a les col·leccions de Gregal per a ser conscients de la

volada  del  projecte.  Per  als  primers  lectors,  engega  «La  Granota»29 i  «Les  Faves
27 Un guardó amb dues categories lingüístiques, el «Ciutat de València». L’any 1985, Josep Gregori hi
publica Romànica ficció; Josep Lluís Seguí, Les opinions d’un il·lús; i Jaume Pérez Muntaner, L’heura i
el desig. 
28 349 títols i 21 col·leccions registrats en la base de dades de l’ISBN, avalen la trajectòria meteòrica del
Consorci d’Editors Valencians o Gregal Llibres. Llibres de text, de llengua, de socials, de les matèries
més diverses, tant en valencià com en castellà. 
29 «La Granota» (1984-1985) edità sis títols: Barrets barata rialles, de Carme Miquel; El meu amic el sol,
d’Anna Granell; La pluja boja, de Joan Vila; El poble sense color, d’Antoni Mas i La sopa de lletres, de
Fina Masgrau. 
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Comptades»30. També edita, en volums independents i il·lustrats a tot color, l’adaptació

de les 36 rondalles valencianes d’Enric Valor a cura de Rosa Serrano.31 Per al públic

adult,  projecta «Gregal Literària»,  amb tretze llibres32 d’àmplia difusió en el món de

l’ensenyament mitjà, i una col·lecció «Poesia Gregal», amb vint-i-set títols.33 

Sens dubte, la col·lecció més emblemàtica i de major repercussió va ser «Gregal

Juvenil». Inaugurada amb El guardià de l’anell (1983) de Vicent Pascual, un autèntic

best seller de les lletres valencianes, seguiren èxits que s’han convertit en clàssics i han

perdurat al pas del temps. Fet i fet, la majoria dels nostres autors de referència, i algunes

de les seues millors  obres,  es van publicar  en aquesta col·lecció,  amb pocs anys de

diferència: Llegendes del Sol i de la Lluna, de Carles Cano; Aventura d’una desventura

i  L’escletxa assassina, d’Empar de Lanuza;  La màquina infernal i  L’ordinador màgic

de Joan Pla; Estàs com una moto i No sigues bajoca, de Pasqual Alapont. 

La  graella  següent  mostra  l’evolució  de  les  publicacions  en  Gregal.34 S’hi

observen dos períodes clarament diferenciats. Un primer, de tempteig o consolidació

(1983-1985),  quan  l’editorial  publica  a  poc  a  poc,  només  en  valencià,  i  amb  clara

preeminència  dels  llibres  per  a  l’ensenyament.  I  un  segon  (1986-1989),  en  què

l’empresa experimenta un boom editorial i fa una aposta d’expansió. Multiplica l’edició

de  material  didàctic,  no  sols  en  valencià,  sinó  també  en  castellà,  tant  per  a

30 «Les Faves Comptades» (1985-1989) inclou deu títols:  Boku, de Vicent Escrivà;  D’enlloc i no mai
(Llegendes  valencianes),  d’Antoni  Mestre;  La  guerra  d’en  Tip-Tap,  de  Carles  Cano;  L’home  del
Penyagolosa, d’Empar de Lanuza;  Majestat, cuagroga ha arribat, de Mercé Viana; La Mercevideta, de
Joan Salvador Sorribes;  Pericot Rodaire Voltalmón,  de Carles Cano;  Poti, Poti,  de Vicent Pardo;  La
raboseta i el rabosot, de Josep Piera;  El secret de la tortuga, de Dolors Garcia i Cornellà;  El sol sense
son, de Maria Jesús Bolta; Viatge al país dels desmemoriats, de Fina Masgrau.  
31 Seran reeditades quan Rosa Serrano funde Tàndem Edicions el 1990. 
32 L’ambició  d’Aleix,  La idea  de  l’emigrant i  Narracions  perennes,  d’Enric  Valor;  Confidencial,  de
Beatriu Civera;  Cuit a foc lent, de Josep Lluís Seguí;  Una dona s’atura en el camí, d’Ernest Martínez
Ferrando; El forn del sol, de Vicent Andrés Estellés; El misteri d’Elx; Mor una vida, es trenca un amor,
de Joan Pla;  Narracions de Macolim, de Vicent Escrivà;  Som irrepetibles, de Josep Franco;  Temps de
secada, de Margarida Aritzeta. 
33 Publica  reculls,  entre  altres,  de  Blai  Bonet,  Elizabeth  Bishop,  Josep  Piera,  Anna  Montero,  Maria
Fullana,  Eduard Verger,  Andreu Vidal,  Lluís  Alpera,  Francesc  Parcerisas,  Jaume Pomar,  Lluís  Roda,
Teresa Pasqual, Ramon Guillem, Tristan Tzara, Salvador Jàfer, Miquel de Palol, Robert Graves, Emili
Rodríguez Bernabeu o Enric Sòria.   
34 Hem obtingut les dades del registre de l’ISBN i dels catàlegs de l’editorial. La graella indica els títols
nous. Els registrats amb número diferent, en diverses edicions, han estat comptabilitzats només la primera
vegada. En l’apartat de didàctica, hem inclòs també els llibres d’assaig, ja que, per la temàtica, anaven
enfocats a l’ensenyament mitjà o universitari. 
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l’ensenyament obligatori com per al secundari i universitari. Amb aquest objectiu, crea

una espècie de segell germà, «Mestral Libros». Gregal publica llibres de matemàtiques,

socials  i  naturals,  fonamentalment,  però també un catàleg diversificat  i  ambiciós.  El

1988  amplia  les  col·leccions  castellanes:  l’aventura  de  «Mestral  Juvenil»,  on  es

traduiran alguns llibres d’autors valencians i se n’editaran altres de nous; i la col·lecció

de poesia i narrativa per a adults. 

Aquest dinamisme no hauria estat possible sense el suport de les autoritats del

moment, sensibles al naixement d’una editorial valenciana que cobrira les necessitats

del mercat valencià. Un mercat que, tot i que verge, no podia pair tanta producció i en

tan poc temps. La fallida de Gregal sembla un problema d’indigestió. En la mesura que

Gregal es centra en el mercat valencià, els llibres de LIJ i de text, per a l’ensenyament

del valencià o en valencià, funcionen, fins a cert punt. Cal suposar que els beneficis no

serien menyspreables i van ser invertits en altres projectes més agosarats. Un volum de

negoci considerable significa unes despeses d’inversió equiparables, per mantindre la

maquinària  en funcionament.  L’estira i arronsa entre risc i  seguretat,  la dependència

excessiva  de  les  ajudes  institucionals  i  les  decisions  empresarials  van  acabar  per

enfonsar el projecte.  

No  obstant  això,  la  trajectòria  de  Gregal  és  meteòrica.  En  cinc  anys,  passa

d’editar dos llibres per a l’ensenyament del valencià en primària, Gavina 1 i 2 (1983), a

un  fons  de  vora  350  títols  l’any  1989.  El  periple  significà  la  primera  experiència

empresarial  seriosa  del  llibre  en  valencià,  després  de  3i4.  Formà  un  seguit  de

col·laboradors que passarien a treballar en altres editorials com a correctors, assessors,

directors,  comercials,  autors…  El  fons  editorial,  amb  títols  consolidats  entre  les

propostes  lectores,  seria  absorbit  per  noves  empreses  (Tabarca,  Bullent,  Tàndem,

Bromera, etc.) i els ajudaria a consolidar-se. L’herència i l’experiència de Gregal va ser

importantíssima. Pel que va fer bé i pel que va fer malament. 
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LLIBRES EDITATS PER GREGAL

val cas         LIJ Valor    poesia narrativa didàctica total

val cas val cas val cas val cas

1983 2 - 2 - 2
1984 11 - 4 - - - - - - 7 - 11
1985 26 - 11 - - 2 - 1 - 12 - 26
1986 53 14 11 - 17 11 - 1 - 13 14 67
1987 55 13 8 - 19 4 - 4 - 20 13 68
1988 55 53 12 5 - 8 7 1 5 34 36 108
1989 32 35 9 5 - 6 4 1 8 16 18 67
total 234 115 55 10 36 31 11 8 13 104 81 349

LLIBRES EDITATS PER GREGAL EN VALENCIÀ

Els llibres  de Gregal  van ser reeditats  amb freqüència.  Donaren a  conéixer  i

consolidaren la primera fornada d’autors de LIJ: Lanuza, Pla, Alapont, Cano, Pasqual,

etc. Noms que han fet escola i que, involuntàriament, han marcat les pautes del gènere,

cadascun en un estil  diferent.  Qui no ha llegit  alguna novel·la  d’aventures,  sobre la

recerca d’un tresor, amb protagonistes adolescents que viuen el seu particular viatge

iniciàtic, a l’estil d’El guardià de l’anell? Qui no coneix algun autor o alguna obra que

beu en la narració popular, com les històries de Carles Cano? Qui no ha fullejat un llibre

que conjugue intriga i aventura, com tan bé sap fer Joan Pla? O les malifetes quotidianes

i esbojarrades d’una parella singular, com l’avi i el nét inoblidable de Pasqual Alapont?

I la capacitat de crear atmosferes de misteri i cabdellar històries a partir de situacions

insòlites,  com  fa  Empar  de  Lanuza?  Els  autors  de  Gregal  van  fer  escola.  Escola

d’infants i d’escriptors.  
36
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2.3 Evolució del panorama editorial a partir del 1990

2.3.1 Els anys noranta

La fallida del Consorci d’Editors-Gregal Llibres, per problemes empresarials, a

desgrat del context i la demanda favorables, afavorí  l’aparició d’altres editorials que

ocuparen el seu espai i, fins i tot, se’n repartiren el catàleg: Bromera, Bullent, Tàndem,

Marfil, Denes i Tabarca.

Entre el 1983 i el 1987, Gregal domina la producció; La FECPV (1981) es dissol

quan es consoliden altres propostes més sòlides; 3i4 (1968) se centra en el públic adult;

Bonaire  (1979-1987),  també  coneguda  per  l’Esquer  i,  actualment,  reconvertida  en

l’Eixam (1991), té un ritme de publicacions irregular i minvant. Lluerna (1975-2007)35

tampoc acaba d’enlairar-se. Bullent (1983) i Bromera (1986) són a les beceroles. En

aquests anys, hi ha editorials valencianes que compaginen la producció en castellà amb

alguna mostra en valencià. És el cas de Prometeo, que publica per primera vegada Mor

un vida, es trenca un amor  (1981), destinat a convertir-se en el gran  best seller de la

novel·la juvenil.36 I d’altres com Fernando Torres (1970), que edita majoritàriament en

castellà, i Pretextos (1976), només en castellà. 

Encara que després de la fallida de Gregal, Edicions del Bullent semblava ser en

la millor posició d’eixida per aconseguir l’hegemonia de mercat, prompte serà superada

per Edicions Bromera. El nom de Josep Gregori, un mestre lletraferit, ja sonava en els

ambients literaris. Havia guanyat alguns premis, tan prestigiosos com el Folch i Torres,

amb Tereseta la bruixeta o el Ciutat de València de novel·la.37 L’encert de Gregori va

ser doble: aprofità el moment, un mercat en expansió i el màxim competidor en fallida; i

va saber envoltar-se d’un equip excel·lent de col·laboradors. Cal reconéixer el paper de

35 Lluerna, també coneguda pel seu editor, Antoni Calero Picó (va estar activa entre 1975 i 2007), és un
cas singular d’editorial que, després d’una etapa de certa activitat, se centra a publicar exclusivament
llibres de l’editor.
36 Va ser reeditat, posteriorment, pel Consorci d’Editors Valencians. Després, passà a Bromera (1990). 
37 També guanyà l’Enric Valor de Narrativa Juvenil, amb Un segrest per tot el morro (1992), editat per
Bullent. 
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Josep Antoni Fluixà, mestre, poeta i autor de LIJ, director de la col·lecció infantil «El

Micalet  Galàctic»  (1990),  una  de  les  col·leccions  més  emblemàtiques  de  Bromera,

juntament  a  «Espurna»  (1988),  per  al  públic  juvenil.  També  d’altres  assessors,  la

majoria amb la doble condició de docents i creadors, com ara Josep Ballester, Salvador

Bataller, Víctor Oroval, Jeremies Barberà, Enric Sòria, Josep Palàcios o Enric Salom. 

El creixement de Bromera, gràcies a la sòlida implantació en l’ensenyament, és

imparable. A partir dels noranta, fitxa un jove administratiu, Joan Carles Girbés, que li

donarà l’espenta i l’esperit definitius. Amb la seua direcció editorial i la guia de Josep

Gregori, Bromera i, en definitiva, el llibre valencià, viu una etapa daurada pel que fa al

ritme de publicacions. Els beneficis obtinguts del mercat escolar aprofiten per a nodrir

tota una sèrie de projectes de gran ambició: noves col·leccions any rere any, aposta per

l’àlbum  il·lustrat,  obres  de  gran  format,  traducció  dels  millors  autors  estrangers,

incorporació de nous autors i consolidació dels veterans. Bromera encara el segle XXI

amb  l’adquisició,  fins  i  tot,  d’altres  segells  per  afrontar  dos  reptes  tradicionalment

insolubles de les editorials valencianes: com penetrar en el mercat català (ho intentarà

per  mitjà  dels  llibres  infantils  en  oriental  d’Ànimallibres)  i  com expandir-se  en  el

castellà  (la  compra  d’Algar  Editorial  obrirà  el  camí  a  la  traducció  de  molts  títols

d’autors valencians de LIJ). 

L’enlairament de Bromera prompte deixà enrere la resta d’editorials valencianes,

especialitzades també en el mercat escolar. Les més dinàmiques són: Bullent (1983),

dirigida  per  Maribel  Marco  i  Gabriel  Sendra;  Tàndem  (1990),  fundada  per  Rosa

Serrano; Tabarca Llibres (1990), creada per Josep Llorens; Denes (1988), hereva del

llegat de Francesc Ferrer; i L’Eixam (1991), amb Rafa Arnal al capdavant. 

En pocs anys, van nàixer multitud de noves editorials arreu del domini lingüístic.

La majoria restaren menudes i unes poques es convertiren en autèntics monstres (amb

peus de fang): Bromera, Grup 62 i Enciclopèdia Catalana. En paral·lel a la bombolla

econòmica  del  moment,  assistim  a  una  espècie  de  competició  entre  editorials  i

institucions per crear premis literaris i editar com més millor. La xarxa de premis va

permetre, tant en la literatura d’adults com en la LIJ: ajudar a la professionalització dels
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autors;  afavorir  la  publicació  d’obres  de  nous valors;  prestigiar  l’ofici  d’escriure  en

català; abastar més públic, per la repercussió mediàtica. Però també va ser, com veurem,

el resultat d’un miratge, d’una realitat virtual que passaria factura. 

A partir dels noranta el món editorial assisteix a un nou fenomen. Un esclat de

petites editorials  lluiten amb gegants, sovint immersos en processos de fusió. En els

orígens, hi ha un clar compromís de construcció nacional i recuperació de la llengua.

Aquesta  militància  va  matisant-se,  amb  els  anys,  i  adaptant-se  a  les  exigències  del

mercat.  Cap als  noranta,  algunes  editorials  publiquen també  col·leccions  en  castellà

(fins i  tot  en anglés),  per ampliar  l’oferta,  o busquen aliances amb altres  segells.  A

Catalunya, La Galera edita en castellà i en català. Edicions Crema ho fa amb el segell

Acantilado (1999). Moltes editorials importants que abans menyspreaven la LIJ, ara li

piquen l’ullet, per aprofitar la situació de bonança i fer calaix. Lluny d’entendre-ho com

una crítica o acusació d’intrusisme, és un símptoma de normalitat: la LIJ deixa de ser

marginal  i  esdevé  un  bon negoci,  com és  normal  en  les  cultures  modernes.  No ha

d’estranyar, tampoc, que els grans segells estatals en creen d’autonòmics, per editar en

les llengües cooficials. És el cas de Barcanova, adquirida pel grup Anaya; Santillana,

amb Voramar; Edebé, amb Marjal; Edelvives, amb Baula; o SM, amb Cruïlla. Al País

Valencià, 3i4 nota les conseqüències del creixement dels seus competidors i es decideix

a mamprendre una col·lecció de narrativa juvenil, sui generis, «El Grill» (1988).38 

Editorials que només publicaven en castellà, se senten atretes pel nou mercat. Un

cas especial és l’editorial Marfil (1947)39, que ampliarà l’oferta de material de llibres de

text  amb  noves  col·leccions  de  narrativa  infantil  i  juvenil  en  valencià.  I  d’altres,

nascudes en la dècada dels noranta, hi provaran sort, com Nau Llibres (1994) o Carena

Editors (1989),40 sovint sense massa decisió.   

38 Des del seu naixement, la col·lecció «El Grill» combinarà la traducció de clàssics universals, de lectura
lleugera (Maupassant,  Conan  Doyle,  Stevenson,  etc.),  amb  obres  diverses  per  a  un  public  general
(Torrent, Tasis, Mira, etc.). Obres aptes per als lectors de l’antic BUP, però en pocs casos assimilables al
que  s’entén  per  literatura  juvenil.  Fa  l’efecte  que  existia  un criteri  editorial  que barrava  el  pas  a  la
publicació de llibres infantils o juvenils, si no podien ser llegides també per un cert public adult.    
39 Marfil es funda l’any 1947, com a impremta que també edita llibres propis. 
40 El primer llibre editat per Carena Editors, el 1989, va ser el  Vocabulari escolar del valencià, d’Enric
Valor. I el segon, en edició bilingüe,  València, història d’una nacionalitat (1990), de Carles Recio. Els
primers anys, va combinar l’edició en valencià i en castellà, després es va decantar per aquesta última.   
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Entre el 1990 i el 2010 s’edita a balquena. Més llibres dels que el mercat pot

pair. Les novetats se succeeixen i ni la crítica ni els lectors donen l’abast. Amb la crisi

actual, molts premis literaris han desaparegut. Les ajudes a l’edició i a la normalització

lingüística s’han reduït a la mínima expressió. I per reblar el clau de la catàstrofe, el

mercat escolar, l’autèntic graner de beneficis, s’ha afonat, per primera vegada, com a

conseqüència de les dificultats econòmiques que travessen les famílies. La proliferació

dels bancs de llibres i de la barata de lectures a l’escola ha agreujat la crisi del sector.  

D’altra banda, malgrat els anys de bonança, el mercat català ha estat incapaç de

crear i consolidar un públic de consum. Amb un colp d’ull a les xifres de vendes, n’hi

ha prou per a  constatar  unes dades preocupants.  Els  únics llibres  que han assolit  la

categoria  d’èxits  modestos  són aquells  que  han  aconseguit  entrar  i  quedar-se  en  el

mercat de les lectures escolars. Pedrolo, Rodoreda i Calders són els tres autors més

venuts.41 I entre els valencians, primer Valor, Pla, Pasqual i Franco, i després també

Lluch i Alapont, acumulen un major nombre de reedicions.42

Les xifres de venda normals d’una novel·la qualsevol, sense cap premi que li

done un ressò especial o sense formar part de les lectures escolars, són força modestes.

Tant a Catalunya, com al País Valencià i les Illes. I el mateix pot dir-se d’altres llengües

veïnes. El tiratge actual d’una novel·la se situa entre els 1.000 i els 2.000 exemplars. La

destrucció de  stocks és un fenomen tan trist  com freqüent.  Un llibre que supere els

15.000 o 20.000 exemplars es considera un  best seller. Açò només ocorre, amb certa

freqüència, en la literatura infantil i juvenil. En la dècada dels vuitanta o primers dels

noranta, un llibre destinat a l’ensenyament podia tindre una tirada entre 7.000 i 10.000

exemplars (Ortuño: 1987, 125). El tiratge de les edicions orientades al món educatiu,

però, també s’ha reduït en l’actualitat. Ronda els 2.000 o 3.000 (5.000 en el cas d’obres

molt consolidades), segons les expectatives del títol i el volum de vendes de l’empresa.

Al Principat,  només  si  una  obra  guanya  un premi  d’anomenada,  el  Sant  Jordi  o  el

41 El mecanoscrit del segon origen és l’únic llibre en català que ha superat el milió d’exemplars editats
(entre venuts i  regalats),  seguit,  de lluny,  per  La plaça del  diamant  i  Cròniques de la veritat  oculta
(Simbor, 82, 2005)
42 Segons els editors respectius,  El guardià de l’anell i  Mor una vida, es trenca un amor han superat la
barrera dels 100.000 exemplars editats.  L’últim roder,  de Josep Franco,  va pels 75.000. En el cas de
Valor, és l’autor més venut pel conjunt de les rondalles valencianes, editades en diversos volums. 
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Ramon Llull, pot vendre entre 35.000 o 50.000 exemplars en una campanya. Són fets

excepcionals. Al País Valencià i a les Illes, aquestes xifres són inimaginables.  

L’explicació d’aquest fenomen és senzilla. Les vendes parcials de cada títol no

han  augmentat  des  de  la  dècada  dels  vuitanta  a  ara,  sinó  que  han  disminuït,

considerablement. La major oferta provoca una dispersió de lectors. Els lectors, grosso

modo, són els mateixos, no han crescut exponencialment, com sí ho han fet les editorials

i les novetats. Fora de l’escola, continua un dels índexs de lectura més baixos de tot

Europa... En resum, es publiquen molts més títols, però com que el mercat és el mateix,

si fa no fa, es reparteixen els lectors, els tiratges són menors i les reedicions, quan n’hi

ha, són més esparses en el temps.  

En aquestes condicions la professionalització dels autors és més que precària,

impossible, si no compaginen la creació literària amb l’educació, la traducció, l’edició,

l’animació  lectora  o la  presència  en  els  mitjans  de comunicació.  La crítica  literària

tampoc s’ha consolidat.  Trobar una ressenya als diaris  és un fet extraordinari,  llevat

d’algunes  temptatives,  com  els  suplements  culturals  de  periòdics,  «Postdata»  en

Levante, «Arte y letras» o «La tiza» en Información d’Alacant, «El Quadern» d’El País

i de l’escassa premsa en català (El Temps, Saó, Ara, Avui, etc.). Al País Valencià, només

les  revistes  Caràcters (1997),  vinculada  a  la  Universitat  de  València,  Lletres

Valencianes (2000), editada per la Direcció General del Llibre i  L’Illa, de Bromera,

parlen regularment de llibres. I la difusió, entre el gran públic, és escassa. A Catalunya,

hi  ha  Faristol,  Cavall  Verd,  Lletres,  CLIJ o  la  digital  Cornabou,  amb  una  atenció

específica per la LIJ. 

A finals dels 90, es va iniciar un procés de concentració editorial a Catalunya. La

Magrana s’integrà en RBA, el gegant de les revistes i els col·leccionables. I Planeta

controlà Columna. El Grup Enciclopèdia Catalana adquirí La Galera. Altres iniciatives

foren les d’Ara Llibres, que s’uní a un grup d’editorials més modestes, Ara, Amsterdam,

Alisis i  Now Books.  Aquestes concentracions,  lluny de monopolitzar  el  mercat,  han

produït un efecte inesperat. La proliferació d’un munt de petites editorials que fan la

seua i es resisteixen a entrar en l’òrbita dels grans grups. 
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Malgrat  que  la  majoria  d’editorials  tenen  la  seu  central  a  Barcelona,  crida

l’atenció l’existència, ara i adés, d’un bon grapat d’empreses fora de les capitals. Pagés

(1990)  a  Lleida;  Moll,  Documenta  Balear  (1991)  i  Lleonard  Muntaner  (1994)  a

Mallorca; Angle (1992) a Mataró; Cossetània (1996) a Valls; El Gall (1996) a Pollença;

El Mèdol (1986), a Tarragona, etc. 

Al País Valencià, han aparegut noves propostes, moltes fora del cap i casal, com

ara:  Germania  (1993) a Alzira;  Edicions  96 (1998) a  Carcaixent;  Brosquil  (2002) a

València;  Onada (2003) a  Benicarló;  Perifèric  (2003) a  Catarroja;  Andana (2003) a

Algemesí;  Riquer  (2010)  a  Alcoi;  Sembra  Llibres  (2014);  La  Drassana  (València).

Conviuen amb altres editorials  que,  o bé han deixat de publicar  (Camacuc, la Xara,

Amós Belinchón, Set i Mig, Derzet i Dragó, etc.), o ara publiquen majoritàriament en

castellà: Abril Edicions Prodidacta; Ecir, Dylar, etc. 

Un tercer grup el formen els segells autonòmics de les grans editorials estatals.

Anaya, Edebé-Marjal, Santillana-Voramar, Bruño, Edelvives-Baula, Casals, Planeta &

Oxford, SM Arrels completen l’oferta,  sovint acompanyada de l’edició de llibres de

text.
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2.3.2 La situació actual del mercat del llibre infantil i juvenil

Els primers anys del segle XXI continuen la situació anterior, fins que la crisi

econòmica obliga a una revisió de mercat en evidenciar les mancances estructurals que

s’arrossegaven des  de temps  ençà.  El  circuit  literari  és  lluny de  normalitzar-se.  Els

autors  publiquen  preferentment  en  les  editorials  del  seu  àmbit  geogràfic.  I  ho  fan

perquè, per desgràcia, vénen més a casa seua que fora. La presència d’autors perifèrics

en editorials catalanes és simbòlica, més pròpia d’una quota valenciana o mallorquina

que d’una igualtat real. És cert que hi ha algunes excepcions. Autors com Enric Lluch,

Joan Pla, Pasqual Alapont, Carles Cano o Gemma Pasqual han publicat diverses obres

nord enllà. 

L’article de Josep Maria Aloy (2000), «La literatura infantil i juvenil catalana a

finals del segle XX» apunta algunes realitats sobre les quals convé reflexionar. L’esclat

d’editorials  i  l’augment  exponencial  de  l’oferta  durant  els  anys  noranta  va  agreujar

alguns problemes de LIJ catalana: 

a) L’excés de publicacions escurça la vida de les novetats. En uns pocs mesos,

es retiren de les llibreries i  pocs se’n recorden. Els mediadors i  la crítica no donen

l’abast  per  llegir-ho  i  valorar-ho  tot,  amb  el  rigor  necessari,  i  moltes  obres  passen

injustament desapercebudes, en un món que ja per si presta ben poca atenció a la LIJ; 

b) La competència obliga a reduir la tirada de les edicions. El pastís repartit és

menys rendible que els primers anys; 

c) Les  editorials  competeixen  pels  autors.  Això,  d’entrada,  pot  ser  bo.  Però

provoca dos efectes secundaris i perniciosos: la semblança dels catàlegs editorials, amb

autors  coneguts que  es  repeteixen  i  títols  que  exploten  fórmules  provades;  i  autors

novells o consagrats que publiquen massa ràpid per la necessitat d’engrossir el catàleg

de temporada, de vegades, sense prou exigència de qualitat; 

d) Les últimes dècades han proliferat les traduccions de best sellers estrangers,

davant de les quals, els autors autòctons no poden competir en igualtat de condicions, ja

que són resultat de campanyes de màrqueting internacional de grans segells. 
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Un segon gran factor és el paper de l’escola. S’ha dit que l’escola té un paper

ambivalent. La lectura és plaer. No s’ha d’obligar a llegir o es corre el risc de fer avorrir

els llibres. En la mesura que el llibre infantil i juvenil s’ha convertit en un objecte de

consum escolar, la lectura corre el risc de ser una activitat associada exclusivament a

l’escola, a la classe de llengua, i no al lleure, a l’entreteniment. 

Fer llegir no és sinònim de fer lectors. Els alumnes poden llegir un o dos llibres

per trimestre, traure notes excel·lents i odiar la lectura. Fins al punt que quan acaben

l’escolarització no obriran una novel·la o un recull de poemes mai de la vida. Han aprés,

i l’escola i la classe de llengua els ha ensenyat, que la lectura és una activitat acadèmica

i obligatòria.

És molt saludable rellegir de tant en tant  Com una novel·la, de Daniel Pennac.

Deu  ser  dels  manuals  més  recomanats,  a  la  universitat,  entre  els  futurs  mestres  i

professors de llengua. El primer paràgraf ja és admonitori respecte a la tasca docent:

El verb llegir no admet l’imperatiu. Aversió que comparteix amb alguns altres: amb el verb  

«estimar»,  amb el verb «somiar»… Sempre es pot provar,  és clar.  Proveu-ho: «Estima’m!».  

«Somia!». «Llegeix!». «Llegeix!. Vinga, llegeix, t’ordeno que llegeixis!»

- Puja a la teua habitació i llegeix! 

Resultat? Cap. Pennac (1993, 11).

    

L’intent de consolidar un mercat de consum i de crear, per primera vegada, una

massa lectora (resultat de l’alfabetització en català) i amb un mínim d’identitat cultural

(ni que siga per la cooficialitat teòrica) comporta una sèrie de reptes i canvis en el model

de gestió i difusió del llibre.  De primer,  la concentració industrial  creixent,  en unes

poques  empreses,  sovint  multinacionals.  De segon,  el  tractament  del  llibre  com un

objecte  de consum més.  Moltes  novel·les  en general,  i  obres  de literatura  infantil  i

juvenil  en particular,  són llançades  al  mercat,  gestades  i  editades,  amb les mateixes

tècniques de màrqueting obsessiu i de publicitat agressiva que un nou model de telèfon

mòbil  o  l’última  versió  d’un vídeo  joc.  El  lema  és  «crea  la  necessitat  i  crearàs  el

producte». L’èxit de molts llibres de literatura infantil i juvenil, des de Harry Potter a
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Gerónimo Stilton, va associat a campanyes de promoció brutals. Els productes de moda

copen els aparadors de les llibreries,  i  la resta de novetats editorials,  més modestes,

passen totalment desapercebudes, amb més pena que glòria. 

Ja ha estat comentat adés que la incorporació de la llengua a l’escola influeix en

la salut i en la forma de vida de la LIJ:  

La submissió de l’oferta a allò que l’escola demana. De forma conscient o no, alguns autors i

editors adeqüen les propostes a les suposades necessitats escolars en tots els aspectes: gènere,

temàtica,  nivell  de  llenguatge,  extensió,  presentació  dels  continguts  i  bateria  d’exercicis

posteriors  a  la  lectura  dissenyada  a  la  carta.  Amb els  ingredients  que  l’escola,  és  a  dir,  el

mediador que no el lector, demana (Aloy: 2000, 130).

Algunes  veus  crítiques  i  solvents,  com  ara  Teresa  Duran  denuncien  les

conseqüències de la «cursa descontrolada» per a publicar que repercuteix, sovint, en els

mínims de correcció i exigència que mereix una obra literària, amb independència de

l’edat dels destinataris. Teresa Duran, en un interessant article sobre la maduresa de la

literatura infantil en català, aporta aquestes reflexions: 

 

Les editorials han passat de ser un negoci familiar a ser una indústria. Indústria que ha exigit, o 

sembla exigir que al capdavant del negoci hi ha d’haver un lleó del màrqueting. El que importa 

és vendre, el que sigui i tan aviat com sigui. El frenesí dels números es va menjant les lletres.. Ja 

no queden, al capdavant de les editorials, prohoms de la literatura, ni aquí ni a fora... Es compten

amb els dits d’una mà els directors editorials catalans que poden, amb autoritat reconeguda,  

exercir d’editor a l’anglesa tant en el camp infantil com en l’adult. I conseqüentment, tant en  

l’edició de la literatura adulta com en el de la literatura infantil i juvenil, ja no hi ha línies  

editorials diferenciades que generin dinàmiques oposades o complementàries. Només hi ha un 

criteri: una novel·la és bona perquè se n’han venut tants milers d’exemplars; un autor és bo  

perquè és tan prolífic com impactant davant la càmera (Duran: 1996, 42). 

És cert  que també hi ha aspectes positius.  Consolidació d’autors,  aparició de

nous valors, noves editorials, mercat escolar més o menys estable, cooficialitat  de la

llengua, normalització lingüística desigual… Però la presència de la LIJ als mitjans de
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comunicació continua sent testimonial. És un dels pocs productes comercials que no es

publicita directament als consumidors (en aquest cas la massa d’infants o jovençols),

sinó per mitjà dels mediadors (mestres, pares, llibreters o biblioteques). I cal preguntar-

se per què el sector editorial en català, i de la LIJ, ha renunciat a aplicar les estratègies

que ajuden a vendre qualsevol altre producte.  

Deixant  de  banda  aquestes  consideracions,  el  món  del  llibre  viu  una  etapa

d’adaptació i  transformació que encara no sabem on ens durà.  Vivim una època de

revolució tecnològica només comparable a la revolució de principis del segle XIX. Les

millores en la tècnica de la premsa metàl·lica, de rodets i pedal, i de la premsa mecànica

de vapor introduïdes a Anglaterra,  van permetre el naixement  de l’empresa editorial

moderna (Escarpit: 1968, 24). La producció de llibres entra en els sistemes de producció

industrial i possibilita edicions de gran tiratge, tant en format de llibre com en fulls per a

la premsa, que abarateixen el preu final del producte.  El llibre va deixant de ser un

objecte artesanal i de luxe per a passar a ser un objecte de consum de masses. D’altra

banda, la democratització de l’ensenyament que s’estén al llarg del segle XIX, permet

l’accés a la cultura de masses socials molt més àmplies, la qual cosa genera un nou

mercat i unes noves possibilitats. 

Aquest model d’indústria cultural ha estat el dominant,  grossa modo, durant el

segle XIX i XX. I ha creat un model d’escriptor, d’editor, de distribuïdor, de llibreter,

de mediador, de crític, per a un determinat model de lector. Joan Fuster (1992: 37-39),

en  L’aventura del llibre en català observa que la figura de l’editor i la relació amb

l’escriptor, tal com hui en dia l’entenem, es defineix durant el segle XIX. La invenció de

la impremta de Guttemberg, en el segle XV, va revolucionar el món del llibre i el de les

idees. I va provocar, de retop, l’expansió del protestantisme i les noves ideologies dels

segles següents. En el segle XXI, amb la globalització i la revolució digital, les noves

tècniques d’impressió no tenen absolutament res a veure amb les de fa vint anys. El món

audiovisual, internet, els mòbils, les tauletes, el llibre electrònic, etc. obren un horitzó

revolucionari. La indústria cultural del llibre està condemnada a adaptar-se i renovar-se.

A hores d’ara, som tot just en l’etapa de transició. El segle XIX va viure una revolució
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de la lectura, amb les novel·les per entregues en revistes i periòdics, amb l’aparició d’un

nou públic de masses amb interessos molt  diversos. El llibre hagué d’adaptar-se per

arribar a un nou públic que volia llegir però no podia comprar un volum de llibre o que

no se sentia atret pels gèneres tradicionals i en demandava de nous. Qui sap si d’ací a

uns quants anys,  les històries saltaran del paper als mòbils  per a recuperar la massa

adolescent  que  es  passa  el  dia  amb la  vista  clavada  al  Whats  App o  al  Twitter,  si

apareixeran gèneres literaris nous que parlaran de la nova realitat. Renovar-se o morir.

Els canvis no tenen per què ser roïns; i les possibilitats són infinites. 

D’altra  banda,  el  mercat  editorial  ha experimentat  una transformació decisiva

arran  la  crisi  econòmica.  Durant  els  anys  noranta  i  les  primeries  del  segle  XXI,

parlàvem  d’un  mercat  dual:  un  grapat  de  grans  editorials  al  costat  d’un  munt  de

menudes.  Com era  previsible,  la  crisi  i  l’evolució  del  mercat  ha  obligat  a  adoptar

mesures  dràstiques.  En  primer  lloc,  una  reducció  del  ritme  de  publicació.  Aquesta

mesura, però, pot tindre conseqüències positives. L’excés de publicació provocava una

acumulació  de  novetats  que  ni  lectors,  ni  crítica  ni  llibreries  podien  pair.  Moltes

novetats  passaven  totalment  inadvertides.  En  segon  lloc,  l’existència  d’un  mercat

impulsava una política editorial, sovint, sense el necessari grau d’exigència, sense la tria

prèvia.  S’ha publicat  molta  palla,  perquè el  mercat  ho permetia  i  perquè des de les

editorials es demanaven novetats als autors a un ritme excessiu. Ara, les editorials han

d’anar amb més cura, i caldrà rumiar què és publica i què no. Els autors tindran més

problemes per a publicar. És cert.  Però també ho és que disposaran de més temps i

tranquil·litat per arredonir i reelaborar les seues obres. 

El  tercer  canvi  fa  referència  a  la  fallida  d’un  grapat  d’editorials,  per  ara,

menudes.  Editorials  com Brosquil,  tan actives en la dècada dels noranta, han tancat.

D’altres  han  entrat  en  una  letargia.  Segells  històrics  com Marfil  o  ECIR han estat

absorbits  per Tabarca,  gràcies al  grup que està impulsant  el  director editorial,  Josep

Llorens, i el de la distribuïdora Atalaya, José Luis López Sánchez. Bromera, dirigida per

Josep Gregori, ha apostat per la compra de Tàndem. I tot apunta que en seguiran més. El

repte, en aquest sentit, és doble: d’entrada, les fusions o absorcions poden assegurar la
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continuïtat editorial dels catàlegs. I a més a més, donar viabilitat econòmica a l’empresa.

Una altra qüestió, però, és com afectarà la concentració a les relacions autor, editor,

lector. Per començar, a partir del 2010 s’ha fet més difícil publicar. Abans, un autor

disposava de dues vies per a publicar la seua obra. Una era participar en algun dels

nombrosos premis literaris. Ara com ara, han quedat reduïts a la mínima expressió. Han

desaparegut premis de LIJ vinculats a editorials i patrocinats per ajuntaments: Tabarca

no ha convocat el 2014 cap dels seus premis de narrativa juvenil: Benicàssim, Borriana i

Torrent.  Brosquil  impulsava  premis  com el  Vila  de  Betxí,  de  teatre  juvenil,  també

extint.  Tàndem,  els  premis  biennals  de  Paterna,  en  narrativa  i  teatre  juvenil,

desapareguts. Bromera, el premi de narrativa històrica juvenil Far de Cullera. Meliana,

el premi Empar de Lanuza. És cert que alguns d’aquests premis van desaparèixer abans

de la crisi, amb el canvi de govern municipal. Actualment, només resisteixen uns pocs:

Bullent  continua  convocant  els  històrics  Enric  Valor  de  Narrativa  Juvenil.  El

Carmesina, de narrativa infantil, l’any 2014 l’ha convocat Bromera-Tàndem; Bromera

també publica el Vicent Silvestre d’Alzira (que ha vist reduïda la quantia, només una

bestreta dels drets d’autor) i el  Premi Bancaixa de narrativa juvenil  (de futur incert,

almenys pel que fa al nom). Perifèric impulsa el Premi Benvingut Oliver, a Catarroja. I

Onada ha assumit alguns dels premis que abandonà Brosquil. 

Amb tot, segons les dades de l’estudi  Escriure en català referides al 2014, a

partir  d’una  enquesta  entre  els  membres  de  l’Associació  d’Escriptors  en  Llengua

Catalana  (AELC),  el  percentatge  d’autors  de  LIJ  ronda  el  20%.  El  que  resulta

preocupant, però, és que només un 10% dels autors, en general,  que participaren en

l’enquesta afirma viure del que escriu.  I això, encara gràcies a sumar l’articulisme, la

traducció i tasques d’edició (AELC: 2014, 32).43 La professionalització dels escriptors,

tant de LIJ com d’altres sectors, és una realitat ben llunyana. 

43 Cal tindre en compte que aquest 10% són autors que viuen i treballen al Principat, majoritàriament. En
les lletres valencianes no hi ha cap autor, ni de LIJ ni d'altres gèneres, que s'haja professionalitzat. Enric
Lluch i Carles Cano van deixar l'ensenyament per centrar-se en activitats literàries, però sumant creació i
animació lectora i, en el cas de Cano, la vessant de contacontes. 
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Gènere conreat de forma principal,

Escriure en català (2014)
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2.3.3 PANORÀMICA DE L’EDICIÓ44

2.3.3.1  Evolució  de  l’edició  en  català.  Comparació  amb  la  resta  de

llengües de l’estat

En aquest apartat, provarem d’oferir una visió de l’evolució de l’edició. Primer,

en llengua catalana. I després, en gallec i eusquera. Hem partit de les dades de l’informe

anual  del  ministeri  de  cultura  entre  els  anys  2008-2013.  D’entrada,  presentem  una

gràfica comparativa del nombre de llibres  editats  en les diferents llengües de l’estat

espanyol. Cal matisar la correcció dels resultats de l'ISBN, que diferencia «valencià» i

«català» en funció de la decisió editorial d'etiquetar d'una forma o una altra, no de la

procedència geogràfica de les empreses.45 

 EDICIÓ EN LLENGÜES PENINSULARS SEGONS L'ISBN46

2008-2010

2008

Llibres     %

2009

Llibres      %

2010

Llibres      %
Castellà 79.017   82,2 86.318    84,2 90.939      84,5
Català 10.750  11,2 10.526    10,3 10.748       10
Eusquera  2.156 2,2 2.040   2,1 1.852      1,7 
Gallec 2.482  2,6 2.121  2,1 2.544      2,4
Valencià47 1.488  1,5 1.397  1,4 1.492       1,4

En el cas dels llibres editats en llengua catalana, cal fer una sèrie de matisacions.

En primer lloc, les editorials Bromera, Bullent, Perifèric, Onada i Tres i Quatre usen

44 Totes les dades s’han obtingut dels informes anuals sobre l’edició publicats pel ministeri de cultura. En 
concret, el Panorámica de la edición española de libros, any 2012 i 2013. 
45La desviació s'explica en la graella de la pàgina 59, referida a les editorials valencianes més importants. 
46 No inclòs la informació d'altres llengües, aranés o bable, per no arribar a l'1%. 
47 Cal tindre en compte que la definició «català» / «valencià» en l'ISBN depén del criteri de cada editorial
a l'hora d'etiquetar la llengua de publicació. Molts llibres classificats en català són editats en editorials
valencianes.  
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sempre l'etiqueta «català» en l'ISBN. Els segells autonòmics d'editorials estatals (Anaya,

SM, Edelvives,  Santillana/Voramar,  etc.) i  Tabarca fan servir sempre «valencià».  En

alguns casos, com ara Andana, etiqueten un mateix llibre amb la doble denominació

«català» / «valencià». Marfil i Tàndem hi ha llibres que els classifiquen en «català» i

d'altres en «valencià». Açò fa molt complicat esbrinar, amb exactitud, quants llibres es

publiquen realment  al  País  Valencià  i  quants  al  Principat.  Seria  necessari  un estudi

minuciós que atenguera no sols al criteri terminològic, sinó del lloc de publicació. Sense

cap ànim d'exhaustivitat  però sí amb la intenció d'oferir una certa aproximació,  hem

buidat la informació de l'ISBN pel que fa a les editorials valencianes més actives en

l'àmbit de la LIJ, entre el 2008 i el 2014. En els casos que s'utilitza un doble etiquetatge,

indiquem al costat de la xifra de llibres editats C (català) o V (valencià). Si no hi consta

res, el llibre està classificat en «català». Cal tindre en compte dues consideracions finals

sobre l'abast dels resultats: l'ISBN recull totes les edicions, tant les novetats com les

reimpressions; hem observat que no totes les editorials tenen costum d'informar l'ISBN

de les reedicions ni, fins i tot, de les primeres edicions. Amb tot, la majoria sí que ho

fan, de manera que els resultats obtinguts són, si no exactes, pel cap baix orientatius: 

2008 2009 2010 201148 2012 2013 2014

Bromera 155 225 378 357 176 88 122

Bullent 34 38 46 33 55 11 12

Tàndem 68
50C + 18V

50
28C + 22V

42
32C + 10V

92
34C + 58V

17
3C + 14V

10V 0

Tabarca 13V 8V 12V 10V 12V 12V 3V

Perifèric 9 14 8 6 4 - -

Onada 18 27 31 40 38 34 49

Tres i Quatre 21 43 40 3 2 - -

Andana 0 0 2 6 4 8 13

48 A partir d'aquest any Tres i Quatre deixa d'introduir totes les dades en l'ISBN. El ritme de publicació
baixa dràsticament, per problemes empresarials, però és superior al que indica l'ISBN. 
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Variació

dades ISBN
valencià49

+287C +375 +537 +479 +282 +141 +337

L'anàlisi  de  la  graella  anterior  ens  confirma  com,  la  pràctica  totalitat  de  les

editorials segueixen el seu ritme habitual de publicacions, in crescendo, fins l'any 2012

i, sobretot, 2013, en què més es deixen sentir els efectes de la crisi. Els anys previs

sembla  que  la  majoria  viuen una  certa  bonança.  Els  stocks acumulats  degueren  ser

considerables i això afectà la forta baixada o contenció dels anys següents. Crisi que

continua  el  2014,  tret  d'una  tímida  recuperació  en  Bromera  i  Onada.  En el  cas  de

Bromera  (i  menys  en  Tabarca-Marfil),  cal  tindre  en  compte  que  les  publicacions

s'incrementen o disminueixen, en part, en funció de la necessitat d'editar llibre de text. 

EDICIÓ EN LLENGÜES PENINSULARS50

2011-2014

2011

Llibres     %

2012

Llibres      %

2013

Llibres      %

2014

Llibres %        
Castellà 87.134   83,4 83.079    85,3 70.220      85,5 70.567  84,9
Català 11.671  11,4 9.044    9,3 7.779      9,5 7.964     9,5
Eusquera 1.809   1,7 1.810   1,9 1.426      1,7 1.632   1,9
Gallec 1.997  1,9 1.621  1,7 1.396      1,7 1.783  2
Valencià51

Total català

1.712 1,6

13%

1.769  1,8

11,1

1.269       1,6

11,1

1.484 1,7

11,2

Observem que en els tres darrers anys s’ha produït un fort descens en el número

de  llibres  editats,  en  totes  les  llengües.  L’edició  depén  de  la  fortalesa  del  mercat

editorial i dels lectors potencials. Després del castellà, l’edició en llengua catalana se

49 Cal restat aquesta mateixa quantitat de la fila «català». 
50 Apliquem la correcció de la graella referida a les editorials valencianes més dinàmiques i la llengua de
l'ISBN. 
51 L’informe anual del  panorama de l’edició del Ministeri  de Cultura inclou l’apartat  valencià com a
llengua. En aquest apartat caldria incloure tots els llibres d'edicions Bromera, Bullent, Perifèric, Onada,
Tres i Quatre i Andana, que usen sempre el terme «català» en l'ISBN, i alguns llibres de Tàndem i Marfil,
que l'usen de vegades.  
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situa  a  una  gran  distància  de  la  resta,  al  voltant  de  l’11%,  mentre  que  el  gallec  i

l’eusquera no arriben al 2%. La llengua catalana, amb un mercat potencial de 10 milions

(si  no  de  parlants,  sí  d’usuaris  coneixedors),  presenta  una  solidesa  molt  major  que

l’eusquera i el  gallec,  amb un mercat  més reduït  i  fragmentat.  També sobta que les

baixades més fortes, entre 2012-2013, es produïren en eusquera i en l’edició valenciana.

Aquestes baixades són notables, fins i tot en el cas que incloguérem el nombre de títols

d'editorials valencianes classificats com a «català» en l'ISBN. Un fet que indica que les

conseqüències  de  la  crisi  van  arribar  amb  retard  al  món  editorial  valencià,  o  foren

percebudes més tard per les empreses: l’any 2012 es publicà el mateix, si fa no fa, al

País Valencià que l’any 2011. El 2013 és quan més es va notar la crisi, i el 2014 sembla

que comença una tímida recuperació. En el mercat del Principat, en canvi, la baixada va

ser molt forta des el 2011. També s'observa una recuperació mínima, el 2014. De forma

similar, la crisi es notà abans en gallec, que ja el 2012 baixa un 20% l’edició. Mentre

que en eusquera, la baixada forta esdevé el 2012, com en el cas valencià. No obstant

això, malgrat les baixades de vendes, els percentatges globals de cada llengua varien

molt poc.

Evolució dels ISBN en català 

(font: Panorámica de la edición española de libros 2014)  
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Evolució dels ISBN en català d'editorials valencianes52

(font: Panorámica de la edición española de libros 2014)

Per últim, apuntem algunes consideracions sobre la tirada mitjana. Segons les

dades de la Panoràmica (2013, 36-37), la tirada mitjana de les edicions es va reduir com

a conseqüència  de  la  crisi  del  sector.  Les  dades  són  de  l’edició  en  general,  no  es

diferencia per llengües. Encara que la xifra de la tirada pot variar, sobretot, en funció de

les expectatives de l’editorial, la tendència general és a la baixa. 

52 Inclou les etiquetes «valencià» i «català». 
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2.3.1.1 L’edició en eusquera

Una visió força aproximada de la situació del món de l’edició en eusquera la

proporciona  l’article  de  Jorge  Giménez  Bech  (2005),  president  de  l’Associació

d’Editors en Eusquera, per a un monogràfic que la revista digital Transcript dedicà a la

literatura en eusquera.53  

D’entrada,  cal  recordar  que  el  basc  és  una  de  les  llengües  més  antigues

d’Europa, però sotmesa a un procés de recessió constant. Actualment, la parlen vora

800.000 persones, repartides en tres administracions diferents, pertanyents a dos estats:

País Basc i Navarra, d’una banda, i un seguit de territoris al sud de França, sense cap

reconeixement administratiu, dins del Departament Francès dels Pirineus Atlàntics. 

Aquesta  situació  administrativa  implica  un  bilingüisme  unidireccional,  més

accentuat que en el cas dels parlants gallecs o catalans. Mentre que tots els parlants de

basc són bilingües (parlen francès o castellà), la majoria de ciutadans que habiten en

territoris bascos són monolingües, i no parlen la llengua pròpia. 

Amb  tot,  l’eusquera  ha  estat  capaç  de  generar  una  mínima  infraestructura

editorial, gràcies al món escolar i, també, a la forta militància d’una part de la societat,

que  té  molt  clares  quines  són  les  seues  arrels.  Segons  les  dades  que  ens  ofereix

l’informe anual del Ministeri de Cultura, la primera dècada del segle XXI s’editaven

una mitjana de 1.500 títols en eusquera, amb una tirada mitjana de 2.400 exemplars. La

tirada mitjana és similar a la d’un llibre en català o gallec. Això implica tres milions i

mig d’exemplars per any, la majoria, vora un 70%, novetats; un 30%, reedicions. Més

de la  meitat,  vora  el  70%, són obres  escrites  originàriament  en eusquera;  i  la  resta

traduccions. 

Pel que fa a la temàtica, Jorge Giménez Bech apunta, en referència a l’any 2003,

que el 41% dels títols feien referència al món educatiu i a l’ensenyament (llibres de text

o formatius);  el  20% s’englobarien  en la  literatura  infantil  i  juvenil;  el  18% en les

ciències humanes i socials; i només un 12% seria literatura d’adults. 
53 http://www.transcript-review.org. L’article  està  incorporat  a la pàgina  de difusió de la literatura en
eusquera d’Etxaniz i López Gaseni: www.basqueliterature.com/es/basque/historia/hauretagazte.
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Pel que fa a les vendes, el volum de negoci dels llibres en eusquera del 2003 va

ser de 27,6 milions d’euros. Un 26% amb llibres relacionats amb l’educació, i només un

7% amb  la  literatura  d’adults.  El  que  més  crida  l’atenció  és  la  fragmentació  de  la

indústria editorial, amb vora setanta editorials que editen el 75% dels títols. La resta, al

voltant del 10%, és editat per les institucions, i una xifra gens menyspreable, el 15%,

són autoedicions d’autor o edicions d’entitats culturals. 

Podem comparar aquestes dades amb els gràfics dels dos últims anys, oferits per 

l’informe anual del Ministeri de Cultura:54 

PANORÀMICA DE L’EDICIÓ EN EUSQUERA: 2012
ISBN PAPER ALTRES 1a EDICIÓ REEDICIONS I

REIMPRESSIONS

TRADUCCION

S

ORIGINALS

1.810 91,3 8,7 67,1% 32,4% 34,5 65,5%

PANORÀMICA DE L’EDICIÓ EN EUSQUERA: 2013
ISBN PAPER ALTRES 1a EDICIÓ REEDICIONS I

REIMPRESSIONS

TRADUCCIONS ORIGINALS

1.396 82,5 17,5 63,6% 36,1% 33,5 76,5%

L’edició  de  llibres  en  eusquera  l’any 2013 experimentà  un  fort  descens,  del

22,9% respecte a l’any anterior, una xifra similar a la del 2011 (1.810 ISBN). Hi ha un

gran nombre de reimpressions i de traduccions. El castellà és la llengua d’origen del

61,3% dels llibres, seguida de l’anglés, 24,6%. Els subsectors més traduïts van ser la LIJ

(61,3%), el llibre de text (19,9%) i les ciències socials i humanitats (7,3%). Guipúscoa

acostuma a ser la província de publicació majoritària, amb un 34,8% de la producció en

eusquera,  seguida  de  Biscaia  (33,2%).  Les  províncies  amb  major  percentatge  de

població que parla eusquera. Crida l’atenció un 21,1% de la producció editada a Madrid,

fet indicador del pes dels segells estatals que publiquen en eusquera. Les dades també

revelen  una  forta  concentració  editorial.  Si  bé  és  cert  que  hi  ha  vora  70  editorials

privades (excloem les institucions), només 12 concentren el 70% de la producció.   

 

54 Panorámica de la edición española de libros (2012 i 2013). Quan es va redactar aquest treball, encara
no s'havien fet públiques les dades completes del 2014. 
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Evolució dels ISBN en eusquera: 2014

(Font: Panoràmica de l’edició espanyola de llibres 2014)
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2.3.3.1.1 L’edició en gallec

El gallec presenta una situació molt similar al valencià. Com observàvem a la

gràfica global de l’edició a l’estat espanyol, les xifres de llibres editats en gallec i al País

Valencià són força similars.

PANORÀMICA DE L’EDICIÓ EN GALLEC: 2012
ISBN PAPER ALTRES 1a EDICIÓ REEDICIONS I

REIMPRESSIONS

TRADUCCIO ORIGINAL

1.621 86,6 13,6 82,5% 17,4% 14,4 * 95,6%

PANORÀMICA DE L’EDICIÓ EN GALLEC: 2013
ISBN PAPER ALTRES 1a EDICIO REEDICIONS I

REIMPRESSIONS

TRADUCCIO ORIGINAL

1.426 85,3 14,7 78,5% 21,5% 13,2 * 96,8%

L’edició  de  llibres  en  gallec  experimenta  un  fort  retrocés  des  del  2011.  Si

prenem el  2013 a  tall  de  mostra,  pel  que  fa  a  les  traduccions,  la  principal  llengua

d’origen és el castellà (36,2%), seguida de l’anglés (33,5%). Els subsectors més traduïts

són la LIJ (47,3%) i la creació literària (33%). Pel que fa a províncies de publicació,

encapçala la llista Pontevedra (39,8%), seguida de A Coruña (28,1%) i Madrid (18,2%).

El nivell de concentració editorial també és significatiu: dels 101 editors en gallec, deu

acumulen el 63,3% dels títols.  

Per subsectors, els llibres més editats en gallec foren: creació literària (28,5%),

llibre de text (27,3%), LIJ (22,9%) i ciències socials i humanitats (14,9%). 
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Evolució dels ISBN en gallec: 2014

                  (Font: Panoràmica de l’edició espanyola de llibres 2014)      
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3. MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

3.1 Context educatiu: renovació o immobilisme

El naixement de la LIJ al País Valencià va unit a la introducció de la llengua a

l’escola  i  a  l’alfabetització  de  la  població.  Per  tant,  és  necessari  fer  un  breu  repàs

històric de les diferents etapes de la renovació pedagògica, de reptes i entrebancs, de

victòries i fracassos. Des d’aquesta panoràmica resultarà possible entendre l’evolució, la

consolidació, la naturalesa, les mancances i les perspectives de futur. 

El sistema educatiu de la dècada dels setantes està marcat, encara, pels principis

de  la  dictadura  franquista.  El  magisteri  començava  als  catorze  anys,  després  del

Batxillerat Elemental i la Revàlida, i acabava cap als dèsset. Els futurs mestres rebien la

titulació  sent  encara  molt  joves,  amb  una  formació  oficial  basada  en  la  moral  i  la

ideologia del Movimiento, el nacional catolicisme. Principis dels quals, després, haurien

de  ser  fidels  transmissors  a  les  escuelas  nacionales.  Carme  Miquel  explica  aquell

ambient: 

L’edifici de l’escola de Magisteri estava molt lluny del de la Universitat i no existia cap contacte

entre ambdós centres d’ensenyament, ni físic ni de cap tipus. Allò era premeditat, ja que el món

del  magisteri  estava  dominat  pel  que  es  denominava  nacional  catolicisme  i,  de  manera

intencionada, s’evitaven els contactes, no fóra cas que ens «contaminaren» (Reig: 1994, 168).

L’única  possibilitat  d’anar  més  enllà  de  l’educació  oficial  la  constituïen  els

moviments  de  renovació  pedagògica  que,  al  marge  dels  ensenyaments  reglats,

despertaven la  curiositat  dels  estudiants  més  inquiets.  Pares  i  mestres  organitzen  un

moviment de rebuig al model educatiu del règim, centralista i totalitari. Defensen una

renovació pedagògica a l’escola fonamentada en els nous corrents educatius i socials

europeus,  la  qual  cosa  passava,  indefectiblement,  per  replantejar  l’ús  de  la  llengua

pròpia:
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Malgrat ser una escola de Magisteri, es parlava i s’aprenia molt poca pedagogia. Però, com he

dit, un grup de persones jóvens vam coincidir a formar un grup de treball i ens obrírem a nous

pensaments i plantejaments, com el Moviment de l’Escola Moderna del mestre francés Freinet.

Ferran Zurriaga havia conegut aquest moviment a França i la gent del grup ens hi vam anar

implicant,  perquè  era  renovador  i  plantejava  una  escola  amb  diferents  alternatives  molt

transformadores (Reig: 1994, 168). 

Aquell grup reduït de mestres rebels, compromesos amb la formació d’una nova

escola  i  amb l’ensenyament  de  la  llengua,  van  fer  caliu  al  voltant  d’un altre  nucli

vertebrador, la Secció Pedagògica de Lo Rat Penat. En les darreries del franquisme i en

les beceroles de la democràcia, paral·lelament, apareixen diversos col·lectius, com ara

diferents  moviments  de  renovació  pedagògica,  sindicats  d’ensenyament,  col·lectius

comarcals de mestres,  associacions  de pares, escoles d’estiu,  etc.  que intenten suplir

amb voluntat, la manca de suport institucional a la formació alternativa.  

La Secció  de Pedagogia  és  dels  anys  seixanta,  els  moviments  sindicals  i  els

col·lectius  comarcals  de  mestres  s’estructuren  durant  els  setanta,  les  escoles  d’estiu

naixen en 1976 i al llarg dels anys es transformen. L’any 1972 es posa en marxa el

primer Secretariat  per a l’Ensenyament  de l’Idioma,  que impartirà  cursos mitjançant

l’ICE de la Universitat  de València.  Carme Miquel explica l’efervescència d’aquells

anys de transició en A cau d’orella:

Aquell  hivern  i  la  primavera  que  el  va seguir,  tu,  des  del  meu ventre,  vas  estar  present  en

nombroses assemblees  i concentracions de mestres.  Em referesc a la intensa activitat que va

haver en el món de l’ensenyament, la qual va configurar un moviment sindical. Les assemblees

es feien dins de l’església del barri de Sant Marcel·lí de València. Imagina’t una església tota

plena de professorat que durant hores i hores –les assemblees podien durar quatre i cinc hores-

tractaven de definir el seu futur professional i alhora dissenyaven el que hauria de ser l’escola

pública valenciana […]. Quantes companyes i companys sense desmai, millorant l’escola des de

les seues aules dels col·legis i instituts durant el dia i des d’aquelles i altres assemblees durant les

nits! (Miquel: 1997, 51). 
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La situació de l’ensenyament al Principat va ser més activa des de la dècada dels

60, quan normativa que prohibia l’edició i l’ensenyament en català es relaxa i apareixen

algunes fórmules legals per a treballar en favor de la llengua.  

En aquest sentit va ser fonamental el paper de les  escoles actives. Es tractava

d’escoles privades, costejades i controlades pels pares, que s’inserien dins la legalitat

però al marge de la ideologia del Règim. Els mediadors, les editorials i els autors de la

represa segueixen les directrius pensades des de les escoles actives, que necessitaven

materials  i lectures per a l’ensenyament del català. Els pares, que formen part d’una

classe mitjana que pot accedir a l’educació privada, volen i demanen una educació en

català i des de la línia ideològica dels moviments de renovació pedagògica que triomfen

a França o Itàlia (Lluch: 2013, 160).

Els moviments de renovació pedagògica naixen al caliu dels equips pedagògics

de  les  escoles  actives,  Talitha  i  Costa  i  Llobera.  Els  escriptors  que  començaran  a

publicar en la revista Els Patufets (1961) i l’editorial  La Galera (1963) n’estan molt

vinculats i conformaran el nucli de l’Escola de Mestres Rosa Sensat (1965). També és

remarcable el paper de l’església. A diferència del País Valencià, l’església catalana va

mantindré  una  actitud  majoritàriament  favorable  i  militant  en  favor  del  català.  Un

exemple  és  la  publicació  de  la  revista  Tretzevents,  hereva  de  L’Infantil,  com  una

addenda del full parroquial de Vic.   

L’associació  Rosa  Sensat  va  promoure  un  clima  a  favor  de  l’activisme

pedagògic, la introducció a l’escola de tècniques educatives modernes, l’aplicació de

sistemes coeducatius,  els esforços per aconseguir la participació activa dels pares, la

recuperació  de  la  nostra  tradició  pedagògica,  la  vinculació  as  corrents  educatius

moderns i, de manera primordial, la introducció del català a l’escola (Monés: 1981, 248-

250). 

La Llei  General  d’Educació  (1970) del  ministre  Villar  Palasí,  redactada  amb

l’assessorament tàcit de la UNESCO, presenta algunes novetats que els moviments de

renovació pedagògica van saber aprofitar per a començar, des de dins, a transformar el

sistema educatiu. En primer lloc, certa tolerància davant de la possibilitat que la resta de
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llengües no oficials pogueren estudiar-se als centres, des de la voluntarietat i fora de

l’horari lectiu normal. Encara que sembla poca cosa, aquest fet va representar un badall

per on començar a treballar en favor del valencià. En segon lloc, la llei determina que la

formació del professorat dependrà de la universitat. I açò sí que és un pas de gegant. La

primera mesura no hauria passat d’unes poques experiències anecdòtiques, d’escasses

conseqüències, si no haguera anat acompanyada de la segona. El franquisme deixava de

tutelar amb mà de ferro la formació dels futurs docents, i permetia que anara a càrrec

dels especialistes, de la universitat, i no de l’aparell ideològic de l’estat.

El valencià va entrar en algunes escoles, fora de l’horari lectiu, gràcies a la bona

voluntat d’un grapat de mestres i famílies, minoritaris però engrescats. Durant aquells

anys de les acaballes del franquisme fins a l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament

del Valencià, hi va haver tot un moviment de formació i reciclatge del professorat  in

crescendo i sense precedents. En un primer moment autodidactes, però després, formats

en l’ICE. El nombre d’alumnes matriculats als cursos de l’ICE, entre els anys 1974 fins

a la dècada dels vuitanta, va pujant de forma exponencial.55 Són les llavors necessàries

per a l’èxit del gran repte que vindria anys després, a partir del 1983: la introducció del

valencià al sistema educatiu. El programa d’aquests cursos era molt simple. Es tractava

d’obrir una senda perquè després, cada docent continuara el seu camí. Amb tot, a més

d’aprendre gramàtica i ortografia, els cursos de l’ICE foren el primer marc en què es

parlà de literatura als mestres: de la necessitat  de crear i difondre textos adequats al

nivell dels futurs alumnes. Fora de 3i4, encara no existeix cap editorial valenciana amb

certa solidesa, i s’ha de suplir la mancança amb materials del nord o, sovint, dossiers

elaborats i adaptats pels mestres en grups de treball.  

Prou abans de la Llei d’Ús es realitzen experiències aïllades d’ensenyament del

valencià i en valencià, seguint el model de les  escoles actives de Catalunya. Són les

escoles cooperatives, en la corda fluixa de la legalitat, com La Tramuntana o La Masia a

Montcada (1968), Les Carolines a València (1972), La Comarcal a Picassent (1973), La

55 Els cursos de llengua de l’ICE reben l’espenta de Sanchis Guarner, des del 1974. Al començament, eren
cursos de 40 hores, i tingueren 390 alumnes el primer any; el 1975, amb Sanchis Guarner ja de director, la
xifra puja a 1.300. I el 1980, voreja els 12.000. 
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Gavina a L’Eliana i Picanya (1975), Aire Lliure a Alacant (1976) o el Rotgle a Castelló

(1976). També hi hagué alguns plans per introduir el valencià de forma experimental.

Com ara el que adoptaren diverses escoles de la Safor (1976) o, anys després, el pla

d’introducció en dues-centes escoles i instituts, promogut des del Consell preautonòmic

(1979), gràcies al compromís del conseller Josep Lluís Barceló i de Josep Pitarch, cap

del Gabinet per la Normalització i Foment del Valencià. 

En aquest context, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià» (1983) va ser un

intent de respondre a les aspiracions promogudes per tots aquests col·lectius. Els sectors

reaccionaris respongueren amb alguns episodis foscos de la batalla de València i tantes

altres  batalles,  sovint  anònimes  però  importants,  viscudes  als  pobles  on  s’intentava

fomentar el valencià i combatre l’immobilisme, com ara Almoines, Benifaió o Castelló.

Durant els primers anys de la implantació de l’ensenyament en valencià, hi hagué un

moviment progressista i renovador que apostà i pressionà, decididament, en favor de la

llengua. Malgrat l’impuls de l’administració valenciana amb consellers d’educació tan

meritoris com Barceló i Ciscar, les il·lusions inicials topen amb la dura realitat:

S’havia constatat que pujava la demanda d’ensenyament en valencià, s’havia fet l’experiment de

les primeres trobades, la mobilització de sectors contraris a la recuperació lingüística havia fet

trontollar la Conselleria i s’endevinava creixent; la confiança en l’acció institucional minvava

(Labrado: 2011, 99)  

Víctor  Labrado ens  ofereix  una  síntesi  i  una visió  de  conjunt  del  procés  de

gestació  de  l’ensenyament  en i  del valencià  durant  aquests  anys,  en  el  llibre  Les

trobades. 25 anys d’Escola Valenciana (2011). Cal recordar que l’èxit de la introducció

de la llengua a l’ensenyament va ser possible gràcies a l’activisme d’un sector inquiet i

benintencionat  de  la  societat  valenciana,  a  pesar  de  l’oposició  d’un  altre  sector,

reaccionari i manipulador:

Les primeres línies en valencià, naixents, no sols van haver de fer camí enmig de la precarietat

de recursos, amb poc suport oficial, també van tenir en contra enemics més o menys evidents:

mitjans de comunicació, partits, grups de pressió que podrien haver-les fet fracassar; i haurien
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fracassat  si un col·lectiu ampli de mestres, pares i mares, i un reduït nucli de l’administració

autonòmica no s’hi hagueren compromés a fons (Labrado: 2011, 20).

Víctor Labrado, en la crònica novel·lada La mestra (1995), torna a ser una veu

de la memòria per deixar testimoni d’aquests anys de lluites i d’il·lusions, en què es

despertà el millor i el pitjor del caràcter del poble valencià. D’una banda, la vitalitat

d’un sector de la població,  mestres,  famílies,  sindicats,  entitats,  associacions,  alguns

partits progressistes, que entengueren la necessitat de defensar la llengua com un símbol

d’identitat.  I  d’una  altra,  la  força  contrària  de  l’autoodi  subjacent,  del  sentiment

provincià que va entendre aquestes reivindicacions com una amenaça. Foren i són els

defensors de la «libertad lingüística»,  «del no a la imposición», una altra cara de la

societat valenciana, gens menyspreable, capaç de despertar, mobilitzar i manipular una

part de la població. No hi hagué una batalla de València, com sovint s’ha dit. Hi hagué

moltes batalles, en molts fronts, arreu del País Valencià. Algunes cruentes i viscerals,

d’altres simples escaramusses, però totes rellevants, per significar un pas avant o un pas

arrere.  Interessava  crear  un  clima  d’agitació  política  per  a  després,  passades  les

eleccions,  aconseguida  la  victòria  i  el  canvi  de  partit,  apaivagar  els  ànims  amb  un

simulacre de pax romana. 

Dins d’aquestes batalles de València, en la premsa, en la política, al carrer, hi va

haver un front especialment actiu:  les escoles on s’intentava introduir la llengua. La

temàtica políticament correcta i el llenguatge neutre i senzill, tan en la línia d’un suposat

estàndard valencià, de bona part de la LIJ valenciana d’aquests anys respon, potser, a la

necessitat de sortejar la vigilància a què estava sotmés tot allò que es feia a l’escola i, en

concret, en valencià. 

Comptat  i  debatut,  desemboca  en  una  altra  fita  important,  pel  que  fa  a  la

vertebració dels moviments de renovació pedagògica i de defensa de l’ensenyament en

valencià: la Federació Escola Valenciana o, si més no, algunes de les associacions que

la  formen,  nascudes  a  les  primeries  de  la  dècada  dels  vuitanta.  Aquest  moviment
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associatiu adquirí un primer caire comarcal per a, després, esdevenir una de les poques

entitats vertebradores del País Valencià: Escola Valenciana.56 

56 Constituïda  el  1989,  com  una  federació  d’entitats  comarcals  d’arreu  del  País  Valencià,  ha  estat
presidida per Josep Chaqués, Carme Miquel, Vicent Romans, Diego Gómez i Vicent Moreno.
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3.2 La influència de la renovació pedagògica: escola i literatura

Les teories de Freinet van tindre una plasmació en alguns dels primers materials

per  a  l’ensenyament  de  la  llengua.  Durant  el  1973-1974,  s’inauguren  els  cursos  de

Lingüística  Valenciana  i  la  seua  Didàctica,  impulsats  per  l’Institut  de  Ciències  de

l’Educació (ICE) de la Universitat de València. Manuel Sanchis Guarner en va ser el

director. Resultat d’aquest primer curs va ser la creació d’una Assessoria de Didàctica

Valenciana,  gràcies  a  Sanchis  Guarner,  amb la  finalitat  de  preparar  materials  per  a

l’ensenyament de la llengua, tan necessaris com urgents. D’aquesta assessoria, integrada

per poc més d’una dotzena de mestres i professors, van nàixer dos libres. Un de text,

Pany i clau (1977), d’Honorat Ros i Alfons Llorenç;57 i un altre a mitjan camí de la

literatura infantil i la didàctica, un clàssic recentment reeditat, El llibre de Pau (1976).58 

El llibre de Pau és una iniciativa pionera que combinava il·lustracions amb 

narració, diàlegs, cançons tradicionals, endevinalles, jocs, dites i contes adaptats:  

El llibre naixia dins de la concepció de la pedagogia Freinet de l’Escola Moderna, moviment al

qual pertanyien i pertanyen els tres autors, on es partia de la selecció d’un vocabulari bàsic per a

les edats de sis i set anys, a més de la selecció d’uns centres d’interés com ara el cos humà, el

vestit, el menjar, la gent, el transports, la casa, els animals, els oficis… exposant les vivències

reals que es podien donar a una bona part  del  País Valencià […]. L’estructura intentava ser

atractiva, per la qual cosa es concebí sota la forma d’un còmic, ajudat pels frescos i expressius

dibuixos de Teo Martínez i la magnífica cal·ligrafia cursiva realitzada a mà pel mestre Fèlix

Navarro (Navarro, Pitxer i Ramos: 2011, 9). 

Una  altra  forma  d’impulsar  l’ensenyament  i  posar  en  pràctica  les  noves

metodologies van ser les experiències pilot, conseqüència de la introducció de la llengua

en determinades escoles. Un exemple va ser el projecte desenvolupat al centre pilot El

57 Editat per la Societat Castellonenca de Cultura. 
58 Editat per edicions L’Estel, propietat de Sanchis Guarner, amb el finançament forçat de l’Ajuntament
de València i les tres diputacions. Després de quatre edicions (1976-1979) i 36.000 exemplars venuts, va
caure en l’oblit dels llibres descatalogats.  Fins que fou recuperat  per l’editorial Denes (2011),  en una
magnífica  edició a  tot  color.  Va ser  escrit  pels  mestres  M. Victòria  Navarro,  Teresa  Pitxer  i  Alfred
Ramos, il·lustrat per Teo Martínez i amb la cal·ligrafia de Fèlix Navarro.
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Palmeral d’Elx, depenent de l’ICE de la Universitat de València. Sanchis Guarner va

encomanar-ne  la  direcció  a  Joan  Ponsoda,  un  jove  mestre  expert  en  pedagogia.

L’objectiu d’aquest projecte (1978-1979) era proporcionar una guia per a l’ensenyament

de la llengua a xiquets bàsicament castellanoparlants, de preescolar i del cicle inicial de

l’antiga EGB. L’experiència va quedar recollida en el llibre de text  Oronella d’amor

(1984).59 Finalment,  hi  ha  una  pila  de  materials  didàctics  per  a  l’aprenentatge  del

professorat.  La  sèrie  Penyagolosa (1982),  coordinada  per  Vicent  Pitarch,  Josep

Palomero  i  Vicent  Pascual.  El  Curs  de  llengua  catalana (1981),  també  de  Vicent

Pitarch; i algunes obres, ja esmentades, d’Enric Valor, Millorem el llenguatge (1971) i

Curso medio de gramàtica catalana referido especialmente al País Valenciano (1973).

Des de mitjans dels anys vuitanta fins fa relativament poc, el sistema educatiu

valencià  s’ha  estructurat,  majoritàriament,  de  forma  dual,  amb  dos  programes:  el

programa d’ensenyament en valencià (PEV) o d’immersió lingüística, d’una banda; i el

programa d’incorporació progressiva (PIP). Cal afegir el programa bàsic (ensenyament

optatiu de l’assignatura de valencià), en les zones històricament castellanoparlants. Les

zones catalogades  de predomini lingüístic  castellà han gaudit d’un  statuts especial  i,

segons com es mire, discriminatori, cap als seus habitants. L’optativitat del valencià els

ha privat d’un coneixement real i efectiu, equiparable al d’altres territoris. Ha quedat en

mans del projecte educatiu de cada centre escolar, segons siga més o menys sensible a

l’ensenyament de la llengua. El mateix pot dir-se dels centres que segueixen programes

educatius estrangers (liceus, col·legis britànics, noruecs, etc.). Evidentment, la presència

d’un programa o un altre condiciona la formació i la motivació dels joves lectors. 

Tudi  Torró,  mestra  i  inspectora  d’educació,  explica  els  avantatges  dels

programes d’immersió lingüística sobre l’alumnat: 

La immersió lingüística és l’única manera perquè el xiquet aprenga les dues llengües a l’escola, i

no sols per l’obligació legal que tenim, sinó perquè és millor també pedagògicament, saber dues

llengües […]. En la immersió el xiquet aprendrà en una segona llengua, en una llengua present

en la societat en què ell viu, però que és una llengua minoritzada (Labrado: 2011, 128).  

59 Publicat per Edicions del Bullent. 
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Comptat  i  debatut,  els  programes  d’immersió  lingüística  i  d’ensenyament  en

valencià  són  els  més  favorables  per  a  fomentar  la  lectura  i  l’adquisició  de  les

competències  necessàries,  en  el  nivell  expressiu  i  de  comprensió,  per  a  crear  bons

lectors. El professor Dari Escandell de la Universitat d’Alacant analitza quin és el marc

de les preferències lectores dels alumnes de primària i secundària.60 La conclusió que

extrau a partir de les enquestes realitzades entre una mostra ben ampla d’alumnat del

sud del País Valencià és la següent:

Es percep clarament que els escolaritzats en llengua socialment majoritària presenten dèficits

sensibles respecte dels qui fan l’ensenyament en la llengua pròpia del país, tant en relació amb el

fet  de  tenir  un  major  grau  de  dificultat  quan  lligen  en  valencià  com  amb  el  fet  que  una

determinada  lectura  siga  escrita  en  la  varietat  oriental  de  la  llengua  catalana  […].

L’escolarització en determinats programes del sistema educatiu valencià condiciona el fet que els

nostres  infants i  joves presenten un consum poc equilibrat  de llibres,  idiomàticament parlant

(Escandell: 2013, 656). 

No solament hi ha diferències respecte al coneixement actiu de la llengua, sinó

que els programes d’ensenyament en valencià acostumen a apostar per una metodologia

i  una  dinàmica  molt  més  activa  i  moderna  que  els  altres,  més  conservadors  i

tradicionals.  La  millor  actitud  i  predisposició  lingüística  comença  per  la  voluntat

expressa de les famílies que prenen  la decisió de matricular-hi els seus fills. Aquesta

circumstància va acompanyada d’una major motivació del professorat, plasmada en un

reciclatge previ o en una formació específica, la capacitació. L’actitud de les famílies,

interessades  d’entrada  en  l’educació  dels  fills,  i  la  major  formació  i  inquietud  del

professorat, es tradueix, pel que fa a la classe de llengua, en més biblioteques escolars,

més activitats d’animació a la lectura, més llibertat per triar les lectures d’un llistat obert

i,  en definitiva,  més dinamisme i  motivació en la pràctica docent del dia a dia. Les

circumstàncies  més idònies  per a crear  bons alumnes,  en general,  i  bons lectors,  en

particular.     

60 Literatura  catalana infantil  i  juvenil:  prospecció  de  tendències  i  hàbits  de  lectura  en  el  sistema
educatiu valencià, tesi doctoral (2013). 
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4  LITERATURA INFANTIL I JUVENIL COMPARADA

4.1 Evolució de la LIJ en català: encerts i mancances

La literatura  infantil  i  juvenil  catalana és jove, molt  jove. No té més de vuitanta anys  mal  

comptats i -d’aquests vuitanta- n’ha passat gairebé quaranta en vacances forçoses a causa de la 

situació política del país. Potser és per això que -després d’una infantesa que prometia molt, però

que no  va  poder  viure  en  plenitud-  ara  ha  passat  els  canvis  de  la  pubertat  i  les  crisis  de  

l’adolescència i, tot just, sembla que comença a sortir-ne (Valriu: 2010, 72).

Amb aquestes paraules, Caterina Valriu defineix amb exactitud l’evolució de la

LIJ en català. Deixant de banda els precedents de primeries de segle i de la República,61

la LIJ en català comença a mitjans de la dècada dels seixanta. I ho fa, com no podia ser

d’altra manera, sintonitzant amb els gustos i les tendències internacionals, més que no

mirant una tradició llunyana i obsoleta pel tall de la dictadura. Per a un autor que vol

escriure en els anys seixanta o setanta, la literatura noucentista queda lluny, en el temps

i en els interessos. L’adaptació de les tendències dominants a altres països, però, es fa

amb cert retard. Així, mentre que a Europa es publiquen llibres de colla des dels anys

trenta, a la literatura catalana hi arribaran les primeres mostres vint-i-cinc anys més tard,

a causa del context polític i cultural.

Com analitza Bassa (1994: 44-51), a principis dels anys seixanta va gestant-se

un estat d’opinió que reivindica la necessitat de llibres per als més joves, al voltant de

les «escoles actives» i dels moviments de renovació pedagògica, com ara Rosa Sensat.

La consigna és clara: si volem lectors adults en català primer hem de fer lectors infantils

i juvenils.  La revista  Serra d’Or va publicar una sèrie d’articles d’opinió i cartes al

director que reclamaven una literatura per a infants i joves. El de major anomenada va

ser l’escrit per Joan Triadú, l’any 1962, «Una edat sense llibres o una literatura sense

futur», que pren el títol de la conferència «Una generació sense novel·la», de Carles

Riba (1925): «Si dos poetes van parlar un dia, amb raó, d’una generació sense novel·la,

61 Remetem al punt 1.1 per a recordar els principals estudis monogràfics de LIJ en català.
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avui hi ha una joventut que testimonieja de no haver tingut llibres durant els anys més

aprofitables per adquirir uns hàbits de lectura» (Triadú: 1962, 32). 

Triadú exposa i argumenta la necessitat de produir una literatura adequada per

als més joves, l’única forma d’aconseguir lectors en català. La inquietud d’un sector del

món intel·lectual, les demandes dels moviments de renovació pedagògica encapçalats

per l’associació Rosa Sensat i les necessitats de les escoles actives, creen les condicions

per a la creació dels primers  motors  de LIJ catalana (Rovira:  1988, 463),  la revista

Cavall Fort (1961) i l’editorial La Galera (1963).

Convé recordar  que en aquesta  època el  règim franquista  controlava  tots  els

aspectes  de la  societat,  també el  món de l’edició.  El  1962,  el  Consejo Nacional  de

Prensa creà la  Comisión Asesora de Publicaciones Infantiles  y Juveniles,  la primera

institució especialitzada en la censura de publicacions infantils. La Llei de Premsa de

1964  va  representar  un  pas  endavant,  però  mantenia  la  censura  de  l’Estatuto  de

Publicaciones Infantiles y Juveniles, vigent fins a l’any 1977. Rebutjava i prohibia una

sèrie d’ítems (la violència, l’ateisme, l’erotisme, el suïcidi), que podien resumir-se en tot

allò  que atempara  contra  els  valors  «que inspiran  la  tradición,  la  historia  y  la  vida

patriòtica, familiar y social en que se basa el orden de convivència de los espanyoles»

(Lluch: 2013, 171). 

Francesc Cubells analitza l’evolució de les tendències, en tres línies que han anat

succeint-se sense substituir-se del tot:  la dècada grupal (1955-65), marca el  moment

àlgid  dels  llibres  de  colla,  segons  el  model  d’Enid  Blyton  i  d’altres  autors

contemporanis;  la  dècada  social  (1965-75),  en  sintonia  amb  els  moviments  crítics

imperants a partir de Maig del 68; la dècada ecològica (1975-85), amb un predomini de

les temàtiques relatives al medi ambient i, alhora, amb la revalorització del conte i el

folklore, en la línia defensada per Rodari. Aquests corrents, que com hem dit arribaran i

s’assimilaran amb un cert retard, amb respecte a Europa, també tardaran una mica més a

anar-se’n. Mentre que a altres països ja estan exhaurides les temàtiques de crítica social

o ecològica, perquè se n’ha escrit força, i els gustos demanen històries renovades, del

realisme  crític  o  de  la  fantasia  transgressora,  en  la  literatura  catalana  encara  se’n
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publicaran durant els anys vuitanta i, fins i tot, part dels noranta. És a dir, hi ha una

convivència natural entre totes les tendències, antigues o modernes. A tall d’exemple,

El zoo d’en Pitus (1966), de Sebastià Sorribas, no deixa de ser una hisòria de colla, com

moltes obres de Ferran Carbó. I La casa sota la sorra (1966), de Carbó és una novel·la

d’aventures clàssica amb el rerefons d’alguns temes de denúncia social. En canvi, les

traduccions d’èxits internacionals arriben al mercat català amb normalitat des de finals

de la dècada dels vuitanta, en la mesura que el panorama editorial es normalitza. Mentre

que La història interminable o Momo es publiquen en català, per primera volta, el 1988,

amb uns deu anys de retard respecte al castellà, altres llibres de moda com  El Diari

d’un jove maniàtic (1987), es publiquen l’any següent al seu llançament en anglés, en

Bromera, amb èxit de vendes.    

La literatura feta a partir dels noranta i la primera dècada del segle XXI és més

difícil  de  definir,  perquè  les  temàtiques  són  múltiples,  com  múltiples  són  les

problemàtiques del món. 

Teresa Rovira enumera alguns canvis decisius del mercat que tindran una gran

incidència en la classe d’obres que es publicaran. Amb la introducció del català a escola

i l’augment espectacular de la producció infantil: 

S’amplia el ventall d’estils i temes i, en la narrativa, es produeix l’eclosió de la fantasia i el  

meravellós, el somni i fins l’absurd (J. Albanell, M. Obiols, J. Barceló, A. Gardiella, A. Alibés,  

M. Canela) i, finalment, s’introdueix el «realisme crític» (M. Company), al costat dels l libres de

«sempre» amb temes històrics o de la vida quotidiana, sovint amb nous problemes, i d’altres amb

un toc de màgia… (Rovira: 1988, 470-471). 

Josep Maria Aloy constata el creixement exponencial del corpus de la LIJ en

pocs anys, cosa que en dificulta l’anàlisi i la valoració des de la perspectiva que només

dóna el temps: 

A partir de 1976, doncs, tot es multiplica, tot es dispara, tot és possible... La literatura infantil i 

juvenil pren una embranzida difícil de controlar. Aquella llista cada cop més nombrosa que deia

Joaquim Carbó, sobretot pel que fa a escriptors i editors, no ha parat ja de créixer. Si l’any 1960 
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només hi va haver un escriptor que va escriure una novel·la, del 1960 fins al 1970 ja foren deu 

els escriptors i vint-i-tres les novel·les. El 1980 el nombre d’escriptors ja era de quaranta-un i 

el  de  novel·les  cent  dotze.  El  1990  la  xifra  d’escriptors  s’havia  enfilat  ja  als  cent  

quaranta-quatre, amb un total de mig miler de novel·les (Aloy: 2000, 3).

Per últim, recordem el que dèiem al punt 2.3, dedicat a l’evolució del mercat del

llibre. La lectura s’ha mecanitzat i s’ha incorporat a la rutina de l’ensenyament. Daniel

Pennac, en  Com una novel·la, alertava dels perills de voler «fer lectors» coste el que

coste,  en la línia  dominant  de la pedagogia actual.  S’ha abusat del  triangle llengua-

lectura-escola i el resultat és que els estudiants lligen a escola més llibres que mai, sense

que això es traduesca a llegir-ne a casa, ni a llegir-ne d’adults. Un dels majors fracassos

del  sistema  educatiu  aplicat  a  l’àrea  de  llengua  és  la  incapacitat  de  crear  lectors

autònoms, més enllà de les lectures obligatòries. Una alternativa necessària és ampliar el

radi d’acció de la lectura a altres contextos, començant per la família i la biblioteca (tant

d’aula,  de  centre  com de  barri).  Analitzarem amb més  deteniment  els  encerts  i  les

mancances de la trajectòria de la LIJ en català en l’apartat 5, dedicat a l’anàlisi dels

gèneres i les tendències. 
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4.2 Evolució del context internacional62

Podem trobar  precedents  d’obres  infantils  i  juvenils  des  de  les  èpoques  més

diverses. Però com que aquest estudi abasta un període molt concret, evitarem allunyar-

nos excessivament en el temps. No obstant això, resulta impossible obviar el deute dels

autors contemporanis amb els clàssics de l’edat daurada dels llibres infantils i juvenils

del segle XIX i principis del XX. 

Gran Bretanya és el país per excel·lència de les novel·les d’aventures. El model

de novel·la d’aventures establert per Stevenson va actualitzar i superar el gènere on ja

havien excel·lit autors com Defoe, Irving, Poe o Cooper. Coincidirà en el temps amb les

inquietuds de Kipling i Verne, defensor d’un model totalment distint de novel·la. Fet i

fet, si Stevenson, Kipling i Conan Doyle encarnen la novel·la d’aventures pura, la lluita

de l’heroi en el seu viatge iniciàtic plagat de proves i perills,  Verne representa unes

inquietuds diferents. Una novel·la menys emocional i més racional, bastida a partir del

poder de la ciència i de la tecnologia, on el tema del viatge no és un tant la formació

personal com la investigació científica, i on la ciència i la raó s’imposen sobre la natura

i les passions. Aquest model, mutatis mutandi, es troba més prop del futur gènere de la

ciència ficció que de la novel·la clàssica d’aventures. 

Tots els llibres anteriors es publiquen com a novel·les destinades al públic en

general.  Encara no han estat  associades als  clàssics juvenils,  com ocorrerà durant el

segle XX. La segona meitat del segle XIX, però, també és l’edat daurada de la literatura

infantil. I ho és perquè, per primera vegada, es publiquen llibres específicament per a

infants, sense la prioritat didàctica i moraloide. Les obres infantils d’aquesta època estan

marcades per una reacció al realisme i a la moral victoriana que implica el triomf de la

fantasia  en  la  literatura,  fins  aleshores  arraconada.  Carrol  i  Alícia  al  país  de  les

meravelles (1865), Graahame i El vent als salzes (1908), Wilde i els seus contes amarats

de poesia com ara «El príncep feliç» (1888), en són els exponents més destacats. Amb
62 Per a una aproximació i una visió de conjunt de la LIJ  internacional,  vegeu: Ana Garralón (2001),
Historia portátil de la literatura infantil; Bravo-Villasante (1988),  Historia y antología de la literatura
infantil universal; Escarpit (1986), La literatura infantil y juvenil en Europa; González (1988), Guía de
clásicos de la literatura infantil; Equipo Peonza (2004), Cien libros para un siglo.
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aquests autors, la fantasia i la imaginació dels contes meravellosos exigeixen el lloc que

els pertoca. Tindran una repercussió important en obres posteriors, fins a l’actualitat, per

una sèrie de motius: de Carrol i la seua Alícia, perquè és el primer llibre que explora les

possibilitats dels jocs del llenguatge i experimenta amb l’estil. En paraules de Graciela

Montes «tratan al niño de manera inteligente, sin subestimarle»;63 de Graahame, perquè

incorpora els animals humanitzats; i de Wilde, perquè crea uns contes d’una qualitat

estètica i d’un nivell narratiu admirables, que en res han d’envejar el grau d’exigència

de la millor literatura d’adults. El cas d’Alícia presenta una particularitat  a tindre en

compte en els llibres infantils: l’extrema dificultat de traducció. Som davant d’un llibre

de  gran  èxit  en  llengua  anglesa.  Els  infants  anglesos  entenen  les  particularitats  de

l’humor  basat  en  l’absurd  d’arrel  popular;  les  rimes  pròximes  al  Limerick; i  a  les

cançons  i  refranys  infantils  dels  quals  manlleva  el  significat  literal  i  crea  un  món

fantàstic basat en jocs semàntics, homonímies, rimes, malentesos i enganys lògics. Si

Alícia ha entrat en l’univers infantil de la resta del món és gràcies a l’impuls de Walt

Disney, perquè resulta un llibre estrany i de difícil comprensió per a infants i adults

d’altres latituds.64 

Aquesta  visió  de  la  infantesa  es  completa  amb  obres  com  els  contes  de

Hoffmann (1886), un psiquiatra alemany introductor de la psicoliteratura infantil, que

aposta per transmetre valors i hàbits de conducta per mitjà de les narracions. Hoffman

exemplifica el control de l’autor sobre el producte final del llibre, ja que va ser dels

primers  que  controlà  la  tècnica  i  la  forma  de  pintar  les  il·lustracions  perquè  no

semblaren idealitzades. També va introduir un concepte nou, el de llibre per a primers

lectors,  amb  un  format  adequat  per  a  unes  mans  infantils,  sòlid,  barat  i  resistent.

Característiques que continuen vigents.  

James Barrie proporcionarà el  personatge que millor  encarna els valors de la

literatura  infantil,  des  de  l’òptica  dels  adults:  Peter  Pan.  Peter  Pan  als  jardins  de

Kensington (1906) i  Peter Pan i Wendy (1911) comparteixen una particularitat amb la

63 Graciela Montes, El corral de la infància (1990, 30). 
64 La traducció catalana de Josep Carner d'Alícia en terra de meravelles (1927) és, en si mateixa, un repte.
Ha d’adaptar les paròdies i els jocs del llenguatge de l’anglés al català, amb fragments d’autors catalans i 
una sèrie d’opcions per a fer-la comprensible al lector català. Vegeu Lluch (2013: 87).  
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majoria de textos pretesament infantils de l’època: encara que admeten una lectura per a

infants, són els adults els que poden extrare’n tot el suc. Igual que s’esdevé amb els

clàssics juvenils, som davant de llibres que no foren escrits pensant estrictament en un

públic infantil, sinó que els adults poden i deuen gaudir d’ells. El País de Mai Més és un

refugi per a infants perduts que no volen créixer, habitat per indis, fades i pirates, però

també  és  un  refugi  per  a  adults  que  volen  tornar  a  sentir-se  infants.  Aquesta

característica dels clàssics infantils, la capacitat de lectura intergeneracional, la tornarem

a trobar en obres com El petit príncep (1946) de Saint-Exupéry. 

La Itàlia de Carlo Collodi i Edmondo de Amicis, la Suècia de Selma Lagerlöf,

l’Espanya de Saturnino Calleja, etc. fan la seua aportació particular a la recuperació del

gust de fabular a partir dels contes tradicionals o de les narracions educatives. 

Alhora, la novel·la realista va introduint-se també en la producció per als més

joves.  El  nordamericà  Marc  Twain  ens  presenta  un  model  nou  d’infant  bandarra,

representat per Huckelberry Fynn i Tom Sawyer.  Les novel·les de Twain condensen

molts dels ingredients dels clàssics juvenils: personatges adolescents, viatges, la recerca

del tresor i malvats de primera. El sentit de la història arriba per igual a joves i adults, en

uns per la proximitat del personatge, en els altres pel record que evoquen. Un tema més

controvertit és fins a quin punt hem de considerar juvenils novel·les com Oliver Twist

(1838) i David Coperfield (1850), de Dickens, o La cabana de l’oncle Tom (1852), de

Beecher.  Aquestes obres, novel·les realistes  i  de denúncia,  incorporen a la literatura

personatges fins aleshores políticament incorrectes: l’infant explotat dels baixos fons del

Londres victorià i l’esclau de les plantacions d'Amèrica del Nord. El mateix s’esdevé

amb el clàssic d’aventures  L’illa del tresor. Stevenson va publicar la novel·la en una

revista juvenil,  Young Folks Magazine (1881-1882). I segons explica, la novel·la naix

com un relat que contava al seu fillastre de tretze anys per a entretenir-lo, durant les nits

d’estiu. La realitat és que va molt més enllà del lector model jove. 

El segle XX comença amb un gènere hui ben bé desaparegut, però que va gaudir

d’un prestigi notable a finals del XIX i fins ben entrat el segle XX: la novel·la femenina.

No s’ha de confondre amb la novel·la  rosa o sentimental.  Fa referència  a una sèrie
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d’obres, més o menys reeixides o soporíferes, escrites per a edificar les donzelles que,

suposadament,  no podien llegir  els  mateixos llibres d’aventures esborrajades que els

seus germans. Es creen col·leccions de novel·la per a jovenetes i revistes femenines.

Les obres més emblemàtiques són Heidy (1880), de Johana Spyri;  Petites dones (1868),

de la nord-americana Louise Alcott; La casa de la praderia (1935), de Laura Wilder; i

Anna de les teules verdes (1903), de Lucy Montgomery. Aquestes novel·les estableixen

un prototip de novel·la centrada en els sentiments i les relacions familiars, un pessic

sensiblera, amb el tema del paradís perdut, l’arcàdia feliç i la bondat infantil de rerefons.

Personatges infantils que tenen la capacitat  de canviar l’entorn gràcies a una barreja

d’energia,  bondat  i  personalitat.  A Espanya,  la  novel·la  femenina  va  tindre  un  clar

exponent en la sèrie Celia, creada per Elena Fortún. 

Però els personatges de la literatura infantil no són sempre trossos de pa. Marc

Twain ja ens havia presentat dues bones peces. A mesura que avança el segle alguns

relats es fan més transgressors i políticament incorrectes, fins al punt de presentar herois

gens exemplars, com ara la sèrie de quaranta llibres de Guillem Brown (1922-70), que

donaria fama i riquesa a la seua creadora, Richmal Crompton, amb el contrast de la

visió del món d’un xiquet i la seua típica família de classe mitjana. 

El segle XX també inaugura un model força productiu en la literatura infantil i

juvenil. Els llibres de colla. Comença amb les aventures de la família Bastable (1898),

una atípica família anglesa consagrada a la recerca de tresors, creada per Edith Nesbit.

Va impulsar un nou gènere, les aventures d’una colla a la ciutat. Els infants són vius i

espavilats, però viuen en un món a banda, molt diferent dels adults. 

Una altra línia que s’estrena són els llibres de detectius. El precursor és Erich

Kästner (1899-1974). Des de la primera novel·la,  Emili i els detectius (1929), adopta

una actitud  ambivalent:  dota  els  infants del  poder de transformar i  millorar  el  món,

després del desgavell que comportà la I Guerra Mundial. Alhora, ho fa des d’una mirada

nostàlgica cap al camp i desconfiada cap al progrés. Amb tot, Kästner va denunciar el

poder repressiu i manipulador del sistema educatiu de l’època, dominat pel nazisme.
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Raó per la qual els seus llibres foren dels primers a cremar a les piles que els nazis

muntaven a les places. 

Resulta curiós que la nova barbàrie que va viure el món durant els anys  que

precediren i seguiren la II Guerra Mundial i el clima de confrontació i desconfiança de

la  guerra  freda,  va  afavorir  la  proliferació  d’uns  llibres  que  exaltaven  el  poder

cooperatiu dels més joves. Els llibres de colla experimenten una revifalla significativa,

fins al punt que es parla d’una època grupal entre els anys trenta i seixanta. Les històries

de detectius o de colles d’amics que han de resoldre algun misteri es van posar de moda.

Enid Blyton (1897-1968), amb sagues com «Els Cinc», «Set Secrets» o «Misteri», serà

la reina dels llibres de colla, com la seua contemporània Agatha Crhistie serà la reina de

la novel·la d’intriga. En ambdues va coincidir una gran ambició, unes qualitats literàries

innegables i un mercat editorial preparat per a la difusió a gran escala de  best sellers,

primer  en l’àrea  d’influència  anglòfona però després en la  resta  del  món.  Ambdues

comparteixen un rècord: són les autores més prolífiques, traduïdes i llegides en el seu

gènere.  La  clau  de  l’èxit  de  Blyton,  amb més  de  600 títols  rau,  com diria  Agatha

Crhistie en parlar de les novel·les d’intriga, en la conjunció del mòbil i l’oportunitat. El

mercat demanava obres tranquil·litzadores on l’aventura i el misteri tinguera lloc en un

món  ordenat,  després  del  caos  viscut  en  la  guerra  mundial  i  del  caos  temut  per

l’enfrontament de les dues superpotències. Posteriorment, la indústria editorial ha tornat

a assajar periòdicament la maquinària de best seller, amb obres concretes. 

Blyton exemplifica algunes virtuts i també alguns vicis de la literatura infantil i

juvenil. La trama es senzilla, els tòpics reiteratius, la ideologia conservadora i els rols de

cada personatge molt marcats. Crea un món d’evasió, d’aventures amables, on els adults

tenen un paper mínim. Pel que fa a l’estil, és simple, sense complicacions lèxiques i

sintàctiques.       

Sense cap mena de dubte, la gran revolució en l’imaginari infantil es va produir

amb la irrupció del cinema. I, alhora, el somni de tot escriptor, que les seues obres foren

adaptades o dutes a la gran pantalla. El cinema ha popularitzat històries d’autors que,

d’altra banda, haurien tingut una repercussió menor en l’imaginari infantil. És el cas de
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Bambi (1924), de l’austríac Felix Salten; d’El Màgic d’Oz (1900), de Frank Baum; d’El

Dr.  Dolittle  (1922),  de  Hug Lofting;  d’Els  Greemlins,  de Bradbury;  de  La història

interminable (1979) d’Ende i de tantes més.  

El món de la il·lustració va experimentar la seua particular revolució a mesura

que els mètodes d’impressió es modernitzaven i permetien una major complexitat de

trames i colors. Beatrix Potter és un exemple de com text i il·lustració van de la mà en

els llibres infantils. Va inaugurar el llibre infantil de butxaca, que els xiquets podien

guardar i dur amb ells fàcilment, en un format característic que hui s’ha popularitzat,

amb animals humanitzats, sense moralina, el més cèlebre dels quals és Peter Rabbit.

En l’extrem oposat,  pel que fa al  format,  però amb una concepció igualment

innovadora, se situen els llibres il·lustrats de les aventures de l’elefant més famós de

tots  els  temps,  Babar.  Amb  La historia de Babar (1931),  Brunoff  inaugura  un nou

concepte de llibre il·lustrat on el dibuix ja no és una simple decoració marginal de la

pàgina,  sinó el fons sobre el qual se situa el  text i amb el qual forma una comunió

perfectament integrada. En la mateixa època, triomfa un altre animal, l’osset de Winnie

the Pooth (1926),  una sèrie  de contes  breus  bellament  il·lustrats  concebuts  com un

objecte de consum per a vendre ossets de pelfa. Howard Shepard va ser l’encarregat de

donar vida al projecte, després de l’èxit de les il·lustracions d’El vent als salzes. 

Un altre  llibre  revolucionari  per  al  món  de  la  il·lustració  infantil  va  ser  On

habiten els monstres (1963), de Sendak. El llibre deixa de considerar-se la suma de text

i il·lustració, per a entendre’s i gestar-se com un tot. Alhora, l’esquematisme narratiu

permet  un  major  valor  referencial  i  evocador  de  les  il·lustracions,  fins  al  punt  de

suggerir els somnis de la fantasia infantil.

La  II  Guerra  Mundial  va  comportar  un  parèntesi  en  la  producció  de  llibres

infantils, com a resultat de concentrar tots els esforços en la producció de guerra. La

conseqüència immediata és un intent d’escapar de la realitat per mitjà de la fantasia o

d’integrar-la amb els llibres de colla.  El dolor i els aspectes més crítics quedaran al

marge fins a la renovació temàtica dels anys seixanta. És l’època dels herois fantàstics i

simpàtics, com el ratolí Stuart Little (1945), d’Elwyn Books. I també de la narrativa
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fantàstica impulsada per Tolkien i Lewis durant els anys quaranta i cinquanta. Mentre

que El Hobbit (1937) i El senyor dels anells (1954) s’inscriuen en la literatura fantàstica

per a adults, Les cròniques de Nàrnia (1950-56) són escrites pensant expressament en el

públic juvenil, amb un clar missatge moral. Curiosament, tant les obres de Tolkien com

les de Lewis haurien d’esperar fins a les adaptacions cinematogràfiques del segle XXI

per a convertir-se en un fenomen de masses. 

Pippi Lamstrung, el personatge d’Astrid Lindgren creat durant la dècada dels

quaranta, es convertiria en símbol d’una nova manera de mirar la infantesa. Ja no és

l’edat de la innocència de l’era victoriana, sinó l’edat de la subversió. Pippi és una nena

òrfena, que sobreviu sense ajuda d’adults, que fa el que li dóna la gana i no té por de res

ni de ningú. S’oposa al model tradicional de bons infants representats pels seus amics,

Tommy  i  Anika.  Davant  de  les  històries  serioses,  Pippi  protagonitza  històries

desgavellades amb gran atreviment i sentit de l’humor. 

Maig  del  68  porta  la  revolució  social  a  la  literatura  amb  una  consigna,  «la

imaginació al poder». La novel·la d’aventures clàssica és qüestionada pels estereotips

de l’heroi masculí, violent i imperialista. I els llibres infantils amb personatges melosos

i infants candorosos pateixen la mateixa sort.  La literatura infantil  i  juvenil  obri  les

portes  a  tots  els  temes,  des  dels  considerats  tabú  (sexe,  mort,  malaltia)  fins  als

políticament incorrectes (racisme, injustícia, sexisme). El realisme crític imperant en la

literatura d’adults arriba també a la literatura per a joves. Un exemple de llibre infantil

atent als problemes de la societat és Matilda (1988), de Roal Dahl. Es critica el model

de  família  tradicional  i  el  consumisme,  s’incorporen  personatges  marginals  o

discapacitats,  la literatura s’obri  a la problemàtica del món amb una visió incisiva i

sovint irònica. 

Alhora, aquest excés de realisme crític provoca un corrent contrari. Els contes

tradicionals  són  vistos  amb  desconfiança  i  acusats  de  connivència  amb  el  poder

tradicional  i  la  moral  conservadora.  Van ser  força atacats  des  de tots  els  fronts,  en

especial,  pel  feminisme  combatiu.  Bruno  Bettelheim  s’erigí  en  defensor  de  la
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imaginació popular amb un assaig que féu història,  Psicoanàlisi dels contes de fades

(1975).

La tesi defensada per Bettelheim va trobar dos grans autors que la posaren en

pràctica i la reforçaren. La dècada dels vuitanta reviu la polèmica de la fantasia contra la

realitat. Michael Ende, amb Momo (1973) i La història interminable (1979) va intentar

combinar la fantasia amb la crítica a la despersonalització de la societat. Amb tot, les

temàtiques  fabuloses  d’Ende,  sobretot  en  La  història  interminable,  li  van  valdre

l’acusació d’escapisme. Gianni Rodari va apostar per la fantasia des de la revalorització

dels contes populars i el folklore. La seua fórmula passa per reutilitzar els ingredients de

l’imaginari col·lectiu per a crear històries noves, amb paròdies o inversions iròniques.

Va saber unir tècniques avantguardistes amb el bagatge popular dels jocs de paraules,

les rimes infantils i l’imaginari popular per a crear i transformar al seu gust. Va plasmar

aquestes idees en un assaig fonamental, La gramàtica de la fantasia (1974). Una segona

volta de rosca seria la inversió total de rols de James Garner en els seus Contes per a

nens i nenes políticament correctes (1995). 

La literatura infantil i juvenil actual ve marcada, a nivell internacional, per un

canvi en el paper de l’escola. Davant de l’escola formadora en continguts, del XIX i

bona part del XX, ara es proposa un model d’escola formadora en valors. I això, s’hi

nota i molt en la classe de llibres que demana: 

Si a finales del siglo XIX partimos de un modelo educativo que proponía libros de ficción para 

niños con una finalidad pedagògica, però protagonizados sobre todo por adultos, a finales del  

siglo XX el rol se ha invertido por completo y el alumno adquiere voz pròpia, a menudo crítica. 

Son novelas que no solo hablan de la vida escolar, sino que reflejan problemas de la Sociedad 

(Garralón: 2001, 155). 

Comptat  i  debatut,  podem  inferir  un  parell  de  conclusions.  La  tendència

dominant de la LIJ actual apunta cap a dues línies que es complementen. D’una banda,

la societat  contemporània explota l’especialització en tots els àmbits,  i  els  productes

infantils i juvenils no podien restar aliens a aquesta tendència. Ara més que mai, l’obra
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literària es concep com un producte comercial,  destinat a un públic concret en edat,

gustos,  referents,  ambicions,  marcat  per  l’abast  de la  globalització  i  les modes.  Les

novel·les  de  vampirs,  de  màgia,  d’amors  desgraciats,  etc.,  amb  la  plataforma  de  la

indústria  cinematogràfica  al  darrere  són  un  producte  de  disseny,  amb  unes

característiques  molt  concretes,  destinat  a  agradar  i  convertir-se  en moda  durant  un

període de temps efímer però força rendible. Sagues com Harry Potter, Crepuscle o Els

jocs de la fam, fenòmens de masses i de lectors, tindran el mateix èxit d’ací deu o vint

anys, quan les pel·lícules que les han impulsat hagen passat de moda?   

I  per  una  altra  banda,  complementària  de  l’especialització,  els  editors  són

conscients que cal una altra classe de llibres. Llibres per a lectors que no són ni carn ni

peix.  Aquesta  literatura  pont o crossover ha  existit  des  de  fa  temps.  Els  clàssics

d’aventures del segle XIX en són una bona prova. La diferència amb èpoques anteriors

és que abans, entre tots els llibres publicats, suraven uns quants, que s’elevaven a la

categoria de llibres pont o de literatura guanyada per l’èxit entre diferents generacions

de lectors. Penseu, a tall d’exemple, en El petit príncep o L’illa del tresor. Ara no són

poques les editorials que aposten decididament per demanar als autors obres que actuen

de pont o de frontissa entre diferents franges d’edat. La més sol·licitada va dels últims

graons de la  literatura  infantil  als  primers  de  la  literatura  d’adults,  on acostumen  a

perdre’s gran nombre de lectors. Montserrat Serra (2014) arreplega testimonis d’editors

catalans que aposten per aquesta línia,65 com ara «Propera Parada» d’Edicions de 1984: 

Imagina’t una línia de metro anomenada Literatura. Comences a la primera estació (els llibres 

infantils), després la segona (els còmics, els Asterixs, els Tintins), continues amb la tercera (els 

llibres juvenils)… i aquí comencen els problemes. És la baula de la cadena més feble de totes: el 

reguitzell de lectures obligatòries, llibres que no pots assimilar perquè han viscut més que tu,  

llibres que són insult perquè tu has viscut més que no pas ells… Sembla que no t’escaigui cap 

llibre. Volem intentar treure llibres que allarguin la mà al lector adolescent per ajudar-lo a passar 

aquest escull tan confús. 

65 Alguns exemples valencians recents són El meu nom no és Irina (2013), de Xavier Aliaga, en Andana
edicions; i algunes obres de Sembra Llibres, editorial que no diferencia el destinatari juvenil de l’adult en
la seua, per ara, única col·lecció.
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4.3 Evolució de les literatures peninsulars

4.3.1 Els estudis de LIJ

L’evolució de les diferents literatures infantils i juvenils peninsulars va unida a

la història sociolingüística de cada llengua. Mentre que castellà i català presenten una

potent  literatura  des  de  l’edat  mitjana,  conseqüència  en  part  d’unes  estructures

econòmiques i polítiques, el gallec i el basc van seguir processos ben diferents, sense un

model definit fins al segle XX. Per aquesta raó considerem pertinent oferir un panorama

esquemàtic  de  l’evolució  de  la  LIJ  castellana,  basca,  galega  i  catalana.  Encara  que

l’estudi fa referència al període 1975-2014, la contextualització requereix remuntar-se a

tot  el  segle  XX  i,  fins  i  tot,  als  orígens  de  la  LIJ  en  cada  literatura.  Sense  ànim

d’exhaustivitat, hem optat per alguns estudis de referència molt útils per a una visió de

conjunt. 

En el  nivell  internacional:  el  manual  d’Ana Garralón,  Historia portátil  de la

literatura infantil (2001), una síntesi molt encertada de la LIJ universal, amb apunts per

a  les  lletres  castellanes  i  iberoamericanes;  i  els  dos  volums  de  la  Historia  de  la

literatura  infantil  universal  (1978),  de  Bravo  Villasante.  Trobem  a  faltar,  com  és

habitual en la majoria d’estudis, més referències a la resta de literatures peninsulars. 

Pel que fa a la literatura castellana, destaquen: la història de Bravo Villasante

(1983);  de  Jaime  García  Padrino,  Libros  y  literatura  para  niños  en  la  España

contemporànea  (1992) i  Así pasaron muchos años… Entorno a la literatura infantil

española (2001); d’Isabel Tejerina, Grandes tendencias, autores y obras de la narrativa

infantil y juvenil española actual (2009).

Per a la LIJ galega, cal parlar dels monogràfics d’un dels seus protagonistes,

Agustín Fernández Paz, A literatura infantil e xuvenil en galego (1990); d’Ana Blanca

Roig en A Literatura Infantil e Xuvenil Galega no século XXI (2008); i de Xulio Pardo

de Neira, As orixes da literatura infantil galega (2006). 
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Per a les lletres basques, són  de referència obligatòria els treballs  de Xavier

Etxaniz i José Manuel López Gaseni, autors d’una història de la literatura basca, Euskal

Haur eta Gazte Literaturaren Historia (1997). Ambdós són autors d’una versió que es

pot consultar per internet, amb un capítol dedicat a la LIJ;66 Les històries de la literatura

basca de Mitxelena (1988) i Urkizu (2000) són més actualitzades pel que fa als darrers

anys que la història de Villasante (1979). 

Pel  que  respecta  a  la  LIJ  catalana,  ja  han  estat  indicada  la  bibliografia

fonamental al començament d’aquest estudi, com també es pot consultar la bibliografia

final.

Una altra font de referència són les revistes especialitzades de crítica de LIJ,

Lazarillo,  Faristol,  Fadamorgana  i  Benhiola,  totes elles vinculades a les respectives

seccions de l’IBBY67 a l’estat espanyol, que es completen amb els panorames anuals

que ofereix la revista CLIJ, en aquest cas amb articles específics també sobre l’astur. 

4.3.2 Fases de la LIJ a la península Ibèrica

Teresa Duran (2002, 33) parla de quatre fases en la història contemporània de la

LIJ  catalana.  Períodes  que,  grosso  modo,  són  extensibles  a  la  resta  de  literatures

peninsulars, en la mesura que comparteixen el mateix context històric i sociolingüístic,

per la qual cosa constituiran l’eix vertebrador d’aquest apartat de literatura comparada:

- 1a fase: del segle XIX a la Guerra Civil; 

- 2a fase: del 1940 fins al 1962;  

- 3a fase: del 1962 al 1978;

- 4a fase: del 1978 a l’actualitat.

66 www.basqueliterature.com/es/basque/historia/hauretagazte.
67 International Board on Books for Young People.
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4.3.2.1 Literatura i identitat: del segle XIX a la Guerra Civil 

Ja hem comentat que la literatura castellana i  la literatura catalana tenen una

tradició escrita potent. Engega en l’edat mitjana, continua durant el Renaixement i no

s’estronca,  en el  cas del català,  fins a l’edat moderna.  El gallec,  després de l’època

daurada de la poesia medieval, presenta un ús literari molt menor, tot i que podem parlar

d’una certa literatura fins al segle XVI, quan es restringeix a l’àmbit popular. El basc,

però, no té tradició escrita fins a època contemporània. Com a conseqüència, quan el

Romanticisme  i  la  Renaixença  desperten  l’interés  per  la  història  i  la  identitat  dels

pobles, la literatura catalana compta amb un passat il·lustre (Llull,  March, Martorell,

etc.),  que actua de referent.  Els lletraferits  i  els  intel·lectuals  de la Renaixença,  que

volen recuperar l’ús literari i es preocupen per establir una normativa, no parteixen de

zero, sinó d’una tradició llunyana, però tangible. L’eusquera i el gallec tenen el referent

de la literatura oral i poca cosa més, en nivell escrit. Això influirà i molt, a l’hora de

crear una literatura contemporània, en general, i també, infantil i juvenil.  

Sempre hi ha hagut infants, però no infantesa. Aquesta frase, adquireix sentit

amb l’aparició d’un nou públic lector, els infants i els joves en formació. Primer les

classes benestants, després les mitjanes, comencen a demanar lectures específiques. Al

capdavall,  es tracta d’una nova massa lectora, diferent dels lectors cultes o de classe

social  alta  de  segles  anteriors.  A  mesura  que  la  població  s’alfabetitza,  el  llibre  va

deixant  de ser l’objecte  de luxe que era fins al  segle  XIX per a convertir-se en un

objecte de consum. El llibre i els seus derivats, les revistes i les novel·les per entregues.

El que hui en dia entenem per clàssics d’aventures naixen de la necessitat d’arribar a

una nova massa lectora, de totes les edats, que vol entreteniment. 

Els  comentaris  anteriors,  aplicables  a  totes  les  literatures  peninsulars,  amb

matisos,  donen pas a una situació diferenciada quan parlem de l’era  noucentista.  El

noucentisme, un moviment cívic i polític estrictament català, tot i que emparentat amb

el regeneracionisme d’altres latituds, va fer seu l’ideal d’emprar la LIJ com una peça

més per a redreçar la catalanitat i formar ciutadans:
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Històricament,  el  Noucentisme  representa,  d’una  manera  molt  precursora  a  Europa  i  molt  

determinant pel que passarà a l’Espanya dels 70, la voluntat d’unir la «bona» literatura amb la 

«bona» escola, la cooperació entre la intel·lectualitat dirigent (artistes de les lletres i de les belles

arts) amb pedagogs i polítics i, sobretot, l’anhel de fer,  de  la  cultura  catalana,  una  cultura  

(Duran: 2002, 36-37).

Xulio Pardo de Neira, en As orixes da literatura infantil galega (2006) situa el

començament  de la  LIJ  galega  en el  compromís  dels  intel·lectuals  nacionalistes  del

segle XX:68 

Ya  superado  el  regionalismo  de  carácter  tradicionalista,  la intelligentsia de  la  Galicia  del  

novecientos  concentró  sus  fuerzas  para  presentar  un  territorio  ilusionado  y  ferviente.  Los  

intereses de los que ya en la primera década del nuevo siglo se habían arrogado el calificativo de 

nacionalistas  se  dirigieron  hacia  terrenos  vírgenes  en  la  trayectoria  cultural  de  un  espacio  

geográfico esquilmado y violado por un centralismo monárquico impuesto desde hacía más de 

quinientos años. Fue así como, mano a mano, figuras como Xoán Vicente Viqueira, Vicente  

Risco, Álvaro Cebreiro, Evaristo Correa Calderón, Bernardino Varela do Campo, Elvira Bao  

Maceiras,  Antón  Villar  Ponte,  Camilo  Díaz  Baliño,  Ánxel  Casal  Gosenxe  o  Xosé  

Filgueira Valverde, fundamentalmente, decidieron poner a andar una maquinaria que, como en 

aquel  momento  se consideró,  era  uno de  los  destinos de mayor  necesidad  para  que,  como  

comunidad,  Galicia  pudiese  desarrollarse  según  sus  propia  realidad.  Se  trata  de  una  nueva  

escuela gallega, una empresa que, bien en lo pedagógico, bien en lo político, bien en lo literario, 

permitiese que las generaciones más jóvenes fuesen capaces de educarse en su idioma.

Abans, el gallec va tindre força dificultats  per a eixir  de l’àmbit  oral  en què

l’havien sumit tres segles sense ús literari i l’estigma de llengua rural. El primer mètode

per a l’ensenyament del gallec és del 1932, obra de l’Institut d’Estudis Gallecs. I les

primeres publicacions comercials de llibres infantils en gallec daten del 1963. La posada

en marxa d’una infraestructura editorial, a partir del 1967, va ser gràcies als contactes i

a les coedicions amb La Galera i a les traduccions de Xohana Torres de què parlarem

més avant.

68 Vegeu «Los inicios de la literatura infantil galega», en www.literaturas.com/v010/sec0510/suplemento/
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En paraules de Calleja i Monasterio (1988, 71), la situació de la literatura galega

a començaments dels vuitanta era força delicada, més que no la basca o catalana (tret

del País Valencià): 

Hoy Galicia sigue siendo una comunidad cultural donde la precariedad se hace sentir también en 

los libros infantiles. Porque a la escasez de una tradición popular documentada, y al margen de 

aislados intentos como los del etnólogo Risco y Carré Alvarellos y de sus respectivas antologías 

de leyendas  y canciones;  a  la existencia reciente  de algunas  traducciones  de obres  clásicas  

editadas por Ediciones Xerais […] hay que añadir  la  escasez  de  autores  proyectados  en  la  

infancia.

Una gran diferència respecte al català i l’eusquera és que Galícia va tardar a

crear una infraestructura editorial pròpia (més que el País Valencià), fet que aprofitaren

les editorials castellanes per a introduir línies o col·leccions en gallec. Anaya, Altea,

Arcos Vergara o SM apostaren per edicions paral·leles des de la introducció del gallec a

l’escola. 

Com va ocórrer a Catalunya i Euskadi, una de les prioritats serà la progressiva

introducció de la llengua pròpia en el sistema educatiu, en la mesura que ho permeten

les  circumstàncies  polítiques.  En el  cas  gallec,  es va tindre molt  present  el  referent

català,  per l’acció política del nacionalisme i per la força de la literatura.  També va

influir la tasca de recuperació antropològica feta des del País Basc. El que comparteixen

les  tres  llengües  és  que  la  punta  de  llança  de  la  represa  va  vindre  de  l’escola.  A

Catalunya  i  al  País  Basc  es  pot  parlar  d’una  part  de  l’església  i  d’un  teixit  social

d’ideologia diversa favorable a la llengua i a les reivindicacions identitàries,  que va

impulsant iniciatives en temps difícils. A Galícia i al País Valencià, no: ni teixit social

ni implicació de l’església.

Pel que fa a la literatura en eusquera,  Xabier Etxaniz69 destaca el  deute amb

l’oralitat, inqüestionable en una llengua sense tradició escrita. Contes, dites, fraseologia

i  totes  les  manifestacions  del  que  s’entén  per  cultura  popular  són  a  la  base  de  la

construcció d’una nova literatura. Fet i fet, una coincidència en la represa de les tres
69 «Literatura infantil i juvenil vasca», en www.basqueliterature.com/es/basque/historia/hauretagazte.
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llengües és l’interés per la literatura oral i la continuïtat d’una escola de folkloristes.

Faules i rondalles  seran els  primers materials  de lectura,  juntament  a textos sagrats.

Amb  tot,  els  primers  llibres  destinats  a  l’ensenyament  infantil  en  eusquera  són  de

principis  del  segle  XIX.  Cal  tindre  en  compte  que  aquestes  obres  es  destinaven  a

l’escolarització i a la predicació en comarques monolingües, on els xiquets no sabien

parlar castellà. La finalitat no era l’ensenyament del basc, sinó actuar de pont amb el

castellà. 

Com assenyala Mitxelena en la Historia de la literatura basca (1988, 23), hi ha

un retard natural, de manera que mentre que a Europa es conrea la faula com a mètode

didàctic i literari als segles XVII i XVIII, en eusquera es fa al XIX. Durant el segle XIX

no hi ha cap publicació en eusquera estrictament juvenil. Sí, algunes obres de literatura

guanyada,  entre  les  quals  trobem una  recopilació  de  contes  populars,  publicada  en

anglés pel predicador W. Webster, Basque Legends (1877). 

La LIJ basca, però, com ocorre amb Galícia i Catalunya, no apareixerà fins que

l’eusquera done les primeres passes al món de l’ensenyament, ja en el segle XX: 

Con el inicio del siglo XX empiezan a surgir las escuelas bilingües en el País Vasco y será al

amparo de dichos centros, y de la necesidad de materiales en euskara, como se dé inicio a una 

serie de publicaciones para niños. Ahora bien, a pesar de estos pequeños avances, son pocos los 

lectores en lengua vasca: la mayoría de la población vascoparlante es analfabeta en su idioma, y 

esta característica se mantendrá a lo largo de todo el siglo. Tan sólo en la década de 1990, como 

mencionaremos más adelante, podremos hablar de una situación de público lector homologado 

(Etxaniz).70

No  és  fins  ben  entrat  el  segle  XIX  i,  en  especial,  el  XX,  amb  la  lenta

escolarització obligatòria de la població a l’estat espanyol, que no es genera la necessitat

d’una literatura per a infants i joves. Paul Hazard parlava, l’any 1949, de la supremacia

dels  països  nòrdics  sobre els  mediterranis,  a  l’hora d’escriure llibres  per a  infants  i

joves. Certament,  els països nòrdics (podríem dir-ne protestants),  van creure des del

començament en les possibilitats de la impremta i de la difusió de la paraula impresa,

70 «Literatura infantil i juvenil vasca», en www.basqueliterature.com/es/basque/historia/hauretagazte.
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més que no els catòlics.  Els primers plecs solts per a difondre idees i  literatura,  els

bielderbogen, són alemanys, com els  chapbooks, anglesos, i daten del XVI i el XVII.

Com diu la màxima comercial, creada la necessitat, creat el producte. Saturnino Calleja

va ser l’empresari  pioner a aprofitar  la viabilitat  d’un mercat editorial  per a infants.

Començà la publicació de contes infantils, des del 1876, primer traduccions de clàssics

(Grimm, Andersen, Perrault, etc.) i després ampliant el catàleg a autors nacionals. En

paraules d’Ana Garralón (2001, 78), la tasca de l’editorial Calleja és comparable a la de

l’anglés Newbery per al naixement de la literatura infantil anglesa en el XVII i per a

l’establiment  d’uns  criteris  comercials  i  de  distribució  moderns.  Contemporània  a

Calleja va ser l’editorial  Sopena o «La Biblioteca Infantil» de Barcelona.  En menor

escala i ja durant les tres primeres dècades del segle XX, podem parlar d’una figura

similar al País Basc, López de Mendizábal, editor instal·lat a Tolosa que va publicar

llibres de text i  de lectura en eusquera. I a Catalunya,  la tasca de la revista  Patufet

(1906-1938) i la gran espenta que proporcionà a la literatura i a la il·lustració infantil.

Les revistes literàries,  com la premsa, jugaren un paper molt  important  en la

difusió de la LIJ i de tota la literatura de gènere. A l’estat espanyol apareixen a finals del

XVIII, rèplica d’altres que ja existien a Europa, com ara La Gaceta de los ninos (1798).

Algunes de vida efímera i d’altres de gran veterania: Pinocho (1925-1931),71 editada per

Calleja en castellà i que va arribar a superar els 300 números; Gente menuda (1906-10),

nascuda com a suplement del diari  ABC; el popular  TBO (1917-38);72 Patufet (1906-

1938); Teles eta Miko (1918), al País Basc. En aquesta última, cal assenyalar el caràcter

precursor de l’il·lustrador Zabalo Ballarin, Txiki, en els inicis de la historieta gràfica. A

Galícia,  però,  les  revistes  van  tindre  escassa  fortuna.  L’any  1922  el  poeta  Ramon

Cabanillas provà de crear-ne una, As Roladas, que no superà els dos números. 

El punt àlgid de les revistes infantils, a Catalunya,  va ser  Patufet. Es publicà

ininterrompudament del 1906 fins el 1938, quan cessà a causa de la guerra, amb una

tirada  mitjana  de  60.000  exemplars.  Un  fet  admirable  si  tenim  en  compte  que  la

71 A més d’historietes gràfiques i capítols de novel·les d’autors com Emilio Salgari, va ser pionera en la
publicació de còmics nord-americans. 
72 Posteriorment, va continuar, en diferents èpoques. 
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població catalana no estava completament alfabetitzada en català, a pesar dels esforços

engegats  per la  Mancomunitat  i  Prat  de la  Riba.  Hi  col·laborà  Josep Maria  Folch  i

Torres, l’autor més popular i prolífic de la LIJ catalana de la primera meitat del segle

XX, amb la sèrie de Les aventures de Massagran (1910), il·lustrada per Joan Junceda. 

Altrament,  des  de  mitjans  del  segle  XIX,  Barcelona  va  bastir  una  important

indústria editorial, en català i en castellà. Aquesta infraestructura editorial, generada a

partir de l’aparició d’un públic potencial, va ser possible gràcies a la renovació de les

tècniques  d’impressió.  Primer,  l’edició  tipus  fulletó  abaratí  considerablement  les

despeses de producció i féu accessible la literatura a un ampli sector social que no podia

pagar el preu d’un llibre. I segon, ja al segle XX, la introducció de la tècnica offset va

permetre  editar  llibres  més  barats  i  millor  il·lustrats,  adreçats  a  l’escola.  Aquesta

revolució serà similar a la de la impressió digital,  a finals del segle XX. A tot arreu

proliferen revistes infantils, revistes i premsa per a adults que incorporen novel·les de

fulletó, caricatures o historietes gràfiques. 

No obstant  això,  l’impuls  regenerador  continuà  naixent  a  les  escoles  i  en  la

preocupació per l’educació:

En la tarea de construir una nueva cultura y una nueva sociedad, la formación del niño era  

considerada básica. La preocupación por la pedagogía conduce a un movimiento de renovación 

que crea la necesidad de unos libros, no solo escolares,  sino también de esparcimiento, para  

complementar la obra de la escuela (Rovira: 2002, 18).

Etxaniz73 comenta,  en  referència  al  cas  basc,  però  extensible  a  la  resta  de

literatures, que es va passar d'instruir delectant a conscienciar delectant. A principis del

segle XX, en la mesura que ho permet la vigència d’aquestes idees en la societat, la LIJ

es posa al servei de la reconstrucció nacional. En 1914, per exemple, l’editorial bilbaïna

Grijelmo llança  l’edició  d’obres  infantils  en  eusquera  i  Jon  Gauzekaitz  publica  tres

obres  en  la  col·lecció  «Umientzako  Ipuñak»,  protagonitzades  per  infants,  amb  el

rerefons de les idees de Sabino Arana. Es tracta, per tant, d’una LIJ incipient, però molt

73 «Literatura infantil i juvenil vasca», en www.basqueliterature.com/es/basque/historia/hauretagazte.
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allunyada  temàticament  del  cànon  europeu,  arrelada  al  món  rural  i  de  principis

edificants  i  moralitzants.  Aquest  caràcter  didàctic  estarà  present,  en  major  o  menor

mesura, en funció dels autors, en la majoria d’obres publicades a Galícia i a Catalunya

durant  el primer terç del segle XX. 

Villasante explica en la seua Historia de la literatura vasca (1979) que «en los

últimos siglos el euskera y la literatura vasca han vivido en gran parte, por así decir,

bajo la tutela de la Iglesia» (1979, 11). Afig que el principal problema de l’eusquera és

la supervivència com a llengua viva: 

El período a que nos estamos refiriendo ha conocido la creación y desarrollo del movimiento de 

las ikastolas con el fin de transmitir a las nuevas generaciones este patrimonio de la lengua, el 

impulso incontenible por llegar a la formación de un euskera literario común por encima de los 

dialectos tradicionales, las campañas de alfabetización para enseñar a leer y escribir en euskera al

vasco-parlante, el cual, de ordinario -al no haber recibido más escolarización que la castellana o 

francesa- es analfabeto en su propia lengua (Villasante: 1979, 12). 

La necessitat de buscar lectures apropiades per als nous lectors genera el que ha

estat anomenat literatura guanyada. Aquest fenomen es va produir amb força en tota la

literatura del segle XIX, fins al punt que la majoria de clàssics juvenils actuals no són

sinó  literatura guanyada, obres que es van escriure per al gran públic però que han

gaudit  de  gran  èxit  i  acceptació  entre  els  més  joves.  En  el  cas  de  les  literatures

peninsulars també observem aquest fenomen. En les lletres basques, els dos llibres més

representatius  i  de  major  èxit  al  món  escolar  són  Abarrak  (1918),  de  Kirikiño,  i

Pernando Amezketarra (1927), de Mujika. Obres d’ambientació rural, to humorístic i

llenguatge  popular.  Van  ser  dos  dels  llibres  més  venuts  arran  la  introducció  de

l’eusquera al  sistema educatiu,  durant  els  anys  vuitanta.  Un fenomen similar  al  que

s’esdevé a Galícia amb algunes obres d’Álvaro Cunqueiro i de novel·listes per a adults,

que entren amb força a l’ensenyament. En el cas de la literatura catalana, amb Aloma i

La plaça del  Diamant,  de Rodoreda,  El mecanoscrit  del  segon origen  de Pedrolo i

moltes novel·les negres de Jaume Fuster o Ferran Torrent. 
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Un altre  exemple  de  literatura  guanyada  és  la  popular.  Les  recopilacions  de

contes de Barbier (1931), de Mayi Ariztia (1934) o les faules d’Oxobi (1926), van fornir

el corpus rondallístic basc, de gran ús al món educatiu. Com va ocórrer a Galícia amb

les recopilacions de Leandro Carré i Vicente Risco. I amb les rondalles d’Amades al

Principat i, posteriorment, amb les recopilacions d’Alcover a les Illes i de Valor al País

Valencià. Són reutilitzades per aproximar la literatura oral a l’escola i per a crear un

referent i un model de llengua quan encara no existien obres de LIJ. 

Teresa  Colomer  (2010b,  4)  relaciona  aquesta  embranzida  en  favor  de  les

llengües  identitàries  del  primer  terç  del  segle  XX  amb  la  creació  de  seccions  de

literatura  infantil  a  les  biblioteques  públiques.  Les  tres  primeres  es  van  crear  a

Catalunya el 1918, i el 1915 es fundà la primera escola destinada a la formació de les

bibliotecàries del país. Tant en aquests projectes com en els impulsats a nivell estatal

per la Institución Libre de Enseñanza, durant la II República, es va fomentar la creació

d’escoles municipals amb biblioteques i activitats d’animació a la lectura.

Durant  aquest  període,  la  literatura  basca,  gallega  i  catalana  consoliden  una

generació d’autors i il·lustradors, com també la castellana, amb molts més mitjans. En el

cas  de  les  lletres  gallegues  i  basques,  de  temes  força  tradicionals.  En  la  catalana,

adapten i nostren la literatura i la il·lustració internacional.  Una diferència de la LIJ

catalana respecte a les veïnes, fins i tot la castellana, és l’elevada qualitat  i el nivell

d’exigència. Autors reconeguts feren incursions en la literatura per als més joves, des de

la creació o la traducció, com ara Carles Riba amb Les aventures de Perot Marrasquí

(1917), Salvat-Papasseit amb Els nens de la meva escala  (1917) o Josep Carner amb

contes i traduccions universals. 

D’altra banda, la LIJ catalana intenta connectar amb les novetats internacionals.

Apareixen les  primeres  novel·les  de detectius,  de la  mà de Folch i  Torres,  Bolavà,

detectiu (1912) i d’aventures de colla, amb Carles Soldevila,  Lau o les aventures d’un

aprenent de pilot (1926). A més a més d’una escola d’il·lustradors de primera línia, on

destaquen Lola Anglada i Apel·les Mestres. 
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Tant a Galícia, el País Basc com al Principat, els escriptors es van adonar que

calia crear una literatura infantil i juvenil. I, davant la falta de tradició en les llengües

respectives,  s’hi  van  llançar  a  escriure’n,  juntament  a  altres  autors  diguem-ne  més

especialitzats… Fa la impressió que els autors de la literatura d’adults s’adonen de la

importància del nou públic i accepten el repte de crear també per a infants i joves, des

d’un elevat criteri de qualitat literària i un cert compromís lingüístic. El mateix s’esdevé

en el món de la traducció. Durant aquest primer terç del segle XX, grans obres de la LIJ

internacional  són  traduïdes  a  l’eusquera  i  al  català,  i  en  menor  mesura  al  gallec.

Circumstància  que no es  tornarà  a  repetir,  almenys  amb la  mateixa  intensitat  i  bon

resultat, en èpoques recents. 

Si bé l’impuls de recuperar l’ús literari de la llengua ha procedit dels sectors

regionalistes o nacionalistes, en tots tres territoris s’ha generat el problema de la unitat

de la llengua. I la resposta han estat dues actituds equiparables: el País Valencià, Galícia

i els territoris bascos han viscut la seua particular batalla de la llengua. 

En el cas del País Valencià, el secessionisme lingüístic ha tingut escassa o nul·la

incidència en l’àmbit literari. En Galícia, hi ha la tensió entre galleguistes conservadors

i lusistes progressistes (similar a la dicotomia valencianistes i catalanistes):  «Non se

escatimaron  medios,  para  isto  esquecendo  a  por  entón  acesa  polèmica  entre  os

nacionalistes conservadores […] e os progressistes […], unidos na procura dun proxecto

infantil galego propio e definitivo grazas ao pulo do xa forte sistema editorial galego

(Pardo: 2006, 192).

Al País Basc, l’elevat grau de fragmentació dialectal dels parlars va obligar a

pactar un model  de llengua comuna (llegiu literària),  a l’hora d’elaborar els  primers

manuals per a l’ensenyament de la llengua i les primeres lectures per a les ikastoles: el

batua. 

Durant  la  II  República,  les  idees  regeneradores  de  l’ensenyament  i

l’efervescència  artística  i  literària  de  l’anomenada  Edat  de  Plata  de  les  lletres

castellanes,  va  afavorir  la  producció  de  LIJ.  Teresa  Colomer  explica  que
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l’experimentació formal  i la revalorització de la cultura popular d’autors de primera

línia com Lorca o Alberti va animar, de retruc, la creació per a infants. 

L’ajuda  institucional,  des  dels  premis  literaris,  la  creació  de  més  de  3.000

biblioteques escolars o els plans d’escolarització van provocar:

un nuevo panorama, moderno y renovado, dominado per autores como Manuel Abril, M.ª Teresa

León, Antoniorrobles o Elena Fortún.  A Antoniorrobles se deben obras como 8 cuentos de niñas

y muñecas (1930) o Hermanos monigotes (1935). Su vanguardismo y preocupación pedagógica 

por inculcar  una  nueva cultura  se asemejan,  en cierta  forma,  a  la  orientación  posterior  del  

periodista, escritor y pedagogo italiano Gianni Rodari. Elena Fortún debe su fama principal a la 

creación de los personajes de Celia y su hermano Cuchifritín, iniciada en 1929 en un suplemento 

de revista y prolongada en una serie de libros. Sin duda, el exilio tras la victoria franquista apartó

a ambos autores del maestrazgo que les correspondía en la evolución de la literatura infantil en 

España (Colomer: 2010b, 3).
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4.3.2.2 La letargia de la postguerra

La Guerra Civil i el franquisme van trencar l’evolució literària i cultural, en totes

les llengües. La majoria dels millors autors se’n van anar a l’exili. A l’interior, la llei

prohibia la publicació en qualsevol llengua no castellana i a més, sota el control de la

censura, vigent fins a l’any 1977. Les lleis franquistes van instaurar un model d’obres

infantils  polititzat  i  acord  amb  la  ideologia  del  règim,  on  dominaven  els  temes

religiosos, històrics i costumistes, des de la més estricta moral catòlica i conservadora.

Marcelino, pan y vino (1955), de José M. Sánchez Silva, o Rastro de Dios (1960), de

Montserrat  del  Amo,  esdevenen  cànon.  Altres  narracions,  de  tema  contemporani,

ofereixen una visió idíl·lica de la vida en família. Només algunes obres d’Elena Fortuny

i  de  Borita  Casas,  com  la  serie  Antoñita  la  fantástica,  publicades  des  de  l’exili  i

popularitzades per un programa radiofònic, suposen una certa novetat.

Durant les primeres dècades del franquisme, però, la poca literatura per a infants

editada (menys d’un centenar  de títols  anuals durant els quaranta) estava sotmesa al

règim, com la resta de la societat. I la literatura d’exili encara no donava símptomes de

vitalitat. García Padrino (1992, 410) esmenta les directrius fonamentals en referència a

la revista  Flechas y Pelayos:  «un medio para la difusión de sus mensajes ideológicos

destinados a la infancia... contribuir a moldear la generación que ha de hacer la historia

del mañana».

Amb tot, no cal perdre de vista que, segons Teresa Duran (2002, 36) un factor

determinant de la represa va ser la força que la LIJ assolí abans de la guerra: «Amb més

de 2.500 títols inventariats que abastaven tots els gèneres, edats i formats, dubto molt

que la literatura infantil catalana hagués arrelat com va arrelar dins la memòria d’un país

que quedaria destrossat per la guerra». A finals dels cinquanta, però, alguns símptomes

indiquen el començament del canvi. L’any 1955 es crea l’IBBY i una mica més tard,

Carmen Bravo-Villasante publica la primera Historia de la literatura infantil (1957) en

castellà. Després de molts anys, la LIJ comença a situar-se en el mapa i s'escriuen llibres

pensant, efectivament, en el lector infantil i juvenil modern.  
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4.3.2.3 La represa: anys seixanta i setanta

Després de la Guerra Civil, la literatura viu una llarga etapa marcada pel silenci,

la censura i la impossibilitat de publicar en cap llengua que no fóra la castellana. La

majoria  d’autors  que havien  destacat  anys  anteriors  són a  l’exili  i  la  infraestructura

editorial destruïda o sota mínims. La situació va suavitzant-se a mesura que avancen els

anys cinquanta i sobretot els anys seixanta. 

En el cas català, la represa va ser possible per una aliança difícil d’entendre en

altres contextos: l’església i  l’escola.  L’any 1962 s’habilita  una certa permissivitat  a

editar  en  llengua  no  castellana,  sempre  que  es  tracte  d’obres  educatives  que  no

contradiguen  la  moral  catòlica.  Moltes  iniciatives  d’aquesta  època  foren  possibles

perquè l’església catalana les protegí de la censura. Parlem de les primeres publicacions

en català de l’editorial Estela, especialitzada en llibres religiosos; de la revista  Cavall

Fort, vinculada al bisbat de Vic; o de la revista  L’Infantil, impulsada per l’Abadia de

Montserrat.  

Pel que respecta a la LIJ, comencen a bategar els primers intents de recuperar

l’ensenyament  de  la  llengua,  encara  fora  del  sistema educatiu  reglat.  L’impuls  dels

moviments de renovació pedagògica i les lectures que van arribant de l’exterior tornen a

evidenciar la necessitat de crear una literatura per als més joves. És l’època d’una tímida

represa del món editorial, amb moltes mancances, i sotmès a les limitacions i entrebancs

del moment. Amb tot, hi ha algunes iniciatives interessants. En la dècada de 1960 es va

fixar un objectiu editorial prioritari: la creació d’una literatura infantil en gallec, català i

basc. Per això La Galera va obrir una línia de coedicions amb Elkar i Galaxia i, per la

seva banda, aquesta editorial va triar una escriptora molt premiada en aquell moment,

Xohana Torres, traductora de títols catalans al gallec i autora de narracions originals.74  

74 Montse Pena Presas,  investigadora de la Universitat de Santiago de Compostel·la i  especialista  en
literatura infantil i juvenil, en va parlar en una conferència, «As orixes da literatura infantil en galego:
Xohana Torres, Galaxia e La Galera». 
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La voluntat de reconstruir la infraestructura perduda abans de la guerra i

connectar amb el món va impulsar la publicació, per primera vegada a l’estat, d’àlbums

d’il·lustrats de la importància de Le Père Castor, a més de còmics i col·leccions

europees. Com que les edicions apareixen en català i castellà, La Galera va contribuir a

renovar tot el llibre infantil de tot l’estat. Durant aquest anys, es funden noves editorials

castellanes, més arriscades i innovadores, com ara Noguer, i publiquen autores que

marcaran tendència: Angela C. Ionescu, Carmen Kurtz, Ana M. Matute i les poetesses

Gloria Fuertes i Celia Viñas. Alhora, la literatura més social, la narració de recuperació

històrica i les històries amb missatge experimenten una edat d’or en la LIJ catalana amb

Joaquim Carbó, Sebastià Sorribas, Emili Teixidor o Josep Vallverdú. 

El model dominant a les escoles actives, l’educació ecosistèmica, pretenia lligar

l’infant a l’entorn. Un tret educatiu comú en la reintroducció incipient de les llengües

identitàries a l’escola, arreu l’estat, va ser la demanda per part de l’escola de lectures

que aprofundiren en el coneixement de l’entorn, físic i històric. Les lectures suplien el

que no podien posar els llibres de text, sotmesos al control de les autoritats educatives

del règim. Heus ací que un dels gèneres més conreats primer en català i, després, en

gallec i basc, fóra la novel·la històrica.

La novel·la històrica, la necessitat de recuperar i explicar el passat, per a poder

explicar el present, tingué una segona conseqüència:

D’aquesta necessitat de «dir»  se’n desprengué, molt conseqüentment, el neguit de «dir la 

veritat», i com que la veritat d’aquells anys era dura, la literatura va ser realista i la tasca dels 

novel·listes catalans consistia a explicar als lectors les desigualtats socials i les misèries 

humanes. De manera que, mentre els adolescents d’altres contrades s’enfilaven per les torres de 

Malory per a llegir-hi els misteris dels Cinco Secretos, els alumnes de les escoles catalanes 

«progres» ens conscienciàvem a consciència (Duran: 2002, 41). 

La literatura infantil gallega mamprén la represa amb una obra de crítica social,

Memorias dun neno labrego, de Xosé Neiras Vila, juntament amb l’aparició de la seua

editorial de referència, Galaxia. Encara que es publiquen algunes obres de tots els
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gèneres durant els seixanta i setanta, i fins i tot una revista infantil, O principiño (1972),

només podem parlar d’una LIJ gallega  i  basca amb la democràcia. A Catalunya la

represa té l’espenta d’una potent iniciativa social, al voltant d’Òmnium Cultural, els

moviments de renovació pedagògica i unes poques editorials que fan la viu viu des de

finals dels seixanta. A Galícia i al País Basc, però, cal esperar a l’impuls de les noves

institucions democràtiques que promouen una intensa política de traducció de clàssics,

edició de llibres infantils, creació de premis literaris, ajudes a l’edició… El resultat va

ser la fundació de noves editorials que es consoliden en  la dècada dels vuitanta i els

noranta, on publiquen una fornada de nous escriptors. 
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4.3.2.4 L’eclosió de la LIJ a partir dels anys vuitanta

Comença, per tant, una nova etapa, marcada ja per les dues tendències que es

disputaven l’hegemonia en  la LIJ internacional des de feia temps: realisme crític i

fantasia. La vinguda de la democràcia i els nous aires de llibertat van afavorir una sèrie

d’obres que tractaven els tabús anteriors i plantejaven nous temes, més socials. Totes les

literatures peninsulars es llancen a una intensa política de traduccions, més peremptòria

en el cas de les llengües reprimides. 

Traduccions i, alhora, revalorització de la cultura popular. Aquest fenomen és

paral·lel a tot l’estat. La literatura popular, fins aleshores no massa considerada, entra

amb força en l’imaginari de la literatura. Teresa Colomer analitza aquest fenomen en La

formació del lector literari, on planteja que: 

La literatura infantil y juvenil actual se inicia con el regreso de las hadas. No sé si puede decirse 

que la imaginación tomó el poder en un país que surgía del aislamiento gris de la dictadura, pero 

puedo asegurar que asaltó la edición de libros infantiles, ya que más del 65% de la producción de

calidad de la década de los años ochenta pertenece al género fantástico (Colomer: 1992, 139).

D’una banda, triomfen les propostes fabuladores de Giani Rodari i la fantasia

lliure de Michael Ende. Les novel·les curulles de fantasia de Joles Sennell, el misteri de

Mercè Canela, els contes de Fernando Alonso, les aventures de Joan Manuel Gisbert,

l’humor de Miquel Obiols, el refinament de Gabriel Janer Manila, la ironia i l’humor de

Bernardo Atxaga, la imaginació de Mariasun Landa, el simbolisme de Carmen Martín

Gaite o la fabulació inspirada en Rodari de Paco Martín i d’Empar de Lanuza.  

Cal  assenyalar  que  el  triomf  de  la  fantasia  ve  de  la  mà  de  la  defensa  de

l’imaginari  meravellós  dels  contes  populars,  durant  molt  de  temps,  considerats  una

literatura menor, de gent inculta:

La reivindicació folklòrica va coincidir en el temps amb els últims anys de la dictadura i amb 

l’arribada  de la  democràcia  a  Espanya.  Com a conseqüència  d’aquest  fet  es  va produir  un  
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moviment  de  recerca  i  valoració  de  la  pròpia  identitat  a  totes  les  nacionalitats  de  l’estat.  

Trencada la imatge franquista del folklore comú al servei d’una imatge cultural única, durant  

aquests anys va ser freqüent la recerca de les tradicions orals encara vives o la reedició i difusió 

de  les  recollides  en  èpoques  anteriors,  així  com  la  seva  utilització  escolar  lligada  a  

l’ensenyament de la llengua pròpia (Colomer: 1998, 59). 

Caterina Valriu estudia el tema en  Influència de les rondalles en la literatura

infantil i juvenil catalana actual, on conclou que:

L'herència de les rondalles, la forma més ancestral de fabular que tenen els homes, és, per tant, 

ben present en la literatura catalana actual. A vegades es fa palesa de forma clara, en l'adopció 

d'estructures, de personatges i d'expressions que ens remeten directament al rondallari. En altres 

casos és més difosa, com en la presentació dels vells conflictes que trasbalsen l'ànima humana. 

Però  el  cert  és  que  sempre  hi  és.  Perquè  en  els  contes  tradicionals  es  troba  l'arrel  de  la  

imaginació,  de la  personificació  i  l'apropament  del  desconegut,  la  possibilitat  de traduir  en  

paraules les pors més pregones i les il·lusions més anhelades, les veus del passat i els camins del 

futur (Valriu: 1998b, 470)

Aquesta coincidència se sumarà al paper de la cultura popular i de la recuperació

de les senyes d’identitat  en els llibres de texts en català,  basc i gallec.  No debades,

aquestes  idees  formen  part  de  l’ideari  compartit  pels  moviments  de  renovació

pedagògica arreu l’estat (Pelegrín, 1983: 66): el col·lectiu de mestres Rosa Sensat, les

obres d’Assumpció Lisson i Eulàlia Valeri, la Federació d’Entitats Culturals del País

Valencià, el col·lectiu de mestres de Jaén, etc.

El realisme continua vigent, sobretot en la vessant més social o de recuperació

de  la  memòria.  Amb  tot,  realisme  i  LIJ  no  sempre  tenen  bona  avinença,  per  les

limitacions  temàtiques  que  s’autoimposen  autors  i  editors.  En  general,  hi  ha  més

realisme  social  i  polèmiques  en  les  traduccions  que  en  la  literatura  peninsular,

políticament correcta. El divorci, la violència de gènere, el racisme… tarden una mica a

entrar a l’imaginari, encara que quan ho fan, cap a finals dels vuitanta i principis dels

noranta, provoquen una certa saturació. Un tema tan candent com la Guerra Civil i la

repressió franquista va tardar a ser tractat, tret de la trilogia de Juan Farias, Crónicas de
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Media Tarde (1983-1985), i ja en els noranta, d’algunes novel·les de Jaume Cela en

català, Agustín Fernández Paz en gallec o Gemma Pasqual al País Valencià. 

On el realisme triomfa, és en la narrativa de gènere: l’aventura històrica, que avança

la narrativa catalana dels seixanta i setanta, incorpora autors com Concha López

Narváez, José M. Merino, Marta Osorio, Paco Climent o Teresa Duran; la narració de

detectius, amb rerefons social i similituds amb el gènere negre d’adults, té els seus grans

exponents en la parella d’Andreu Martín i Jaume Ribera, i el seu personatge Flanagan;

ara, el tema més abundant, són els conflictes de l’adolescència. Un dels més versàtils en

aquest terreny serà Jordi Sierra i Fabra. 

D’altra  banda,  els  canvis socials  també influeixen en la concepció de la LIJ.

Passat el debat dels anys vuitanta, sobre si els textos infantils i juvenils eren literatura o

no, la discussió se centra en els noranta, a diferenciar la bona literatura de la literatura

superficial  o  comercial.  La  situació  actual  presenta  força  similituds  en  les  quatre

literatures peninsulars. La dependència de la LIJ amb el mercat escolar és ben bé total.

Tant  que  han aparegut  etiquetes  com  novel·la  d’institut o  conte  per  a  l’escola que

denoten una repetició de fórmules i arguments. Els autors per a adults, que sempre s’han

mirat  la  LIJ  amb  certa  displicència,  fan  alguna  que  altra  provatura,  atrets  per  les

possibilitats del mercat. I fins i tot n’hi ha que es mouen amb facilitat i freqüència en els

dos àmbits. És el cas de José María Merino, Rosa Montero, Marina Mayoral o Gustavo

Martín Garzo, en les lletres castellanes; Emili Teixidor, Gabriel Janer Manila o Gemma

Lienas, en la literatura catalana; Bernardo Atxaga o Mariasun Landa, en basc; o Agustín

Fernández Paz i Fina Casalderrey, en gallec.  

Hem dedicat un capítol complet a analitzar el paper de l’escola i dels moviments

de renovació pedagògica en la literatura catalana i  del País Valencià.  També va ser

fonamental en la cultura basca i galega. Si a Catalunya apareixen les primeres escoles

actives,  al  País Basc ho fan les ikastoles,  centres  on es tolera  l’ensenyament  de les

llengües pròpies sense donar-los estatus de legalitat. La necessitat de material didàctic

impulsa,  com a Catalunya,  la producció i consum d’obres per a l’aprenentatge de la

llengua.  Hi  ha  els  còmics  de  la  revista  Pin  Pan (1960-1970)  i  alguns  treballs
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d’investigació com ara El mundo en la mente popular vasca (1962), una recopilació de

rondalles que continuen la línia investigadora d’Azue i Azpeitia. En aquest context, les

obres literàries són un instrument d’aprenentatge i de la metodologia escolar, al servei

de les ikastoles.  Obres creades i  consumides per les comunitats  de docents.  Aquests

col·lectius  de mestres  seran la  base dels  equips  editorials  de les  editorials  Gordailu

(1968),  Iker  (1972),  Gero  (1970)  i  Elkar  (1979),  la  principal  editorial  en  eusquera.

També  cal  assenyalar  la  influencia  dels  moviments  de  renovació  pedagògica,  i  en

especial,  de  Freinet.  Les  coedicions  de  La  Galera  en  català,  gallec  i  eusquera  van

afavorir la varietat temàtica, la introducció de novetats i una tasca que, ara com ara,

continua pendent: les relacions entre les tres literatures.

La LIJ basca, però, engega amb l’autora Marijane Minaberry: el conte Marigorri

(1961),  els  reculls  de  narracions  Itchulingo  anderea...  (1963)  i  la  poesia  de  Xoria

kantari  (1965), on  combina  textos  personals  i  cançons  populars,  posteriorment

enregistrades  pel  grup de folk Oskorri  (1997).  Una sèrie  d’obres  on prima el  valor

estètic i l’entreteniment per damunt de la moralització de la literatura anterior. D’altra

banda, l’obertura política afavorí, com en el cas de Catalunya, la novel·la històrica amb

voluntat  de  crear  una  identitat  nacional  i  de  recuperar  el  passat  amagat  durant  el

franquisme. La renovació coexisteix, per tant, amb la recopilació de contes populars. 

Un altre  factor determinant,  equiparable al  cas del  català,  va ser el  paper de

l’església  basca,  en general,  favorable l’eusquera.  Ho demostra  el  fet  que l’editorial

religiosa  Mensajero  publicara  una  de  les  col·leccions  infantils  i  juvenils  de  major

repercussió,  «Kimu».  A  més  a  més  de  llibres  de  novel·les  històriques  en  la  línia

identitària, obres teatrals per a representar-se a l’aula, contes i novel·les per a un ampli

espectre d’edat, destinades al consum de les ikastoles. 

Ja hem vist  com els  decrets  respectius  per  a  introduir  les  llengües  pròpies a

l’ensenyament impulsen el boom de la LIJ, en generar el mercat escolar. És a partir del

decret  del  basc  a  l’ensenyament,  quan  augmenta  exponencialment  el  ritme  de

publicacions. Erein i Elkar es consoliden com les editorials de referència de la LIJ. A

diferencia del cas gallec,  els segells estatals que publiquen en les quatre llengües no
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aconsegueixen penetrar al mercat basc. Les tres obres que inauguren la LIJ moderna són

d’aquest  període: Tristeak  kontsolatzeko  makina (1981)  de  Anjel  Lertxundi, Chuck

Aranberri dentista baten etxean (1982) de Bernardo Atxaga i Txan fantasma (1984) de

Mariasun Landa. 

Mentre que en la literatura catalana i gallega existeix una certa especialització,

amb  autors  que  publiquen  essencialment  LIJ,  i  d’altres  que  es  mouen  també  en  la

literatura d’adults, en basc és més freqüent que els autors conreen totes les edats. Potser,

el  mercat  reduït  i  fragmentat  no  permet  aquesta  especialització.  Entre  els  gèneres

habituals en LIJ basca, hi ha els habituals (relats d’aventures, d’intriga, d’adolescència,

d’història…), amb la particularitat d’un corrent on domina l’humor, més fort i pregó que

no en la resta de literatures peninsulars. 

La  literatura  galega,  en  canvi,  aposta  sovint  per  una  barreja  de  realisme  i

fantasia, en la línia de les dues obres que inauguren la LIJ l’any 1968: A galiña azul, de

Carlos Casares, i  Como e de rico o mar? de Xohana Torres. En paraules de Marilar

Aleixandre (2010, 3):

Esta fusión entre conflictos de la vida real y mundos fantásticos es uno de los rasgos de las obras 

gallegas para público infantil y juvenil abordados aquí. Otro es la alta consideración de esta  

literatura  por  parte  del  sistema  literario,  su  aceptación  como  parte  de  la  Literatura  con  

mayúsculas y la dificultad, en algunos casos, de establecer fronteras entre libros para la infancia 

y juventud de la literatura de adultos. 

En cap altra literatura com la galega, l’element fantàstic s’introdueix amb tanta

naturalitat i versemblança en la vida quotidiana. No debades, som a la terra d’Álvaro

Cunqueiro i aquell  Merlín e familia que va marcar l’imaginari de tants autors actuals.

S’hi evidencia,  des de les primeres obres, com  Cousas de Ramon Lamote (1985) de

Paco Marín o  O misterio das  badaladas (1986)  de Xabier  Puente  Docampo,  fins  a

Cartas de inverno (1995)75 d’Agustín Fernández Paz. La fantasia deixa pas o interactua

amb el segon gran tema de la LIJ galega, els conflictes humans. Obres infantils com

75 Un dels títols més venuts en valencià, dins de la col·lecció «Espurna» de Bromera.
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Hola, estúpid monstre pelut, de Fina Casalderrey o Només ens quedarà l’amor (2008)

d’Agustín Fernández Paz, per a un públic més eclèctic, en són bones mostres.

La LIJ gallega pren embranzida a partir de l’aposta de l’editorial Galaxia. Encara

que existia des dels anys cinquanta, com una de les poques editorials del galleguisme, a

partir de l’any 1985 comença a publicar diverses col·leccions per a infants i joves, com

ara  «Arbore» i  «Costa  Oeste»  coincidint  amb la  direcció  de  Carlos  Casares  (1985-

2002). Amb tot, l’editorial de referència és Xerais (1979), integrada actualment en el

Grup  Anaya.76 Xerais  va  apostar  pel  llibre  de  text  i  la  LIJ  des  dels  anys  vuitanta.

Convoca premis tan prestigiosos de LIJ com el Merlín i el Xerais, que donen nom a

dues de les seues col·leccions.  És, des de fa vint anys,  l’editorial  en gallec líder en

vendes.77

D’altra banda, la LIJ gallega ha assolit a l’actualitat un creixement i un prestigi78

considerable, si atenem als problemes del passat i al nombre de parlants. Ana-Blanca

Roig defineix la situació durant els primers anys del segle XXI:  

É este un momento de gran  creatividade  e de consolidación desta literatura  en cantidade  e  

calidade. O número de títulos, nestes seis anos superou os 1000, mentres que en toda a historia 

da LIX galega, dende o século XIX a finais do século XX, o número de títulos publicados foron 

ao redor de 2000, narrativa 900, poesía 160, teatro 70, cómic 30, traducións 800. En só seis anos 

do século XXI (2001-2006) publicáronse case 1200 títulos: ao redor de 500 de narrativa, 120 de 

poesía, case 60 de literatura dramática, unha ducia (12) de cómics e sobre 500 traducións (Roig, 

2008).

Un indicador del grau de reconeixement públic de cada literatura en el nivell estatal

són els guardons rebuts del Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil que atorga el

Ministerio de cultura, al qual poden optar obres en totes les llengües de l’estat. Si fem

un còmput de la llengua dels guanyadors des de l’any 1978, en què comencen a atorgar-

76 Anaya també va adquirir l’editorial Barcanova. En ambdós casos, ha seguit una política similar. Xerais
i Barcanova funcionen amb gran autonomia, com a segells de gran prestigi i important fons. 
77 Vegeu www.editoresgalegos.org/es/editoriais/edicionsxeraisdegalicia.
78 A tall d’exemple, la LIJ  gallega té quatre escriptors que han rebut el Premi Nacional de Literatura
Infantil i Juvenil:  Paco Martín (1986), Xabier P. Docampo (1994), Fina Casalderrey (1996) i Agustín
Fernández Paz (2006).
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se, trobem que hi ha: 26 autors que escriuen en castellà; 6 catalans;79 4 gallecs; i 1 basc.

Del repàs inferim algunes conclusions: primer, la desproporció injustificada de premiats

en  les  diverses  llengües,  amb  una  supremacia  aclaparadora  del  castellà;  segon,

l’absència de moltes figures destacades de la LIJ en la resta de llengües peninsulars;

tercer,  en  vora  quaranta  edicions  del  premi,  només  una  autora  basca  n’ha  estat

mereixedora, i cap autor del País Valencià; quart, de tot plegat, es pot concloure que el

grau de desconeixement o indiferència cap a les literatures catalana, gallega i basca per

part  dels  responsables  del  màxim guardó (teòricament)  de la  LIJ  a  l’estat  espanyol

continua sent considerable. 

GUARDONATS AMB EL PREMI NACIONAL DE LIJ80

ANY LLENGUA AUTOR TÍTOL
1978 castellà Montserrat del Amo El nudo
1979 castellà Fernando Martínez Gil El río de los castores
1980 castellà Juan Farias Algunos niños, tres perros y más cosas
1981 castellà Alfonso Martínez Mena La tierra de nadie
1982 castellà Carlos Murciano El mar sigue esperando
1983 català Josep Vallverdú Saberut i Cua-Verd
1984 castellà Ana María Matute Sólo un pie descalzo
1985 castellà Joan Manuel Gisbert El museo de los sueños
1986 gallec Paco Martín Das cousas de Ramón Lamote
1987 castellà Carmen Conde Canciones de nana y desvelo
1988 català Gabriel Janer Manila Tot quant veus és el mar
1989 català Andreu Martín i Jaume Ribera No demanis llobarro fora de temporada
1990 català Pep Albanell La rosa de Sant Jordi
1991 castellà Fernando Lalana Morirás en Chafarinás
1992 castellà Carmen Vázquez Un monstruo en el armario
1993 castellà José María Merino No soy un libro
1994 català Gabriel Janer Manila Han cremat el mar
1995 gallec Xabier P. Docampo Cando petan na porta pola noite
1996 gallec Fina Casalderrey O misterio dos fillos de Lúa
1997 català Emili Teixidor L’amiga més amiga de la formiga Piga
1998 castellà Elvira Lindo Los trapos sucios (Manolito gafotas)
1999 castellà Vicente Muñoz Puelles Óscar y el león de Correos
2000 castellà Emilio Pascual Días de Reyes Magos
2001 castellà Miguel Fernández Verdadera historia del perro Salomón
2002 català Miquel Desclot Més música, Mestre!
2003 eusquera Mariasun Landa Kokodriloa ohe azpian

79 Entre els catalans hi ha Jordi Sierra i Fabra i Andreu Martín, que combinen la producció en català i
castellà. 
80 Font www.mcu.es.
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2004 castellà Gustavo Martín Garzo Tres cuentos de hadas
2005 castellà Antonio Rodríguez Almodóvar El bosque de los sueños
2006 castellà Fernando Marías Cielo abajo
2007 castellà Jordi Sierra i Fabra Kafka y la muñeca viajera
2008 gallec Agustín Fernández Paz O único que queda é o amor
2009 castellà Alfredo Gómez Barro de Medellín
2010 castellà Eliacer Cansino Una habitación en Baber
2011 castellà Maite Carranza Palabras envenenadas
2012 castellà Laura Gallego Donde los árboles cantan
2013 castellà César Mallorquí La isla de Bowen
2014 castellà Diego Arboleda Prohibido leer a Lewis Carrol
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5.  LA  LITERATURA  INFANTIL  I  JUVENIL

VALENCIANA: GÈNERES I TENDÈNCIES

5.1  Per a una definició de la literatura infantil i juvenil en el marc de

la literatura de gènere  

L’arribada de la democràcia significà un canvi de soca-rel en la consideració

social i legal del català, la qual cosa afavorí la producció literària. Els factors que més

influïren foren: reconeixement de la cooficialitat; entrada de la llengua en el sistema

escolar,  amb  la  injecció  econòmica  que  representa  un  mercat  sòlid  i  relativament

estable; intent de normalitzar el circuit global del mercat en català; ajuda institucional a

l’edició (traduccions, premis literaris, dotació de biblioteques, etc.).  

Encara que en la pràctica alguns dels punts anteriors es van quedar a mitges o en

bones intencions, allò cert és que la democràcia implicà l’oportunitat d’assolir un vell

objectiu en les lletres catalanes: la formació d’un públic lector popular. És a dir, que la

literatura catalana deixara de ser un indicador de nivell cultural i de consciència d’una

minoria, per a convertir-se en un signe d’identitat de la massa ciutadana. 

Per aconseguir-ho, no n’hi ha prou de fer bona literatura. Cal fer, també, una

literatura de consum. I una vegada produïda, saber-la vendre. Una de les conseqüències

de  la  literatura  de  consum de  les  cultures  normalitzades  és,  en  paraules  de  Vicent

Simbor (2005, 80):

La importància del soroll del llibre en els mitjans de comunicació de masses, com ara la televisió

i la ràdio, dins i fora –i sobretot fora– dels programes específics dedicats als llibres […]. Mai no

han estat  tan  diferenciades  –estèticament–  ni  alhora,  i  paradoxalment,  tan  barrejades  –en  la

recepció del públic i fins i tot de comentaristes– l’alta literatura i la literatura de consum.

 

Són novel·les, fonamentalment, adreçades a un públic massiu, que només busca

l’entreteniment, passar l’estona, i demana una història llegidora i sense complicacions.
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Dins  d’aquesta  concepció  de  la  literatura,  se  situa  la  literatura  de  gènere:  novel·la

històrica,  policíaca  o negra,  eròtica,  de terror,  fantàstica  i  de ciència  ficció.  Caldria

afegir-hi el gènere dels llibres d’autoajuda, que ha experimentat un èxit considerable en

una societat tan neuròtica i atabalada com la postmoderna. 

Encara  que,  sovint,  rep  el  qualificatiu  de  literatura  menor  i  és  tractada  amb

menyspreu i displicència, la literatura de gènere és un indicador bàsic de la bona salut

d’una llengua. Una cultura que només genera literatura culta està malalta i tocada de

mort, d’igual forma que una societat restringida a les obres populars. La literatura de

consum i  la  literatura  culta  es  necessiten  l’una  a  l’altra,  com les  dues  cares  d’una

moneda o les dues cares de la creació en una llengua. Com ja hem dit anteriorment i

tornarem a repetir, ni catalans ni valencians hem estat capaços de consolidar, encara,

una literatura de masses, capaç de motivar i enganxar el gran públic. L’esquer natural

per a fer el pas a la literatura culta, sempre minoritària.    

Els gèneres de consum tenen el seu  alter ego en els llibres infantils i juvenils.

S’hi ha conreat  novel·la  històrica,  fantàstica  (de ciència  ficció  o èpica),  sentimental

(amorosa  o  sobre  la  problemàtica  adolescent)  i  el  gènere  més  habitual,  la  barreja

d’intriga  detectivesca  i  aventures.  Els  autors  abandonen  el  model  d’influència

rondallística i aposten per una renovació temàtica i d’estil basada en la reformulació de

gèneres considerats adults per a un públic infantil i juvenil: la novel·la negra, la novel·la

històrica, el realisme crític, la novel·la fantàstica, la novel·la sentimental, etc. Aquest

canvi de lector model facilita l’aproximació d’un públic potencial, l’escolar, que fins fa

poc llegia en castellà, única llengua d’ensenyament. 

La situació al Principat partia d’unes bases mínimes i d’una tradició que, a pesar

d’haver estat estroncada arran la Guerra Civil i la dictadura, disposava d’un cert teixit

social. Sense ànim d’exhaustivitat, convé situar els autors més representatius i les obres

més emblemàtiques que, amb temps, farien escola. Deixant de banda tots els precedents,

que  resten  fora  d’aquest  estudi  per  motius  metodològics,  no  és  agosarat  situar  el

començament  de  la  LIJ  moderna  cap  al  1960.  Una sèrie  de  fets  confirmen  aquesta

impressió, començant per la necessitat.  En parlar de la influència dels moviments de
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renovació pedagògica, hem vist com l’efervescència creada al voltant de les primeres

escoles actives constata la necessitat  de generar una literatura pròpia, per a infants i

joves. 

Al  Principat,  es  publica  El  venedor  de  peixos (1960),  de  Josep  Vallverdú,

considerada per molts l’obra que inaugura la LIJ moderna; es funda la revista  Cavall

Fort (1961) i s’impulsa  L’Infantil (1951),  Tretzevents des de 1973; La Galera (1963)

convoca el Premi Folch i Torres de narrativa infantil i van guanyant-lo o, pel cap baix,

hi van publicant, les primeres espases de la incipient generació catalana de narradors. Es

tracta d’una iniciativa que s’arredoneix poc després, amb la convocatòria del Premi de

Narrativa Juvenil Joaquim Ruyra i la publicació en L’Estela. Josep Vallverdú, Robert

Saladrigas, Sebastià Sorribas, Emili Teixidor, Joaquim Carbó, Àngels Garriga o Pere

Verdaguer són alguns dels noms que van adquirint major anomenada.

Amb tot, a l’igual que al País Valencià i a les Illes, el punt d’inflexió el marca

l’aprovació de la Llei de Normalització Lingüística que obri les portes a l’ensenyament

en català i al mercat del llibre escolar. En el cas de la literatura d'adults es pot parlar

d'una certa continuïtat des dels primers premis Octubre i al voltant de l'editorial 3i4,

amb una nòmina d'autors significativa. L'estudi de Vicent Salvador i Adolf Piquer, Vint

anys  de  novel·la  catalana  al  País  Valencià (1998),  fa  un  repàs  d'aquesta  primera

fornada. Resulta curiós que, tret de Josep Franco, i amb matisos, no hi hagué ben bé cap

altre autor que escriguera de forma simultània per a joves i adults. Encara que molts

d'aquells  llibres  i  autors  nodriren  les  primeres  biblioteques  dels  instituts  com  a

literatura guanyada.       

Pel  que  fa  al  País  Valencià  i  a  les  Illes,  no  existeix  aquesta  efervescència

cultural, ni de lluny. Es palesa, però, la preocupació per crear o aplegar textos útils per

als joves lectors, com ho demostra  Un món per a infants (1959), antologia a cura de

Joan Fuster. Amb una altra motivació, comença la publicació en petits volums de les

Rondalles  valencianes,  d’Enric  Valor  (1950-58).  I  a  les  Illes,  es  reedita  Rondaies

mallorquines d’en Jordi d’es Racó d’Alcover.  
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La producció és escassa i els  joves lectors lligen llibres o còmics en castellà

publicats  sovint  per  editorials  catalanes.  Joan  Triadú  (1962,  34)  ja  alertava  de  les

conseqüències, en l’article aparegut en  Serra d’Or: «El greu problema que representa

per a l’esdevenidor de la literatura en general –o sigui, de la literatura en majúscula– la

gran mancança de llibres en català per a nois i noies». 

Ara bé, quina literatura cal fer? O en altres paraules, quin cànon ha de seguir? A

hores d’ara, existeix un catàleg extens i una producció més o menys normalitzada, amb

autors  si  no  professionals,  sí  amb  molt  d’ofici,  i  d’altres  nous  que  apareixen

contínuament. Caterina Valriu, però, analitza les tendències de la LIJ actual i apunta

alguns aspectes negatius, resultat de l’excessiva escolarització de la lectura: 

El més negatiu ha estat, sense cap mena de dubte, la identificació de la lectura com una tasca

escolar més, haver-se d’empassar una llista de llibres com qui s’empassa una capsa de píndoles

[…]. L’escolarització de la lectura potser ha creat alguns lectors nous, però també n’ha fet perdre

molts […]. De forma conscient o no, molts editors (molts més dels que voldríem), van adequant

les seves propostes a les suposades necessitats escolars en tots els aspectes: gèneres, temàtica,

nivell  del  llenguatge,  extensió, presentació dels continguts,  bateria  d’exercicis  posteriors  a la

lectura,  etc.  Fins  al  punt  que  en  aquests  moments,  ens  trobam  amb una  gran  quantitat  de

literatura light feta a la carta amb els ingredients que el client demana (el client, en aquest cas és

l’escola, no el lector). Són llibres kleenex, d’usar i tirar, sense cap més transcendència i que no

deixaran cap empremta important en el lector (Valriu: 2010, 75 i 76).

Un altre  tema simptomàtic  és l’actitud  de la  crítica  o dels  historiadors  de la

literatura. El primer que crida l’atenció és l’escàs interés, per no dir-ne nul, que la LIJ

desperta fora dels seus especialistes. Àlex Broch, en el seu excel·lent estudi Literatura

Catalana dels anys vuitanta (1991) només dedica tres pàgines a parlar de LIJ, i encara

com referides exclusivament a comentar  El mecanoscrit del segon origen de Pedrolo.

La Història  de  la  Literatura  Catalana (1988)  hi  consagra  un  capítol,  encomanat  a

Conxa Rovira.  D’aleshores ençà s’han escrit  moltes coses i cal  una actualització.  El

silenci i la indiferència de la crítica i dels autors adults envers la LIJ és eloqüent, bé siga

per desconeixement, per menyspreu o per considerar que és  una altra cosa que no va
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amb ells. Com si la Literatura amb majúscules tinguera una germana menuda, la LIJ,

atabalada i de poc trellat, de qui no pagara la pena parlar-ne.   

Durant la dècada dels vuitanta va pujar de to un debat que ja s’havia plantejat

amb anterioritat: si els textos per a infants i joves eren literaris o no. Aquesta polèmica

tenia molt a veure amb la lluita que s’estava produint entre els defensors de la fantasia i

els  adalils  del  realisme  en  els  llibres  per  a  infants  i  joves.  Els  noranta,  en  canvi,

asserenats els ànims, plantegen una altra discussió, més fructífera: quina literatura per a

infants i joves és bona i quina dolenta. O en altres paraules quins textos són literaris i

quins productes comercials (Lluch: 2014, 70).  

Algunes veus són força crítiques. Vicenç Pagés, en De Robinson Crusoe a Peter

Pan, un cànon de la literatura juvenil, argumenta una crítica en la línia de flotació del

que hui en dia s’entén per LIJ (Pagés: 2006, 27-34). Parteix de la idea que, a l’actualitat,

són una minoria els joves que han llegit Stevenson, Verne o Twain. Per a ell, un «clàssic

juvenil», com qualsevol altre clàssic, es caracteritza per ser «rellegible i memorable» i

«susceptible de ser llegit per un lector jove». Afirma que «tota literatura juvenil ja està

escrita», perquè «l’edat d’or de la literatura juvenil es va acabar fa un segle».  

De la LIJ actual, tal i com l’entén ell, opina que:

Aquells llibres clàssics han estat substituïts, en gran part, per obres redactades per autors juvenils

especialitzats, pendents de l’actualitat més perible. Sovint aquestes obres contenen una dosi de 

morbositat notable: drogoaddicció, bullying, violència domèstica, delinqüència juvenil… Solen 

ser llibres amb escassa personalitat literària, que no recolzen en la imaginació ni en la tradició, 

escrits per a no ser rellegits, i tendeixen a servir de vehicle a un missatge moral obvi» (Pagés: 2

006, 17 i 18).

Encara  que  l’anàlisi  que  Pagés  fa  dels  clàssics  és  impecable  i  el  treball

d’indubtable utilitat didàctica, també és cert que incorre en la generalització i parteix

d’un prejudici:  tota literatura passada és millor.  No negarem que una part de la LIJ

actual s’ajusta a la seua definició. Ara bé: no existeix una literatura dolenta, en oposició

a una literatura bona. Existeixen llibres bons i  llibres dolents,  en qualsevol gènere i
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franja d’edat.  També oblida una obvietat:  la literatura del segle XIX tenia un lector

totalment distint de l’actual. Era una literatura més descriptiva, sovint més evocadora,

que  reservava  les  sorpreses  per  al  final  de la  història.  El  lector  actual  viu  un món

audiovisual, passa hores i hores davant de la televisió, ha vist milers de pel·lícules, quan

no ha jugat a centenars de vídeo jocs. La literatura a hores d'ara ha de ser, per força, més

narrativa, més directa, més cinematogràfica, per a enganxar des del principi.

Al capdavall, sura un cert estat d’opinió, entre una part de la crítica i dels autors

de literatura, diguem-ne, d’adults, que neguen no sols la raó de ser, sinó l’existència i

necessitat  d’una  literatura  juvenil.  No  és  estrany  escoltar  o  llegir  opinions  que

menyspreen  la  LIJ,  sobretot,  allò  que  ha  estat  anomenat  despectivament  literatura

d’institut. Aquestes crítiques vénen d’autors que fins i tot han publicat en alguna ocasió

obres  perfectament  assimilables  (per  temàtica  adolescent  i  esquematisme  narratiu)  a

aquesta literatura. A tall d’exemple, citarem les opinions d’una escriptora de la mida

d’Isabel-Simó,  autora  d’algunes  novel·les  que  es  poden adscriure  al  gènere  juvenil,

segons la qual:

Mira, em sap molt greu, afirma, perquè amb l’Emili Teixidor ens havíem discutit d’aquest tema, 

i l’Emili Teixidor d’això hi entenia moltíssim, i em va dir: no, no, Isabel, hi ha uns ítems que 

caracteritzen la novel·la juvenil. També sóc molt amiga de la Gemma Lienas, que també em diu 

el mateix. Per tant, deuen tenir raó. Però jo sempre he pensat que és una mena de camí comercial

que han agafat els editors quan van començar a admetre lectures als instituts i per tant varen  

començar a encarregar  llibres en què sempre el  protagonista  és un alumne d’institut, o una  

alumna d’institut, que s’enamora de no sé qui. És a dir, que sempre té els mateixos ítems. Això 

ha tingut un èxit terrible. En aquest moment ha nascut l’APE, els Autors en perill d’extinció… i 

m’hi he apuntat (Aritzeta: 2014, 75-76).

Les observacions de Clara Simó reflecteixen una realitat: de primer, l’abús d’una

determinada fórmula d’escriure llibres sobre adolescents,  que si bé ha donat algunes

obres  meritòries,  no  anem  a  negar  que  ha  produït  moltes  altres  perfectament

prescindibles. En segon lloc, Clara Simó també deixa entreveure un altre tema delicat.

En un mercat tan esquifit com el català, hom pot pensar que la literatura juvenil exerceix

112



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
una competència deslleial sobre la literatura en general, ja que si no es recomanara tanta

LIJ a les escoles, es recomanarien més llibres d’autors per a adults. I en tercer lloc,

Clara Simó també destaca un poc més avant, un nou perill de la LIJ, del qual ja n’hem

parlat. L’excés de publicació i la rapidesa d’escriptura:

Jo alguna vegada he estat en alguna reunió d’aquest tipus d’autors i m’he sentit absolutament  

fora de context, explica, perquè m’he trobat amb gent que diu, quantes obres has escrit tu?, diu: 

jo nou-centes, i l’altre diu: jo només n’he escrit vuit-centes… (Aritzeta: 2014, 76).

Malgrat el  to volgudament  polèmic i hiperbòlic  d’aquesta  gran escriptora,  no

amaga una cara de la veritat. A pesar dels encàrrecs, de les presses dels editors, de la

necessitat  de  renovar  catàlegs  abans  del  començament  de  curs… els  llibres  no  són

xurros. Si es tracta de llibres infantils, amb poques pàgines o escàs text, és comprensible

que hi haja autors especialitzats que superen diversos centenars d’obres publicades. Un

altre tema és si aquest autors escriuen narrativa juvenil, com ara Jordi Sierra, que acaba

de superar els  quatre-cents llibres i  en fa gala en Mis primeros cuatrocientos libros

(2012). Deixant de banda casos excepcionals, és cert que en ocasions, hi ha llibres que

es nota, d’una hora lluny, que han estat encomanats i produïts amb excessiva rapidesa,

fent ús de tòpics, fórmules i sense parar prou atenció ni a l’estil ni a l’estructura. Ara,

torne a repetir.  No es tracta d’una literatura dolenta. Es tracta de llibres dolents. No

s’han de jutjar i condemnar en bloc, sinó individualment. Emetre judicis de valor per

classe, seria equivalent a emetre judicis de valor per raça, sexe, religió o nacionalitat.

Aleshores estaríem parlant no de valoracions, sinó de prejudicis.   

I torna la pregunta. Cal una literatura per a infants i joves. Però quina? Quines

pautes generals ha de seguir? L’article de Josep M. Aloy, molt controvertit en algunes

valoracions,  fa  una  aposta  decidida  per  establir  una  frontera,  un  cànon,  capaç  de

diferenciar els bons llibres dels dolents. Parla de tres servituds o grans problemes de la

LIJ  catalana  actual  que,  al  seu  parer,  en  dificulten  la  maduresa.  D’entrada,  l’excés

d’editorials provoca un excés de novetats que no poden ser assimilades ni pels lectors,

ni per la crítica ni pels aparadors de les llibreries. Les obres deixen de ser novetat massa
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prompte. Es fan fonedisses a les llibreries, amb poques ressenyes critiques (sovint, un

parell  o  cap  ni  una),  i  moltes  obres  que  podrien  ser  bones  passen  desapercebudes.

Contribueix a la invisibilitat social dels autors de LIJ. La segona servitud, segons Aloy,

és la dependència excessiva dels gustos del mercat (llegiu l’escola). Es publica sense

filtre i exigència de qualitat, allò que s’espera que es vendrà. I la tercera servitud és un

excés de traduccions. Una cosa és posar a l’abast grans llibres, Ende, Dahl, etc. Una

altra,  traduir  modes  que  empobreixen  el  mercat  i  fan  la  competència.  Encara  afig

algunes mancances més, com ara l’actitud de l’escola:

Molts  pocs  professionals  de  l’ensenyament  són  lectors  apassionats  o  narradors  sensibles  o  

animadors  entusiastes.  Els  professionals  de  l’ensenyament  encara  perden  massa  temps  

plantejant-se si cal fer llegir obligatòriament, si s’han de demanar fitxes i resums i comentaris 

després de cada lectura. L’escola gasta moltes energies a fer llegir, però no a crear lectors. Quan 

els nois i les noies deixen l’escola, molt sovint deixen la lectura. Perquè han apres, i l’escola els 

ha ensenyat, que la lectura és una activitat escolar i obligatòria (Aloy, 2000).

Caterina  Valriu  constata  aquesta  problemàtica  en  la  seua  Història  de  la

literatura  infantil  i  juvenil  catalana:  l’excessiva  dependència  del  què  diran  o  de  la

reacció de pares i mestres provoca una literatura de vegades conformista i conservadora,

que busca apostes segures i no arrisca:  

En definitiva, una literatura que es va fent a ella mateixa, amb èxits i fracassos, amb espais buits 

i altres massa plens d’aportacions prescindibles, mancada de crítica compromesa, amb canals de 

difusió a vegades insuficients o equivocats, però amb voluntat d’anar endavant i que ha viscut en

pocs anys una evolució que, en circumstàncies normals hauria estat tasca de dècades (Valriu:  

1994, 217).

Comptat i debatut,  la literatura actual,  no solament la LIJ, està basada en un

sistema que premia les fórmules fàcils, provades i comercials, i alhora, en una oferta

excessiva de novetats. Aquesta concepció del llibre com un objecte més de consum, de

llegir  i  desar,  fa  que les  novetats  desapareguen ràpidament  i  que  no hi  haja  temps

perquè els llibres entren en saó, i puguen surar els  clàssics del futur. A més a més, és
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necessària l’educació del bon lector i del mediador (pare o mestre) perquè valore la

qualitat d’un llibre per damunt de la lectura fàcil.    

Després d’aquesta introducció, tot seguit repassarem la història de la literatura

infantil  i  juvenil  al  País  Valencià  a  partir  dels  diferents  gèneres.  Primer,  el  gènere

narratiu  (història,  ciència  ficció,  fantasia,  intriga,  aventures,  sentiments,  conte  o

rondalla). Sense oblidar la poesia, l’assaig, el teatre i la il·lustració.                         
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5.2 Panorama i definició del gènere històric

La història és el major ull d’històries. Des de sempre, els narradors han buscat

inspiració en èpoques pretèrites, en episodis transcendents, en personatges rellevants.

En altres ocasions,  el  context  és un marc,  una ambientació  per a evocar sentiments

universals,  l’amor,  l’ambició,  la  convivència,  el  desig  de  llibertat…  La  novel·la

històrica no necessita recrear, exclusivament, fets històrics contrastats. En té prou de

beure  en  l’esperit  del  temps  per  bastir  una  narració  versemblant,  de  personatges

anònims en un període determinat. 

El gènere històric viu una època d’esplendor, amb obres que, periòdicament, es

converteixen en èxits internacionals de vendes. La rutina i la monotonia de les societats

industrials sempre han necessitat trobar una vàlvula per fer córrer la imaginació. I la

novel·la  històrica  i  d’aventures  n’és  un  camp  excel·lent.  Després  de  la  revifalla

romàntica, continuà en el segle XX, amb Robert Graves, Umberto Eco, Ken Follet o

Amin Maalouf. En el cas de la literatura catalana, els nous aires de llibertat permeteren

tractar temes i esdeveniments tabús, sobre la història nacional.  En aquest sentit,  una

variant és la novel·la testimonial, amb l’eix temàtic de la Guerra Civil i la postguerra.

Les veus del Panamo o  Pa negre  serien una barreja d’ambdues tendències.  El marc

històric compleix una funció múltiple: l’exposició de moments clau de la historia de

Catalunya, l’explotació de la vida quotidiana (la reacció de l’individu davant el context

que li toca de viure) o l’examen de les tensions socials. 

De  vegades,  es  parla  d’un  excés  de  novel·la  històrica,  tant  en  la  literatura

catalana com en la valenciana,  de joves i adults. En els anys de la represa literària,

setanta i vuitanta, els autors parteixen d’una tradició estroncada, amb moltes mancances

i irregularitats que cal redreçar, raó per la qual aposten per situar les seues històries en el

passat. Un passat que no és una simple evocació més o menys escapista, sinó un mirall

on  recrear  analogies  que  connecten  amb  el  present,  és  a  dir,  un  intent  de  reflectir

simbòlicament la realitat contemporània. I per reblar el clau, a l’interés per a recuperar
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la  memòria  històrica,  en  aquells  anys  de  transició,  s’afig  a  la  moda  dels  èxits

internacionals com ara El nom de la rosa (1980). 

Abans de passar a estudiar les obres susceptibles de classificar-se en el gènere de

novel·la  històrica  de  la  literatura  per  a  joves,  convé  establir  els  paràmetres  d’una

definició. Són moltes les discussions que un gènere tan ampli ha suscitat i molts els

punts de vista. Intentarem centrar el debat per una qüestió metodològica.

Primer,  convé  deixar  clar  que  la  definició  de  novel·la  històrica  varia

considerablement,  al  llarg  del  temps,  en  funció  dels  matisos  que  entren  en

consideració.81 D’una banda, hom tendeix a considerar el naixement del gènere històric

durant el Romanticisme i a la forma d’escriure de Walter Scott com el cànon que sentà

escola durant tot el segle XIX. En segon lloc, hem d’acceptar que és un gènere que

permet  incursions  en  altres,  de  manera  que  la  novel·la  pot  decantar-se  cap  al

psicologisme,  la  crítica  social,  la  intriga  o qualsevol  altra  modalitat,  en  funció  dels

interessos de l’autor. 

Tot i que no deixa de conrear-se durant tot el segle XX, experimenta un boom

cap als anys seixanta i setanta. Les lletres catalanes s’hi sumen a la moda a partir dels

vuitanta.  La nòmina d’autors és impressionant.82 Comença amb  Galceran (1977), de

Jaume Cabré, i continua amb Josep Albanell, Maria Àngels Anglada, Lluís Racionero,

Vicenç Villatoro o Jesús Montcada, entre altres. També s’hi sumen autors valencians,

com ara  Josep  Lozano,  amb  Crim de  Germania (1980),  Ferran  Cremades  amb  La

regina de la pobla de les fembres peccadrius (1980) o Isabel-Clara Simó, amb  Júlia

(1983). Algunes d’aquestes obres, gràcies al nou mercat escolar, assoleixen un èxit de

vendes  i  una  continuïtat  editorial  excepcional,  fins  a  l’actualitat.  Suren  en les  mars

procel·loses del que ha estat anomenat  literatura guanyada, de la qual es parlarà més

avant.  És a dir,  obres escrites per a un lector  adult  que encaixen en el  mercat  o en

l’horitzó d’expectatives del públic juvenil escolar. És el cas de  Júlia  (1983), de Clara

81 Vicent Simbor (1997, 105-128), proporciona una acurada visió diacrònica i de conjunt dels diferents
punts de vista en el seu article «Sobre la novel·la històrica actual».  També Serrahima i Boada en  La
novel·la històrica en la literatura catalana (1996). 
82 Vegeu el capítol dedicat al gènere històric d’Àlex Broch en La literatura catalana dels anys vuitanta
(1991, 103-110). 
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Simó,  L’illa de les tres taronges (1983), de Jaume Fuster, o d’una obra mestra com

Camí  de  sirga  (1988)  de  Jesús  Montcada.  Comptat  i  debatut,  a  més  dels  vents

internacionals  favorables  a  la  novel·la  històrica,  en  català  s’hi  afig  la  necessitat  de

recuperar  el  passat  i  compensar  la  falta  de  tradició.  Però,  quin  model  de  novel·la

històrica hi arriba en el moment de la represa? 

Àlex Broch diferencia la novel·la històrica d’aquella «que té la història i el marc

històric com lloc temporal d’ambientació de determinats esdeveniments». Una definició

que  englobaria  «solament  aquells  textos  on  els  personatges  participin  o  estiguin

determinats pels fets històrics, malgrat que siguin personatges de ficció» (Broch: 1983,

69).  I  també  apunta  la  idea  que  el  concepte  de  novel·la  històrica  variarà  segons el

concepte  que  l’autor  o  el  crític  tinga  de  la  història,  en  clara  al·lusió  a  la  novel·la

d’inspiració romàntica  o realista  del  XIX i  a  la  interpretació  marxista  que defensen

estudiosos com Lukács (Broch: 1991, 110).  

Vicent Salvador (1987, 61) puntualitza aquesta definició, en l’estudi introductori

a la novel·la  Crim de Germania de Josep Lozano: el que importa és la creació d’una

atmosfera d’època, un atrezzo escènic que s’assoleix amb l’estudi minuciós de detalls

de la  vida quotidiana  com són les  institucions  públiques,  les viandes,  els  vestits,  la

geografia històrica… I, indefectiblement, un  llenguatge coherent i adequat respecte a

l’època. 

Per la seua banda, Caterina Valriu, en estudiar la LIJ històrica, parla de dues

tendències.  Una  línia  que  posa  l’èmfasi  a  explicar  els  canvis  socials,  polítics  i

econòmics com a motor de la història; i una altra on allò important són les vivències

dels personatges, i la història, el marc. En aquest sentit, l’escriptor Oriol Vergés (2014,

22) puntualitza que ambdues línies no són excloents, i  n’apunta una tercera quan es

barreja rerefons històric i fantasia. Seria el cas d’obres com ara:  Joanot de Rocacorba

(les aventures d’un cavaller a l’Edat Mitjana), de Teresa Duran; La història que en Roc

Pons no coneixia (les vicissituds del protagonista al votant del 1714), de Jaume Cabré; o

El viatge al país dels Lacets (aventures prehistòriques), de Sebastià Sorribas.
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En altres ocasions, el realisme i la fidelitat històrica s’imposa en la narració. És

el model d’Emili  Teixidor i  L’ocell de foc o de Josep Vallverdú i  Un cavall  contra

Roma, dos pesos pesats de la LIJ catalana en general i del relat històric en particular. 

Amb  tot,  la  línia  general  de  la  narrativa  històrica  juvenil  sembla  ser  la

compartida per una de les seues màximes representants a l’actualitat, Dolors Garcia i

Cornellà, defensora de la història en minúscula dels personatges anònims:

La història gran, doncs, la dels reis i les reines, la de les guerres i les intrigues, la dels països i 

territoris, la dels tractats i l’establiment de fronteres, la de les conquestes i les derrotes, ja hi és i 

la sabem. Ara es tracta de saber la petita, d’història, la que passava a les cases dels personatges 

anònims, als carrers i places de les ciutats i els pobles, la que vivien en la seua pròpia carn els 

nostres avantpassats (Garcia i Cornellà: 2014, 141).  

Fet i fet,  un dels principals problemes amb què s’enfronta qualsevol tipus de

novel·la en una societat en conflicte lingüístic, és la qüestió de la credibilitat del model

de llengua i de les actituds lingüístiques. Si la novel·la va adreçada als joves, aquest

conflicte es pot resoldre de la forma més simplista: eliminar la diversitat i escriure al

dret.  La  majoria  de  les  obres  juvenils  opten  per  una  simplificació  excessiva  i

empobridora de la varietat lingüística. El narrador, els personatges, parlen des del segle

XIII o XVIII exactament igual que un estudiant de secundària actual. La versemblança

se sacrifica en pro de l’acceptació, sense un terme mitjà. Autors i editors saben que una

novel·la  té  menys  possibilitats  d’entrar  i  sobreviure  al  mercat  escolar  com  més

dificultats  tècniques,  temàtiques,  estilístiques  i  de  vocabulari  presenta.  I  es  cau  en

l’autocensura.    

Sobre aquest problema, aplicat a la literatura d’adults, reflexiona Alan Yates en

Una generació sense novel·la?:

El novel·lista català actual afronta constantment la tasca de conciliar la llibertat creadora i les 

exigències de la versemblança amb la seua responsabilitat envers la integritat lingüística. El futur

de la novel·la catalana, no menys que el de la seva historia, és inseparable del destí de la llengua 

(Yates: 1975, 205).
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Per acabar aquest punt, farem referència a l’opinió d’un dels autors de major

influència en l’establiment d’un cànon de novel·la històrica durant els anys vuitanta,

Umberto Eco. Eco, en les cèlebres «Postil·les» a El nom de la rosa (1985), diferencia

tres formes de contar sobre el passat: 

Què significa escriure una novel·la històrica? Crec que hi ha tres formes de contar sobre el  

passat. Una és el romanç,83 des del cicle bretó fins a les històries de Tolkien, inclosa la gothic 

novel,  que  no  és  novel  sinó  precisament  romanç.  El  passat  com  a  escenografia,  com  a  

construcció fabulosa, per a donar llibertat a la imaginació. O siga, que ni tan sols és necessari  

que el romanç es desenvolupi al passat […]. Moltes obres de ciència ficció són pur romanç. El 

romanç es la història d’un en un altre lloc (Eco: 1985, 543).

En segon lloc, parla de la novel·la de capa i espasa, exemplificada per Dumas i,

en certa manera, també per Scott. Obres sense majors pretensions que l’entreteniment.

Tria  un  passat  real  i  identificable,  i  el  pobla  de  personatges  ja  enregistrats  per

l’enciclopèdia, més altres inventats. 

I en tercer lloc, l’opció que ell mateix posa en pràctica en El nom de la rosa:

 

en canvi, en la novel·la històrica no cal que entren en joc personatges reconeixedors des del punt 

de vista de l’enciclopèdia […].  El  que fan  els personatges aprofita per a comprendre millor la 

història, el que va succeir. Encara que els personatges i els esdeveniments siguen inventats, ens 

diuen coses sobre […] l’època que mai no ens havien explicat amb tanta claredat. O en altres  

paraules, els personatges de ficció parlen com haurien parlat de ser reals (Eco, 1987, 543).      

Davant aquestes tres possibilitats, quina és l’escollida pels novel·listes en català?

Doncs, no sempre la tercera. D’entrada, els autors que aspiren a escriure sobre el passat

trien entre la novel·la de les arrels i la novel·la històrica. La novel·la de les arrels o de

testimoni  seria  aquella  on  predomina  un  passat  pròxim,  sovint  narrat  en  primera

persona, farcit de records i anècdotes. Dos bons exemples de narrativa de les arrels són

83 Eco usa el terme «romanç» com a sinònim del que en català s'anomena sovint cançó de gesta. 
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Matèria de Bretanya (1975) de Carmelina Sánchez Cutillas i En blanc i negre (1998) de

Rafa Gomar, perfectament assimilables a la literatura guanyada per als més joves. 

D’altra banda, si bé la literatura juvenil actual intenta combinar el dinamisme de

la novel·la de capa i espasa amb el rigor de la novel·la històrica, sovint triomfa una altra

via:  l’ambientació  històrica  d’una  aventura.  És  el  cas  d’obres  tan  reeixides  com

L’esclau del Mercadal (2003) de Dolors Garcia i Cornellà, El silenci del mariner (2002)

d’Antoni Oliver o Temps de conquesta (2007) d’Enric Lluch. En canvi, quan el públic

és  infantil,  el  que  prima  és  l’ambientació  històrica,  amb  major  llibertat  temàtica  i

lingüística.  Observeu el tractament tan diferent de tres obres centrades en la vida de

l’infant Jaume I.  

En  Cròniques d’un rei (1992), Víctor Labrado intenta recrear les dades de la

crònica d’El llibre dels Fets amb el màxim rigor històric i un llenguatge evocador de la

llengua del XIII, adaptat a una crònica per a joves a partir de dotze anys:

La natura, per temps comptat, va acomplir el seu fet i la reina posà al món un infant que va ser 

bell i graciós; i aquells bons homes i dones, amb aquells notaris de la ciutat de Montpeller van 

garantir i signar, perquè ho sabien, que la reina aquell infant havia tingut del rei, i que fill de rei 

es podia dir (Labrado: 1992, 17).

Enric Lluch, en canvi, adopta en Temps de conquesta un punt de vista totalment

diferent. El d’un jove que aspira a convertir-se en escuder del rei. Ara, el protagonista ja

no és l’heroi històric, sinó l’heroi anònim, en la línia de la intrahistòria que combina

l’ambientació històrica amb els problemes d’un jovençol que vol obrir-se camí al món.

El llenguatge és planer i actual:

El pare partí dues llesques de pa i obrí la marraixa de vi. Féu dos glopets i murmurà: 

–Potser veurem nostre senyor, el rei Jaume. Mentre rosegava un tros de carn salada, vaig escoltar

un soroll que procedia de l’exterior de la cabanya. Vaig restar totalment quiet una estona i, de 

seguida, em vaig arrossegar a culades al costat de mon pare.

–Deu ser una colobra –comentà sense deixar de menjar (Lluch: 2007, 11). 
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Una  disparitat  de  tractament  encara  major  s’observa  en  Fill  de  reis (2014),

adreçada a lectors a partir de vuit anys, molt menors que en les dues obres anteriors. Ací

trobem un Enric Lluch en estat pur, que fa servir el to juganer i el sentit de l’humor per

a fer més atractiu el personatge i el temps històric als infants:

Fora de la cambra de la reina Maria de Montpeller, hi havia tres rogles de persones. En el primer,

un comte i dos marquesos parlaven de les seues proeses i feien botets a terra per calfar-se els 

peus. En el segon, quatre dames de la reina discutien sobre la millor manera de preparar  un  

guisat de perdiu. En el tercer, els soldats de la guàrdia badallaven amb tota la gana i, de tant en 

tant, mirava de cua d’ull l’entrada a les estances reials. De sobte, se sentí el grinyol de la porta i, 

a continuació, aparegué la comare Constança amb un somriure d’orella a orella: 

- Un xiquet! –anuncià (Lluch: 2014, 7).

Un altre tret del gènere històric, en especial quan s’adreça als joves, consisteix a

buscar  el  simbolisme  d’unes  situacions  que  poden projectar-se sobre  el  nostre  món

d’avui i  crear un altre  estat de significació.  I en aquest sentit,  ho fan a partir  d’una

concepció diferent de la història. Com assenyala Vicent Salvador (1987: 67 i 68): 

Els nous historiadors dels anys seixanta refusen la concepció de la historia com a narració de fets

i instauren, en lloc seu, una història que és estudi i explicació de les estructures […]. La historia, 

tocada d’estructuralisme, deixa de ser un relat (si més no, així ho pretén) per tal d’esdevenir  

explicació dels problemes.

Açò implica un canvi important.  Ja no interessa contar la història dels grans

protagonistes.  Sinó la  microhistòria.  Focalitza  el  comportament  i  les  actituds  de  les

classes subalternes. Els documents aparentment insignificants que aporten dades sobre

la vida quotidiana d’aqueixos grups socials poden ser més reveladors –vistos amb la

lupa de l’historiador detectiu- que la notícia dels grans esdeveniments, si es vol arribar a

comprendre en densitat la problemàtica històrica d’una època.   

Com assenyala  l’escriptora  Maria  Carme  Roca  (2014:  44  i  45),  la  novel·la

històrica  d’arrels  romàntiques  (llegiu  Ivanhoe o  L’orfeneta  de  Menargues)  va  ser
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substituïda per la novel·la d’aventures històriques (Dumas). Aquesta literatura va ser

«en certa manera desplaçada i menystinguda, només apta per les classes populars i –ai

las-, els joves. Elements propis del gènere com la defensa de la llibertat i la superació

personal  van  fer  que  la  història  fos  una  novel·la  fàcilment  aplicable  a  les  lectures

destinades al públic infantil i juvenil».

La novel·la històrica dels 60 als 70 es fa més didàctica i reivindicativa. En canvi,

dels  80  als  90,  en  un  clima  polític  més  normalitzat  i  menys  combatiu,  es  fa  més

personal. Ara, a l’igual  que ocorre a la resta del món,  la tendència dominant pretén

transmetre ideals de convivència i de defensa dels valors humans. Un exemple és el fons

ètic subjacent a moltes novel·les on apareix el tema de la convivència de cultures entre

els segles XIII-XVI, on allò que es destaca són els problemes derivats de la intolerància

religiosa. És el cas de L’herència dels càtars (2000) de Pep Castellano o de L’esclau del

Mercadal, de Dolors Garcia i Cornellà. Al País Valencià, la novel·la de tema morisc té

una gran vitalitat, com veurem més avant. A mesura que passen els anys i ens endinsem

en  el  segle  XXI,  les  preocupacions  de  la  novel·la  històrica  i  el  tractament  es

diversifiquen, en augmentar la nòmina d’autors.   

Jordi Sierra i Fabra també ens dóna la seua definició particular del gènere en La

pàgina escrita. Una definició força ajustada al concepte actual de novel·la històrica que

domina en la LIJ: 

El Periódico o la televisión dan una información puntual,  nunca envuelven una noticia  con  

«toda»  la  historia  desde  que  el  problema  se  originó.  Así  que  somos  unos  ignorantes  bien  

informados però unos burros globales. ¿Qué ventajas tiene un libro que hable de este tema, una 

buena novel·la con personajes y situacions extraídas de la realidad? Pues que en la novel·la el  

escritor debe empezar por situar al lector, y de golpe o poco a poco, al comienzo o intercalado en

la historia, ha de hablar del origen de la guerra, sus causas […]. Una novel·la nos muestra el  

«todo», y es por ese motivo que en los últimos años la novel·la històrica ha estado en alza y se ha

convertido en un referente  […].  En ella,  menos ciència  ficción  y fantasia,  tenemos  novela  

policíaca,  novel·la  de  aventures,  novel·la  romàntica,  novel·la  biogáfica,  hechos  reales  de  

todos los colores… (Sierra: 2006, 84-85).
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Finalment, pel que fa a la LIJ del segle XXI, ja en plena crisi, Teresa Duran hi

apunta  un  canvi  de  tendència  que  el  temps  s’encarregarà  de  corroborar  o  no.  Una

disminució  de  les  obres  de  temàtica  nostrada  (i  ací  s’inclou  la  narració  històrica)

determinada per un factor nou, els bancs de llibres i la disminució de vendes en un

mercat abans tan rendible: 

 

Perquè escriure novel·la juvenil en català és econòmicament poc rendible, sobretot ara, davant el

fantasma de la socialització de la lectura juvenil, i ja es deu estar escrivint amb un ull posat en 

la traducció en castellà (gairebé totes les editorials ho fan) i l’altre en una hipotètica traducció a 

l’anglés, francès o alemany (Duran: 2014, 127). 

«Els pobles que no coneixen la seua història estan condemnats a repetir-la». És

una frase que tots han llegit i escoltat en més d’una ocasió. Aprofita per a justificar la

narrativa històrica per a joves. Aquesta idea és perfectament vàlida i lloable, i no serà

aquest  estudi  qui  la  qüestione.  Però  tampoc  convé oblidar,  en paraules  de Caterina

Valriu que: «Habitualment, i a un gran nombre de països, la novel·la històrica ha estat

marcada per una considerable càrrega ideològica. De tots els gèneres de la literatura

juvenil,  potser  aquest  és  el  que  permet  més  fàcilment  la  manipulació  i  l’afany

d’adoctrinament» (Valriu: 2010, 97). Du a la memòria una reflexió de Julian Barnes,

exposada  en  El  sentit  d’un  final,  que  ens  cita  Miquel  Rayó  (2014,  171)  quan  un

professor de secundària manté el següent diàleg amb un dels seus alumnes:

- Podríem començar per exemple per la qüestió més simple: Què és la història? Alguna idea,  

Webster?

- La història són les mentides dels vencedors –vaig respondre un poc precipitadament.

- Sí, ja em pensava que diries això. Bé, sempre que recordis que és també els autoenganys dels 

derrotats. 
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5.2.1 El gènere històric en la LIJ catalana

La represa de la  literatura  juvenil  catalana  vindrà amb la  novel·la  històrica i

d’aventures.  Josep  Vallverdú,  Oriol  Vergés,  Emili  Teixidor,  Maria  Novell,  Mercè

Canela o Joaquim Carbó esdevenen hereus de la millor tradició dels clàssics universals i

catalans. Un exemple d’aquesta forma d’entendre la novel·la d’aventures, tot i que sense

ser  històrica,  és  la  sèrie  de  Joaquim Carbó inaugurada  amb  La casa  sota  la  sorra

(1966).84   

Els anys setanta i vuitanta viuen un auge de la novel·la històrica, amb una clara

voluntat  didàctica  i  divulgativa  del  passat  silenciat.  Oriol  Vergés  s’hi  capbussa  de

valent.  La  col·lecció  «Les  Arrels»  (1978),  de  l’Abadia  de  Montserrat,  novel·la  els

episodis  històrics  de  Catalunya  un  rere  l’altre  en  vint-i-tres  títols.85 També  ho  fa

Sebastià  Sorribas,  amb  la  col·lecció  «Visions  de  la  Història  de  Catalunya»,  de

Barcanova. Eusèbia Rayó publica Una veu del passat (1990), emmarcada en la Grècia

clàssica, i L’exèrcit dels innocents (1993), sobre la croada medieval dels infants. Emili

Teixidor aporta L’ocell de foc (1971), situada en la infantesa de Jaume I, i Cor de roure

(1994), en el final de la tercera guerra carlina. Són obres canòniques en la mesura que

parteixen de la descripció d’un episodi històric per explotar la reacció i l’evolució dels

personatges en situacions límit, amb una trama sentimental i una altra de descoberta dels

orígens  familiars.  Tampoc  és  estrany que autors  reconeguts  en  la  narrativa  d’adults

protagonitzen alguna incursió en el gènere juvenil per mitjà de la novel·la històrica, com

és el cas de Jaume Cabré amb La història que en Roc Pons no coneixia (1980). 

Les col·leccions més emblemàtiques de narrativa més o menys històrica,  dels

anys de la represa són: «Les Arrels» i «L’Aventura de la Història», d’Oriol Vergés, amb

vint-i-tres  títols  (Publicacions  de  l’Abadia  de  Montserrat);  «Visions  d’Història  de

84 No debades s’ha dit que Vallverdú inaugura la LIJ  catalana moderna el 1960, amb  El venedor de
peixos; Joaquim Carbó, amb La casa sota la sorra (Estela, 1966); Sebastia Estradé, Més enlla no hi ha
fronteres  (Estela,  1966);  Sebastia Sorribas,  El zoo d’en Pitus  (La Galera,  1966);  Pere Verdaguer,  El
cronomòbil (Edicions 62, 1966); Emili Teixidor, Les rates malaltes i El soldat plantat (La Galera, 1967). 
85 Oriol Vergés valora aquesta tasca monumental en «La narració per a nois i noies» (2014, 22 i 23).
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Catalunya», de Sebastià Sorribas (Barcanova); la trilogia «El Vent de la Història», de

Josep  Vallverdú  (La  Galera);  i  «Les  Aventures  d’Ala  de  Corb»,  d’Enric  Larruela

(Baula). 

D’altra  banda,  es  parla  molt  de  novel·la  històrica  però,  què  hi  ha  del  conte

històric? A diferència de la novel·la, el conte amb marc històric pot ser més útil per

arribar a un lector més jove, fins i tot infantil. I permet una major llibertat amb tocs

humorístics, llicències fantàstiques o exageracions d’una situació (Vergés: 2014, 23). És

el que s’esdevé, per exemple, en alguns dels contes infantils d’Enric Lluch ambientats

en  altres  èpoques,  com  ara  Les  aventures  de  Silvèrius  Flatus  (Roma),  Cavaller  o

cavalleressa ho sabràs ben de pressa (Edat Mitjana) o Fill de reis (Jaume I). 

Pel que fa al conte, cal assenyalar el paper de la revista Cavall Fort i de la sèrie

de narracions històriques que encomanà a l’escriptora Maria Novell, a partir del 1965, i

que comença amb «La cabra d’or» (sobre la fundació d’Empúries).  Novell  va morir

quatre anys després i Oriol Vergés continuà la sèrie.86   

Sempre és difícil distingir la novel·la històrica (els esdeveniments són l’eix de la

narració) de la novel·la d’ambientació històrica (la narració és un marc de les aventures

o  problemes  dels  personatges).  Com  hem  comentat  en  l’apartat  anterior,  durant  la

dècada dels 60 i 70 domina una major voluntat didàctica que en dècades següents, en

què la novel·la històrica es fa més personal i d’introspecció psicològica, d’acord amb les

tendències  del  moment  i  també  amb  l’evolució  de  la  societat.  Aquesta  és  la  línia

dominant al País Valencià, d’incorporació a la represa més tardana.

Manuel Ballart Piqué elabora un interessant catàleg, La novel·la històrica en les

biblioteques dels IES, on xifra en vora tres-cents els títols de novel·les històriques que

poden ser llegides  en els  diferents nivells  d’ESO i Batxiller,  on també inclou obres

d’adults i algunes traduccions. Una de les conclusions que s’extrauen d’un simple colp

d’ull als títols i a les temàtiques, és que hi ha períodes molt tractats, fins i tot mitificats, i

d’altres molt oblidats. També resulta interessant observar que la majoria de narracions

86 La Galera va publicar tots aquests contes en Viatge per la història de Catalunya (1975). 
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es recomanen per a lectors a partir de 12 anys (el primer cicle de secundària), amb un

grapat adequat a partir de l’últim cicle de primària (8 anys).   

La literatura valenciana, tant d’adults com juvenil, se l’ha acusada d’un excés de

novel·la històrica. Com si els autors se sentiren més còmodes parlant del passat que del

present.  Els  eixos  temàtics  graviten  al  voltant  d’algunes  èpoques  especialment

convulses o de greus conseqüències, com s’observa repassant alguns títols per a adults:

la revolta de les Germanies i la convivència amb els moriscos (Crim de Germania, de

Josep Lozano o Les veus de la vall, de Rafael Escobar); el segle XIX i el bandolerisme

(L’últim roder, de Josep Franco o Pana negra, de Joan Olivares); la Guerra Civil i la

postguerra (Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts, de Toni Cucarella o Gràcies

per la propina, de Ferran Torrent), etc.  

Sí que hi ha una certa diferència temàtica, entre els autors valencians i catalans.

Els períodes històrics més novel·lats en la literatura catalana en general són: de primer,

aquells  més  atractius  i  engrescadors  pels  beneficis  que  comportaren  pel  que  fa  a

l’expansió i el creixement de Catalunya, en època medieval (comtes catalans, Jaume I,

almogàvers); de segon, els de majors conseqüències per al país (repoblació, Guerra de

Successió, Guerra del Francés); i en tercer lloc, aquells temps amb un component social

i  romàntic,  capaç  d’identificar  els  adolescents  (pirates  i  bandolers,  emigració  a

Amèrica). La Guerra Civil, per la càrrega de dramatisme i proximitat, no serà un tema

habitual fins a la primera dècada del 2000. I més a Catalunya que al País Valencià.

Miquel Rayó repassa la nòmina d’autors de LIJ històrica a les Illes, formada per noms

tan potents com Ponç Pons, Pere Morey, Guillem Rosselló, Miquel Ferrà, Gabriel Janer

o el mateix Rayó, entre altres. I fa un resum dels eixos temàtics no exempt d’ironia:  

a l’engròs, els autors i autores insulars vivim encara en un món de mites (obsolets). O si voleu 

assuaujar l’expressió: de temes tòpics propis de les Illes (i desmodats): les Rondaies d’En Jordi 

d’Es Racó,  Un hivern a Mallorca, l’Arxiduc Lluís Salvador, els monuments megalítics de la  

cultura talaiòtica i els foners, els àrabs, el Rei En Jaume, la llegendari, les lluites postfeudals, el 

corsarisme, els xuetes, i més recentment, la Guerra Civil. Potser, una nova generació d’autors  

més joves se n’alliberaran o ja no el tindran com a referents (Rayó: 2014, 174). 
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Al País Valencià, podríem fer una llista similar, amb alguns temes coincidents i

altres divergents. El tema dominant és la novel·la sobre els moriscos i, en segon lloc, el

bandolerisme.  Pel  que  fa  a  les  Illes,  el  gènere  històric  i  d’aventures  està  molt  ben

representat  per  Memorial  de  Tabarca (1993),  del  menorquí  Pere  Ponç.  Conjuga

l’aventura d’un món de corsaris i navegants, amb la introspecció d’uns personatges ben

definits. En la mateixa línia cal situar les obres d’Antoni Oliver, com ara El silenci del

mariner (2002), també amb el rerefons dels corsaris. 

La  majoria  de  novel·les  se  situen  doncs,  entre  el  segle  XII  i  el  XIX,  amb  una  marcada

preferència per l’època medieval. Hi ha períodes molt tractats i altres oblidats, com per exemple

la romanització, el segle XVIII i bona part del XX. Cal dir que a partir dels noranta hi haurà un

gir temàtic i es publicaran nombroses novel·les juvenils centrades en el tema de la Guerra Civil

(Lluch i Valriu: 2013, 106).

 

La  idea  subjacent  és  clara:  fer  país  i  remoure  consciències.  El  denominador

comú en la majoria d’obres és la defensa de la llibertat,  individual i col·lectiva. Són

obres pacifistes,  més que no evocadores de la guerra,  on es defensen valors com el

diàleg i la tolerància. Quan es parla de la guerra, es defuig la primera línia, en favor de

la rereguarda. Es prefereix la narració de la repressió sobre el poble més que no les

grans batalles,  la denúncia de la intolerància més que no els episodis truculents.  Els

protagonistes  no  són  herois  prototípics,  sinó  joves  innocents,  d’extracció  humil,

desemparats,  amb  un  pessic  d’indefensió  davant  la  brutalitat  del  món,  que  han  de

madurar a sotragades. Fins i tot en el cas de Jaume I resulta més atractiva l’època de

formació, infantil i adolescent, quan era més humà i vulnerable, que no la de maduresa i

plenitud. 

La novel·la històrica catalana té, per tant, una voluntat força didàctica, almenys

fins als vuitanta, que va minvant posteriorment, en favor de la trama i la caracterització

dels  personatges.  No  ha  de  sorprendre  la  predilecció  per  determinades  èpoques

novel·lesques. Tampoc és estrany que algunes obres d’adults s’integren en col·leccions
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juvenils, a causa de la bona acollida en el mercat escolar i passen a fornir la literatura

guanyada.87 

Pel que fa a l’estil, domina la primera persona i un protagonista que lluny d’un

heroi, acostuma de ser una persona normal, sovint feble, indecisa, inexperta, però que

no pot passar per un altre punt que espavilar, créixer i madurar pels colps de la vida.

D’aquesta  manera  es  posa  el  focus  als  sentiments  personals  i  s’aprofundeix  en  els

conflictes individuals, familiars i socials, símbol, això sí, del conflicte col·lectiu.  

Els clàssics hi són presents. Adaptacions del Tirant, en especial la part amorosa

de l’Imperi  Grec.  També  El llibre  de les bèsties,  de Ramon Llull,  alguna antologia

d’Ausiàs March i poca cosa més. Una iniciativa interessant, però sense continuïtat, va

ser  la  col·lecció  «Joc  de  Daus»,  encetada  per  Edicions  Marfil.  Es  tractava  d’oferir

versions lliures dels nostres clàssics, amb un llenguatge actual i una gran autonomia per

derivar l’argument. Amb la direcció de Jordi Botella, es van publicar quatre propostes:

Tirant a Anglaterra, vist per Pep Jordà; Viatge al Purgatori, de Silvestre Vilaplana; La

rondalla de rondalles,  versionada per Jordi Raül Verdú i  La faula de Torroella,  per

Francesc Gisbert.  El resultat  van ser unes obres amenes i molt  ben vestides, en una

edició a tot color.

La  col·lecció  «Esguard»,  de  Bromera,  donà  un  impuls  indubtable  al  gènere

històric.  I  d’altra  banda,  l’editorial  no  l’haguera  llançada  si  no  haguera  intuït  la

necessitat del producte. Fet i fet, després de l’assignatura de valencià, la d’història és la

que  més  treballa  amb  lectures  recomanades.  «Esguard»  és  la  primera  col·lecció

valenciana de narrativa històrica especialment adreçada als joves. D’entrada, es nodrí

amb obres escrites ex professo, pensant en el públic juvenil, guardonades o presentades

al Premi de Novel·la Històrica Juvenil Far de Cullera (2002-2007), el primer d’aquestes

87 Obres  com  Júlia,  de Clara Simó,  Les cendres  del  cavaller,  de Silvestre Vilaplana,  Gràcies per  la
propina, de Ferran Torrent o Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts, de Toni Cucarella, han fet el
pas de la literatura d’adults a les lectures de batxillerat. No formen part, en sentit estricte, de la literatura
juvenil. Però han estat reeditades en edicions de butxaca i en col·leccions per a l’escola, a fi de fer-les
més accessibles a aquest mercat.
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característiques  al  País Valencià;  i  d’altra  banda,  la col·lecció  repescà novel·les,  en

principi per al públic adult, susceptibles de tindre una bona acollida entre els joves.88  

Tot seguit, analitzaren els eixos temàtics principals de la narrativa històrica:

a) Moriscos

El període històric més destacat en la LIJ valenciana és, de lluny,  l’època de

l’expulsió  dels  moriscos.  De  les  vora  cinquanta  novel·les  històriques  publicades  en

col·leccions juvenils  o assimilables al gènere,  en quasi una cinquena part  apareix el

tema dels moriscos o els seus derivats (inquisició, corsaris, convivència, etc.). 

Altres  novel·les  de  tema  morisc  no  són  històriques,  sinó  contemporànies.

Presenten  una  trama  o  una  intriga  que  parteix  d’un  objecte,  d’una  llegenda,  d’un

personatge que remet al segle XV o XVI. Un subgènere, força prolífic entre valencians,

que  barreja  elements  de  la  investigació  detectivesca,  el  dinamisme  de  la  novel·la

d’aventures i el rerefons històric. L’argument de la recerca del tresor és el més freqüent.

Aquesta  recerca  l’han  mampresa,  ben  bé,  la  totalitat  dels  autors  valencians  de  LIJ,

jóvens i veterans.89 L’estudiarem més avant. 

Per centrar-nos en la novel·la històrica de referències morisques, hi ha diversos

subtemes, normalment entrellaçats:   

a) La convivència entre cultures:  L’esclau del Mercadal, de la gironina Dolors

Garcia i Cornellà, situa l’acció a la Girona del segle XIV. Tres joves amics, un jueu, un

cristià i un musulmà, conviuen en una època marcada per la intolerància religiosa i ens

donen una  lliçó  d’humanitat.  Escrita  amb un ritme  àgil,  sap  combinar  l’acció  i  els

sentiments d’una època molt dura per mantindre el lector en punxes.  La llegenda del

corsari, de Francesc Gisbert, s’ambienta a la comarca del Comtat, en el XVI, i narra les

aventures d’una jove morisca que busca la seua identitat;  Matinada de llops, de Josep

88 Allah  Akbar (El  morisc),  de  Miquel  Ferrà;  Manuscrit  de  mossén  Gerra,  de  Josep  Franco;  Júlia,
d’Isabel-Clara Simó; Les cendres del cavaller, de Silvestre Vilaplana; Dies d’ira, de Josep Vicent Escartí.
89 Alguns exemples són: El braçalet de la princesa mora, de Joaquina Barba Plaza; La nit de princesa o
Els papers àrabs, d’Ivan Carbonell; La mirada d’Al-Azraq, de Silvestre Vilaplana; Aventura al desert, de
Vicent Sanchis;  L’enigma dels templers i  La germanor del camí, d’Enric Lluch.  L’elegit, de Francesc
Mompó; Uns papers en una capsa, de Carme Miquel; La secta del Graal, La maledicció del Graal càtar,
El tresor de Barba-rossa, El misteriós punyal del pirata i L’anell del papa Lluna de Joan Pla. 
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Miralles, conta una història poc després de la revolta de les Germanies, en un Vilafamés

marcat per les tensions entre el poble, la noblesa i els moriscos;  Més enllà del silenci,

d’Enric Lluch, desenvolupa el tema dels morisquets, una reduïda part d’infants moriscos

que no van ser expulsats i romangueren a terres valencianes. 

b) L’evocació d’altres formes de viure: Vicent Sanchis descriu a la perfecció la

vida dels moriscos valencians i la tragèdia que comportà el decret d’expulsió del 1609

en Fàtima de Berfull i Història d’un alamí; El plor de l’algaravia, de Josep Bernabeu i

El  cavall  verd,90 de  Joaquim  Borrell,  són  dues  novel·les  que,  sense  haver  estat

concebudes  com a juvenils,  encaixen en aquest  apartat.  Ambdues comparteixen una

narració directa i molt cinematogràfica, així com se centren en el moment de l’expulsió.

Bernabeu sap dotar la trama d’un ritme misteriós i de vegades angoixant. Mentre que

Borrell crea uns personatges inoblidables, Ezme, la bruixa de la Vall de Laguar, el seu

enamorat,  el  jove  soldat  Martí  Vallalta  i  el  personatge  col·lectiu  de  tot  un  poble:

esperança i dissort dels últims moriscos.

c) La inquisició: El justícia, de Josep Torró, combina història i fantasia. Presenta

un jove estudiant que aconsegueix viatjar en el temps, fins a l’Ontinyent del segle XVI,

i ajudar el justícia de la vila a resoldre un misteri en què haurà d’enfrontar-se al Sant

Ofici.    

d) El  món dels  corsaris:  El misteri  de la  Lluna Negra,  de Francesc Gisbert,

conjuga tres temes presents en el nostre Segle d’Or, els moriscos, la inquisició i els

corsaris;  El silenci del mariner, del mallorquí Antoni Oliver, es vertebra a partir de la

veu narrativa i els records d’un altre personatge memorable, el mut Toni Potera, qui ens

relata  una  aventura  per  la  Mediterrània  corsària  del  XVI,  amb  un  ritme  farcit

d’aventures i una trama ben documentada.  

Per a un lector  més jove,  Joan Pla ens conta la història de  Mussa, el  fill  de

Barba-rossa, sobre un jovenet que s’estima més el plaer de la lectura que continuar

l’ofici corsari de son pare. I també El secret de Hassan, el morisc (vegeu l’apartat 4).

90 Encara que es tracta d’una traducció, la novel·la forma part de la literatura valenciana per la magnífica
descripció del paisatge, de les serres, de les valls d’Ebo, de Gallinera i de Laguar.  
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b) Edat mitjana

L’edat mitjana és el segon període més ric en novel·les històriques. Com en la

narrativa d’adults, hi ha: 

a) El  catarisme:  L’herència  dels  càtars,  de  Pep  Castellano.  És  la  primera

novel·la que s’atreveix amb un dels arguments que més literatura històrica ha produït.

Encara que narra un viatge imaginari del tresor dels càtars a terres valencianes, ho fa

amb total versemblança, i esdevé una bona lectura per a familiaritzar-se amb episodis

històrics com la presència musulmana o la importància dels ordes religiosos. 

b) La cavalleria mítica: La recerca d’Angèlica, de Josep Maria Morreres. Barreja

personatges  de  ficció  amb  altres  de  literaris,  en  una  trama  que  uneix  l’aventura  i

l’erotisme del món cavalleresc i cortesà, amb la intriga detectivesca; 

c) L’època  fundacional  de Jaume I.  Temps de conquesta,  d’Enric  Lluch.  Un

exemple de novel·la d’ambientació històrica on el més important no són els personatges

i  esdeveniments  reals,  sinó  la  repercussió  que  tenen  en  els  protagonistes  anònims.

També cal assenyalar l’aportació d’Antoni Lloret, El bord, sobre un possible descendent

de Martí l’Humà i hereu a la corona, i Història d’un almogàver, que literaturitza un dels

episodis èpics més brillants de la història de la Corona catalanoaragonesa. Finalment,

Cròniques d’un rei, de Víctor Labrado, és un intent rigorós i poc habitual d’adaptació

d’un text medieval,  la crònica de Jaume I, per als lectors més joves. Un llibre molt

recomanable i de fàcil lectura per a contribuir a forjar una imatge èpica i justa del paper

de Jaume I, fundador del poble valencià. 

De l’edat mitjana estant, cueja el tema de l’alquímia, el punt de partida en  El

servidor de l’alquimista, d’Enric Lluch, i El secret de l’alquimista, de Francesc Gisbert.

D’Enric Lluch són les obres infantils Jo Tirant, tu Carmesina i Un Quixot en bicicleta,

que intenten aproximar els dos herois literaris als més joves. 

També el rerefons religiós i profètic, en Les urpes del diable, una obra d’intriga

vaticana, ambientada en temps d’Anau de Vilanova. Combina el gust de Vilaplana pel

misteri  en  ambients  eclesiàstics,  les  profecies,  el  maligne  i  una  narració  trepidant,

pròxima al thriller.
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El ball dels cinc-cents anys, de Xavier Bertran, s’ambienta al segle XV, des de

l’humor i la sàtira.  Ducat d’ombres, de Joan Martínez Monjo, és una història dins d’una

altra història. Un escriptor del segle XIX que comença a redactar la literaturització d’un

crim esdevingut al segle XVI, el dels ducs de Milparres. 

 

c) Maquis i roders

 El tercer eix temàtic  és el bandolerisme, amb dues variacions.  Els roders del

segle  XIX  i  els  maquis  de  la  Guerra  Civil.  Ambdós  comparteixen  el  caràcter  del

protagonista: un heroi (sovint antiheroi) en lluita contra el món i la injustícia. L’obra

primerenca és L’últim roder (1986),91 de Josep Franco. N’han seguit moltes, inspirades

per  l’interés  creixent  que ha despertat  el  bandolerisme  en el  món acadèmic  i  en la

literatura d’adults.92 El retrobem, parcialment, en dues obres de la trilogia històrica de

Jordi Querol: Llancen crits de llibertat, ambientada en l’època de la Guerra del Francés;

i  Els venjadors valencians, que novel·la els convulsos anys del regnat d’Isabel II; el

bandolerisme pica l’ull, de retruc, en La sang dels francesos, de Mariano Casas. I és el

tema central de La vall dels bandolers, de Lluís Miret. Mariano Casas proporciona una

variant original en  Pirates de la marjal,  una obra infantil,  amb uns personatges que

s’han de guanyar la vida assaltant embarcacions a l’Albufera del segle XIX.

Modernament, la lluita del bandolerisme ha ressuscitat en la figura dels maquis.

Cal  parlar  de  Sònia  i  els  maquis,  de  Joaquina  Barba  Plaza  i  de  Quan la  llibertat

s’amagava  a  les  muntanyes,  d’Abel  Caldera.  Els  maquis  adquireixen  una  dimensió

heroica,  de justiciers o resistència  contra la dictadura.  En la primera novel·la,  Sònia

s’interessa  per  descobrir,  des  del  present,  qui  van  ser  aquells  lluitadors.  L’obra  de

Caldera,  en  canvi,  situa  l’acció  als  Pirineus,  durant  la  II  Guerra  Mundial,  quan els

maquis lluitaven contra els nazis i el feixisme. 

91 Amb més de 70.000 exemplars venuts i  33 edicions,  és una de les novel·les més venudes,  segons
Edicions Bromera.
92 Crim de germania, de Josep Lozano, va inaugurar l’interés per la figura del roder, amb la recreació de
l’Encobert.  
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d) La conquista d’Amèrica

La  novel·la El  manuscrit  de  mossén  Gerra,  de  Josep  Franco,  no  va  ser

concebuda com una obra juvenil. La denúncia de les atrocitats i la destrucció del nou

món per part dels conquistadors, a l’estil de pel·lícules com ara La missió, deixa pas a

un to ben distint, en La muntanya d’argent. Lluís Miret presenta un jove valencià que

acompanya Pizarro en la campanya del Perú. Posa l’èmfasi de la narració en l’aventura

que comportà la recerca de mites, de tresors fabulosos i de conquista de nous territoris. 

Una obra singular,  per l’originalitat  de tractar aquest tema entre nosaltres,  és

Pell roja, rostre pàl·lid, de Maria Jesús Bolta. Ambientada en la colonització de l’Oest

americà, parla dels conflictes entre colons i nadius, en una recreació de western amarada

de pensament conservacionista. Un exemple de l’actualitat permanent de la història que

permet  extrapolacions  amb  fets  contemporanis,  com  ara  la  destrucció  de  cultures

tradicionals per la pressió del progrés i la civilització. 

e) El món antic

La forja de Lessera,  de Joan Andrés Sorribes  i  L’any de la invasió,  d’Emili

Piera, evoquen el passat de les lluites entre ibers i romans. En certa manera, són una

nova formulació  del  tema de la  resistència  contra  l’invasor  i  un cant  nostàlgic  a la

desaparició secular de cultures, engolides per altres de més fortes. A més a més, com

ocorre amb la novel·la morisca, recorden que el valencià és un poble d’al·luvió, barreja

de moltes aportacions. 

Altres autors que s’hi han aventurat són Enric Lluch, amb Si la gran deessa ho

vol i Manel Ballart, amb Un riu d’espigues. Ambdues obres narren aventures en temps

de  les  guerres  púniques,  l’enfrontament  entre  Roma  i  Cartago  pel  domini  del  món

conegut.  Ballart  situa  l’acció  en  una  espècie  de  Catalunya  primigènia,  escenari  del

viatge físic i iniciàtic del protagonista a la recerca d’una misteriosa sacerdotessa. Lluch

conta  la  història  de  formació  d’un jove  soldat  reclutat  pels  cartaginesos,  barreja  de

realitat  i  ficció,  que  alterna  les  vivències  del  protagonista  amb  fets  i  personatges

històrics, com ara el setge de Sagunt o els generals romans Scípio. Del mateix autor és

134



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
una aportació infantil,  Silvèrius Flatus, les divertides aventures d’un xiquet romà per

trobar son pare en temps de la Roma imperial. 

Teresa Broseta també va voler dir la seua amb Ayrin de les Alcusses. La figura

misteriosa del guerrer de Moixent és l’enfilador de la història d’una ciutat ibera perduda

en les boires del temps.    

Una obra curiosa és Cendres a batalla, d’Alexandre Oltra. Recrea episodis de la

mitologia grega. El recurs de beure en la mitologia ha estat molt poc utilitzat al País

Valencià.  Tan sols hi  ha alguna que altra  incursió,  en clau d’humor,  quan Francesc

Mompó fa viatjar els personatges de Terra de Déus al Parnàs i entren en contacte amb

les divinitats antigues. 

El talismà del temps, de Pepa Guardiola, sorprén per la seua gosadia. Presenta la

història d’una arqueòloga, a qui se li apareix l’espectre d’un jove romà. Li lliura un

talismà màgic i li demana, ni més que menys, que l’acompanye al seu temps. La trama

s’estructura amb la tècnica de la narració alternada, rica en aventures i peripècies.  

Amb una altra motivació, Carles Cano va versionar de forma lliure un parell de

llegendes dels víkings i dels tuareg en Llegendes del Sol i de la Lluna. Si bé l’imaginari

popular valencià ha servit amb freqüència d’inspiració, no ha passat el mateix amb la

rondallística internacional.    

f) Guerra Civil i postguerra

La Guerra Civil va tardar a ser novel·lada, fins als vuitanta. Amb tot, són poques

les obres que gosen tractar un tema tan delicat i recent, en la memòria i la sensibilitat.

En canvi, a partir del 2000 hi ha com una veu d’alarma, una necessitat de novel·lar

aquest episodi dramàtic  abans que desaparega l’última generació que el  va viure en

primera persona, la generació dels avis dels lectors. Una recança comuna tant en la LIJ

com en la literatura d’adults.93 

93 Són molts els autors que han tractat el tema de la Guerra Civil i les seues conseqüències. Cal assenyalar
les tres obres de Jaume Cela,  Silenci al cor (1999),  El centaure (2004) i  El temps que ens toca viure
(2007). Història en la línia d’altres trilogies sobre el mateix període de Juan Farias i Antonio Martínez
Merchén, en la LIJ castellana. 
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Normalment, s’adopta l’òptica dels vençuts per denunciar l’absurd de la guerra i

les tràgiques conseqüències personals i col·lectives. Són novel·les que pretenen deixar

testimoni de l’opressió i la intolerància. Un tema recurrent, en paral·lel a la revifalla

dels moviments de recuperació de la memòria històrica de la primera dècada del segle

XXI. L’èmfasi és en els protagonistes, per mitjà dels quals s’accedeix a un món interior

i de sentiments que permet una lectura subjectiva i profunda (Garralán: 2001, 162). 

La Guerra Civil i la llarga seqüela de la postguerra, si és un tema treballat amb

escreix en la literatura d’adults, en la juvenil desperta no poques suspicàcies, per aquella

autocensura que defuig les esquerdes. Escales d’una fuga, de Mariano Casas, és una de

les poques obres ambientades durant la guerra, la primera d’intriga bèl·lica. Casas no

descriu la guerra en si, sinó una conspiració propiciada per la conflagració que porta els

personatges d’una banda a una altra  del país  en conflicte.  En  La bruixa de Diània,

d’Anaïs Síscar, l’espai i el temps són un pretext per a parlar de la incomprensió del

pensament  dominant  cap  aquelles  persones  diferents  o  que,  simplement,  com  «les

bruixes» de la història, es comporten d’una forma que no entenen. 

D’un tarannà ben distint és  L’últim vaixell, de Gemma Pasqual. Una novel·la

corprenedora i necessària, un testimoni valent i decidit sobre la penúria dels desplaçats

als  camps  de  concentració,  la  repressió  brutal  dels  vencedors  i  la  dignitat  d’uns

personatges que lluiten per sobreviure. El que va ocórrer als camps de refugiats dels

Ametlers  d’Alacant,  als  cinemes  de  la  ciutat  de  València  o  a  les  muntanyes  dels

guerrillers  antifranquistes  són  fets  que  tots  hauríem  de  conéixer  i  mai  no  hauríem

d’oblidar. La novel·la és dura i emotiva, amena i instructiva, amb una combinació de

drama i acció ben proporcionada. 

L’ambient  de  la  postguerra  també  ha  estat  descrit  en  unes  obres  que  eviten

l’arquetip  de  la  literatura  juvenil.  Però  que  ronden  per  la  frontera  de  la  «literatura

guanyada», si no per la llengua i l’estil, per l’empatia que són capaces de despertar en el

lector. En blanc i negre, de Rafa Gomar, evoca la vida de la postguerra en els anys de

formació d’un infant. Un collage d’històries narrades amb gran tendresa i sensibilitat,

on les escenes van conformant el paisatge de tota una època, col·lectiva i individual. En
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blanc i negre captiva, potser, no tant el jovent actual com el jovent que fórem un dia.

Recordat gràcies a les vivències d’Eduard, el xiquet de nou anys que va descobrint el

món que l’envolta, en la dècada dels seixantes. De narració episòdica, s’estructura en

divuit  capítols  que  formen  un any de  la  seua  vida.  Aquesta  obra  recorda  una  línia

entranyable de literatura, la que evoca el pas del temps i el món perdut de la infantesa.

La mateixa  que  inspirà  Corazone, d’Edmondo  de  Amicis;  Matèria  de  Bretanya,  de

Carmelina Sánchez Cutillas; O la inefable Mari Catúfols, d’Isa Tròlec. 

Hi ha novel·les que sense ser en principi juvenils, poden despertar l’interés dels

adolescents de major edat. Ambientada en els anys seixanta, Albert Hernández Chulvi

novel·la les vicissituds d’uns personatges en l’última postguerra, en Dies d’estiu del 63.

I Toni Cucarella immortalitza el món desaparegut del barri de les Eretes de Xàtiva, a

partir dels ulls d’un xiquet, en  Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts.  Gràcies

per la propina, de Ferran Torrent, és un testimoni generacional, amb un personatge en

formació que captiva els joves pel sentit de l’humor i la força de les escenes.   

g) Altres temes

A banda de les èpoques comentades suara, hi ha altres moments i situacions que

han despertat la curiositat creadora. 

Per començar, hi ha un parell d’obres situades en la guerra del Marroc: El lleó

del Rif, de Mariano Casas i L’espiadimonis, del mallorquí Miquel Ferrà. Mariano Casas

construeix una trama que barreja intriga i aventura, amb alguns elements propis de la

literatura  per  a  joves  (protagonista  adolescent,  molta  acció,  misteri…)  i  altres

innovadors, com és la solidesa amb què descriu la vida dels nadius i els guerrillers del

Rif. Casas es consolida com un hàbil creador d’ambients, defuig els espais coneguts i no

té por d’encarar-se al repte de situar la trama en un lloc tan llunyà i exòtic, per a un

lector valencià, com el Marroc colonial. 

Miquel  Ferrà,  per la  seua banda,  és  un exemple  d’escriptor  tot  terreny,  gran

coneixedor del món àrab, que sap connectar amb el públic més jove, sense necessitat de

disminuir l’exigència literària.  L’espiadimonis és la història d’un pacifista  sui generis
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enmig d’una guerra silenciada per la historiografia oficial: la guerra per mantindre les

últimes colònies.   

Volves i olives, de Francesc Bodí, és una obra de difícil classificació. Narra, en

un to desenfadat, caricaturesc i farcit d’humor, la vida quotidiana d’un llogaret en les

primeries del segle XX. Hi ha qui pensarà que no té res de juvenil, pel model de llengua

acurat i l’exigència tècnica. Altri opinarà que sí, per la trama pseudodetectivesca i el to

divertit.  Allò  indubtable  és  la  capacitat  de  seduir  un  lector  mitjà  amb un argument

lleuger i entretingut. Totes dues interpretacions són vàlides. 

I també aplicables a Missatge en un rellotge, de Maluy Benet, la història d’una

saga familiar a cavall entre el XIX i el XX, o a  Collidors de neu, de Pepa Guardiola,

inspirada en la vida rural i en l’ofici de nevaters. Ferran Cremades ens dóna una mostra

d’ofici narratiu en la novel·la breu Vaixell de neu, una evocació del passat tan efímera

com perdurable, una seda teixida de percepcions i sentiments. La vetla d’en Pere Ruixes

(1986),  de  Vicent  Franch,  ens  recorda  la  Rondalla  de  rondalles de  Galiana,  pel  to

costumista, el llenguatge nostrat, reblit de dites i frases fetes i la voluntat de paròdia

constant. 

Si  hi  ha obres,  com les  anteriors,  de difícil  adscripció  al  gènere de  novel·la

històrica juvenil, per la forma com estan escrites, en altres casos ocorre a l’inrevés. Està

clar que la novel·la és juvenil, però dubtem si titllar-la d’històrica o no. És el dubte que

assalta el lector actual amb la primera novel·la juvenil valenciana,  avant la lettre,  Un

estiu  a  la  Marina  Alta  (1970)  de  Carme  Miquel.  Quan  es  publicà,  era  una  obra

contemporània. Explicava el dia a dia d’una colla de joves en el món, encara rural, de la

Marina. Un món de pescadors, de pansers, de riuraus, de pobles menuts… Quaranta

anys després, la jovenalla que llija Un estiu a la Marina Alta la prendrà per una novel·la

històrica? Descriu un món ben bé desaparegut, immortalitzat, això sí, gràcies a la prosa

amable de l’autora.  

La Guerra de Successió i les conseqüències tràgiques vertebren quatre obres que

commemoren, cadascuna a la seua manera,  els tres-cents anys dels Decrets de Nova

Planta.  Quan bufa  el  ponent,  de  Jordi  Querol  i  Vent  d’Almansa,  de  Josep  Franco,
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aprofiten el  marc d’uns fets  històrics per a narrar  el  periple  vital  d’uns personatges

anònims, immersos en el terratrèmol.  L’important, en Quan bufa el ponent, no és la

guerra  o les  intrigues  polítiques,  sinó  l’amor  entre  Francesc  i  Maria,  dos  joves  del

bàndol maulet. D’igual forma com, en Vent d’Almansa, l’eix narratiu és la capacitat de

Marc per  a superar les adversitats  i  els  entrebancs  del  destí.  En  Vespres de foc,  de

Vicent Sanchis, l’objectiu és diferent. La novel·la aspira a retratar i oferir una imatge

exacta  dels  personatges  històrics  que  van  dir  la  seua  en  el  conflicte,  cosa  que

aconsegueix  per  mitjà  dels  diàlegs  i  d’una  recreació  més  que  versemblant  de  les

hipotètiques escenes. I dins de l’àmbit de la literatura guanyada, encara podríem afegir

El vol de l’esparver, de Francesc Mompó, la novel·la més ambiciosa de l’autor, una

altra aproximació a la guerra de successió des de les vivències dos enamorats. 

El tresor dels maulets, de Josep Castelló, és una intriga històrica, construïda amb

la tècnica de les caixes xineses. La troballa d’un manuscrit dóna peu a una narració

retrospectiva, amb dos eixos temàtics: la dura repressió dels botiflers i l’amor entre dos

joves, més pròxims al bàndol maulet. La descripció costumista i del paisatge són dos

elements fonamentals,  juntament amb la utilització de tècniques de la literatura oral,

com ara la incorporació de rondalles.    

Comptat  i  debatut,  hi  ha  un  grapat  d’obres  de  temàtica  realment  variada:

Heretaràs un imperi, de Ramon Pastor, ambientada a la Xina imperial del segle XII; i

dues novel·les  de Jordi Querol,  No aixafaran el  meu poble,  sobre l’Imperi  Otomà i

Encara que ens creguen vençuts, que novel·la la resistència romanesa del segle XVIII.

Ximo Cerdà narra, en La mirada de l’àngel, les aventures d’un jove monjo en la cort

renaixentista dels ducs d’Urbino. Víctor Labrado ofereix una novel·la breu,  Cabrera,

que situa l’acció en els anys de les guerres carlines. Barreja personatges històrics i de

ficció, en la seua línia de novel·la d’investigació històrica, amb l’aventura de la recerca

d’un tresor. Juli Capilla, en Tabarca. Aventura per la Mediterrània, novel·la la història

de dos joves italians que participaran en la colonització de l’illa de Tabarca. Manel Joan

i Arinyó fa una aproximació a la tragèdia dels condemnats als camps de concentració,

durant la segona guerra mundial, en 10.193, escuma de mar.
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NARRATIVA HISTÒRICA JUVENIL VALENCIANA (1975-2014)
AUTOR TÍTOL EDITA ANY SEGLE. TEMA

Vicent Andreu El secret del guerrer hongarés Onada 2009 Aventures al segle XIV
Manel Joan Arinyó 10.193, escuma de mar Perifèric 2004 XX. Guerra Mundial. Camps

de concentració
Manel Ballart Un riu d’espigues Bromera 2005 Roma. Guerres púniques
Maluy Benet Missatge en un rellotge Tabarca 2005 XIX-XX. Saga familiar
Vicent Bernabeu El plor de l’algaravia Marfil 2007 Moriscos. Expulsió
Xavier Bertran El ball dels cinc-cents anys Tàndem 2008 XVI. Altres formes de vida
Francesc Bodí Volves i olives Bullent 1995 Primeries XX. Món rural 
M. Jesús Bolta Pell roja, rostre pàl·lid Bromera 1999 XIX. Indis Amèrica del Nord
Teresa Broseta Aryn de les Alcusses Brosquil 2008 Ibers i romanització
Abel Caldera Quan la llibertat s’amagava a 

les muntanyes
Bromera 2004 XX. Maquis

Juli Capilla Tabarca. Aventura per la 
Mediterrània

Tabarca 2011 XVIII.  Colonització  de
Tabarca 

Mariano Casas Pirates de la marjal Bromera 1999 XIX. Pirates valencians
Mariano Casas Escales d’una fuga Bromera 2001 XX. Guerra Civil
Mariano Casas El lleó del Rif Tabarca 2009 XX. Guerra del Marroc
Pep Castellano L’herència dels càtars Bullent 2000 XIII. Càtars
Josep Castelló El tresor dels Maulets Bullent 2007 XVII. Guerra Successió
Ximo Cerdà La mirada de l’àngel Brosquil 2007 XVI. Itàlia. Renaixement
M. M. Company La dama del medalló Bromera 2000 XVII. Bolonya
Vicent Escrivà El collar maragdí del rei 

Hussein
Bullent 1987 XVI. Moriscos

Miquel Ferrà L’espiadimonis Bullent 1996 XX. Guerra del Marroc
Josep Franco L’últim roder Bromera 1993 XIX. Bandolerisme
Josep Franco Manuscrit de mossén Gerra Bromera 1996 XVI. Conquista d’Amèrica
Josep Franco Vent d’Almansa Bromera 2006 XVIII. Guerra de Successió
Dolors Garcia 
Cornellà

L’esclau del Mercadal Bromera 2004 XV.  Musulmans  i  jueus  a
Girona

Francesc Gisbert El misteri de la Lluna Negra Tabarca 2000 XV.  Moriscos,  corsaris,
inquisició i Segle d’Or

Francesc Gisbert El secret de l’alquimista Bromera 2001 XV. Moriscos, alquímia
Francesc Gisbert La llegenda del corsari Bromera 2010 XVI. Moriscos, corsaris
Víctor Gómez 
Labrado

Cròniques d’un rei94 Tabarca 1992 XIII. Jaume I

Víctor Gómez 
Labrado

Cabrera 3i4 1995 XIX.  Guerres  carlines  al
Maestrat 

Pepa Guardiola Collidors de neu Voramar 1995 XIX. Família de nevaters
Pepa Guardiola El talismà del temps Baula 1998 Roma Antiga
Albert Hernández Dies d’estiu del 63 3i4 2009 XX. Anys 60
Antoni Lloret El bord Bullent 1997 XV. Compromís de Casp
Antoni Lloret Història d’un almogàver Bullent 2001 XIII. Almogàvers
Enric Lluch Si la gran deessa ho vol Bromera 2003 Ibers

94 Reeditada per Bromera (2006).
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Enric Lluch Temps de conquesta Bromera 2007 XIII. Jaume I
Enric Lluch El servidor de l’alquimista Tabarca 2008 XVI. Alquímia
Enric Lluch Més enllà del silenci Perifèric 2013 XVII. Morisquets
Josep M. Morreres A la recerca d’Angèlica Tabarca 2000 Edat  mitjana.  Amor  i

cavalleria
Josep Miralles Matinada de llops Bullent 2006 XVI. Moriscos
Lluís Miret La muntanya d’argent Tabarca 2005 XVI. Conquista d’Amèrica
Lluís Miret Les valls dels bandolers Columna 2007 XVI. Bandolerisme
Alexandre Oltra Cendres a batalla Tabarca 2012 Mites grecs
Antoni Oliver El silenci del mariner Bromera 2002 XVI. Corsaris
Gemma Pasqual L’últim vaixell Voramar 2004 Guerra Civil
Ramon Pastor Heretaràs un imperi Barcanova 2002 XII. Xina imperial
Emili Piera L’any de la invasió Bullent 1987 Ibers. Roma
Jordi Querol Quan bufa el ponent Tabarca 1998 XVIII. Guerra de Successió
Jordi Querol Els venjadors valencians Tabarca 1999 XIX. Guerra del Francés
Jordi Querol Llancen crits de llibertat Tabarca 2001 XIX. Regnat d’Isabel II
Jordi Querol No aixafaran el meu poble Tabarca 2004 XVIII. Romania
Jordi Querol Encara que ens creguen 

vençuts
Tabarca 2006 XVI. Imperi Otomà

Vicent Sanchis Adéu a Berfull95 La Xara 1998 XVI. Moriscos
Vicent Sanchis Memòries d’un alamí96 Columna 1999 XVI. Moriscos
Vicent Sanchis Vespres de foc Tabarca 2006 XVIII. Guerra de Successió
Vicent 
Sanhermelando

Esperant la lluna plena Bromera 2014 XIII. València musulmana

Anaïs Síscar La bruixa de Diània Bullent 2008 XX. Postguerra
Joan Andrés 
Sorribes

La forja de Lessera Tàndem 1999 Ibers

Joan Torró El justícia Bromera 2008 XVI. Inquisició
Silvestre Vilaplana Les urpes del diable Marfil 2005 XIV. Inquisició. Vaticà

95 Reeditada per Tabarca (2005), amb el títol Fàtima de Berfull.  
96 Reeditada per Tabarca (2009), amb el títol Històries d’un alamí.
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5.3 Biografia

Un gènere molt especial, potser no massa popular, però necessari en qualsevol

literatura normalitzada, és la biografia. Per biografia entenem dues coses: la biografia

estricta (una persona, sovint un expert, parla d’algun personatge significatiu de forma

precisa i sense concessions a la imaginació); i la biografia novel·lada (la vida real d’una

persona es pren com a punt de partida per a construir una novel·la, amb una base real,

però moltes llibertats pel que fa a la recreació de diàlegs o la inserció d’escenes). 

Jordi Sierra i Fabra, des de la condició que li atorga ser un dels escriptors actuals

de LIJ de major èxit i de major influència a l'hora de marcar un cànon, proporciona una

definició encertada en La pàgina escrita:

En una biografía no hay mucho terreno por explorar, todo està hecho. Nosotros podemos escoger

estilo, técnica, forma, però poco más. Hacemos un estudio previo y determinados el punto de 

vista y el enfoque dependiendo del material que poseemos […]. Podemos escribir la biografía  

pragmáticamente, en plan periodístico,  o  buscar  un poco  la  audàcia.  ¿Cómo?  Planteándonos  

flash-backs,  saltos,  ruptures  temporales  o investigando en el  entorno  para  ofrecer  un perfil  

inédito del personaje (Fabra: 2006, 47).

  

La biografia, en el sentit que defensa Jordi Sierra, i que va posar en pràctica en

obres com El jove Lennon o Víctor Jara, és una altra llacuna de la literatura valenciana

(Borja, 2015). Són ben pocs els autors valencians que s’han atrevit a reconstruir la vida

d’un personatge rellevant, fora de Jaume I. Una de les poques aproximacions al gènere,

des de la novel·la de crònica, és el llibre testimoni de Jaume Fuster La mort de Guillem

(1996) publicat en Tres i Quatre. Va ser escrit amb un objectiu clar, deixar constància

de  les  circumstàncies  que  acompanyaren  l’assassinat  del  jove  Guillem  Agulló,  a

Montanejos, per una colla de neonazis, i la lluita per aconseguir justícia. 

Gemma  Pasqual  Escrivà  va  provar  sort  en  una  novel·la  que  utilitza  moltes

tècniques del gènere biogràfic,  Quan deixàvem de ser infants (2006). Es tracta d’una

novel·la  no  estrictament  juvenil,  que  podríem incloure  en  el  marc  de  la  literatura
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guanyada.  El protagonista s’assabenta de la mort del poeta Vicent Andrés Estellés i

comença a reconstruir  els records compartits  en la joventut,  en l’època de la Guerra

Civil.  Una obra de ficció  que  beu en l’autobiografia  del  poeta.  Gemma Pasqual  va

continuar aquesta línia amb una obra de teatre dedicada a la vida d’Enric Valor,  El

caçador  de  paraules (2011),  on  el  punt  de  partida  són  les  notes  biogràfiques  que

l’escriptor aporta en les Converses amb un senyor escriptor de Rosa Serrano. I encara

podríem esmentar un conte infantil, que se centra en el procés creatiu d’algunes de les

rondalles valencianes de Valor, L’homenot del barret (2011) on barreja i evoca episodis

de la seua vida. 

Una de les poques iniciatives dedicades a divulgar la vida i l'obra de personatges

exemplars entre  els  infants  és  la  col·lecció  «Biografies»,  de  l’editorial  Denes.

Il·lustrades a tot color per Pilarín Bayés, són contes (sovint apunts) de curta extensió

sobre  Carles  Salvador,  Nicolau  Primitiu,  Josep  Serrano,  Francesc  Ferrer  i  Joaquim

Maldonado.

El gènere biogràfic,  ja siga novel·lat  o sota la forma del conte il·lustrat,  està

present  en  totes  les  literatures  modernes.  Fet  i  fet,  les  efemèrides  aprofiten  per  a

estimular la producció d’alguna obra. Hi ha autors valencians, com ara Vicente Muñoz

Puelles, que hi tenen força pràctica, amb obres com La fàbrica de Betún (dedicada a

Dickens) o El jovent Darwin. És un camp que els autors valencians haurien d’explorar.
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5.4 Literatura fantàstica

La literatura fantàstica és un gènere que remunta a la més remota antiguitat. La

ciència ficció descriu mons de fantasia, però pretén justificar-los de forma racional i

científica, per dotar-los de versemblança:

A les narracions de ciència ficció s’intenta respondre aquesta pregunta: «Què passaria si…?» i

s’hi analitzen les conseqüències d’una hipòtesi que es considera extraordinària o encara massa

prematura perquè es puga produir en el món real. Així, la ciència ficció es presenta com una

literatura fonamentalment especulativa i basada en les idees […]. Els temes tradicionals van des

de  la  conquesta  de  l’espai,  la  descripció  de  mons nous,  els  universos  alternatius,  les  noves

possibilitats tecnològiques i socials, etc. (Barceló: 1990, 32 i 33).

Les obres fantàstiques, altrament, incorporen elements màgics i meravellosos en

una ventall força variat de temàtiques i estils. Des de la narració d’aventures èpiques

fins a la novel·la gòtica o de fantasmes:  

Lo fantástico tiene pues una vida llena de peligros, y puede desvanecerse en cualquier momento.

Más que ser un género autónomo, parece situarse en el límite de dos géneros: lo maravilloso y lo

extraño. Uno de los grandes periodos de la literatura sobrenatural,  el de la novela negra (the

Gothic novel) parece confirmar esta situación. En efecto, dentro de la novela negra se distinguen

dos tendencias:  la  de  lo  sobrenatural  explicado (de  lo  «extraño»,  por  así  decirlo),  tal  como

aparece en las novelas de Clara Reeves y de Ann Radcliffe; y la de lo sobrenatural aceptado (o

de lo «maravilloso»), que comprende las obras de Horace Walpole, M. G. Lewis, y Mathurin

(Todorov: 1980, 31).

En general, es considera que hi ha dues classes de literatura fantàstica, segons la

intencionalitat última de l’autor (Cornell: 1995, 9). De primer, les obres que centren els

esforços en la construcció d’un altre món possible, futur, passat o de terra llunyana, i

que afavoreixen una reflexió ulterior a la lectura. Hi parlaríem de dos subgèneres. Un de

ciència  ficció,  diguem-ne, tecnològica.  I un altre de ciència  ficció més especulativa.
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Formarien part d’aquest grup tots els relats utòpics, filosòfics i narratius de l’antiguitat,

anteriors a la constitució moderna del gènere. Hi ha precedents il·lustres, com ara els

relats de Plató sobre l’Atlàntida en Crítiques i Timeu, o certes obres il·lustrades a l’estil

d’Els viatges de Gulliver, de Swift.

També inclouríem narracions  on l’important  no és  el  rerefons  social,  sinó la

fantasia en si, amb un vessant de paròdia o d’aventura mítica. En el cas de la paròdia,

són obres  ara  humorístiques  que sovint  beuen en fonts  i  mites  orals:  els  viatges  de

Luciano de Samosatra en Una història vertadera; diverses produccions del segle XVII,

com Somni,  de  Johannes  Kepler,  L’home en  la  lluna,  de  Francis  Godwin,  Història

còmica dels estats i imperis de la Lluna i Història còmica dels estats i imperis del Sol,

de Cyrano de Bergerac o Micromegues, de Voltaire. 

La majoria d’aquestes obres tenen un to de paròdia i sàtira que les fa entroncar

amb la branca més social de la novel·la de ciència ficció actual,  la representada per

Aldous Huxley i Un món feliç o George Orwell i Animal de granja. La ciència ficció, en

la  vessant  tecnològica,  té  els  màxims  exponents  en  Isaak  Asimov  i  la  saga  de  La

Fundació i en Douglas Adams, amb Guia de l’autoestopista galàctic. Dos autors, d’una

llarga llista, que van posar de moda el nou gènere. 

La literatura fantàstica de caràcter més fabulós o èpic ha patit èpoques de major

o menor glòria gràcies, en part, a la repercussió mediàtica de les adaptacions al cinema.

La història interminable i  Momo, d’Ende, van marcar l’imaginari d’una generació. No

tant pels llibres com per la pel·lícula. I encara el marcaran més la saga de Harry Potter,

Nàrnia i  El senyor dels anells. Unes obres que, sense infravalorar-les, potser haurien

passat  desapercebudes  sense  la  maquinària  mediàtica  propiciada  per  la  indústria  del

cinema. Els últims grans èxits de la LIJ internacional, fet i fet, són obres fantàstiques

amb amb saga de pel·lícules incorporada, des dels mags de J. K, Rowling i els vampirs i

homes llop d’Stephenie Meyer, als Jocs de la fam, de Suzanne Collins. 

Cal preguntar-nos per què el gènere fantàstic, tant en la derivació èpica com en

la ciència ficció, és tan deficitari en català. Una cultura normal necessita tota classe de

gèneres. Perquè si no hi ha fantasia en català, és evident que el públic s’hi acostumarà a
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buscar-la en les llengües majoritàries.  No oblidem que a més dels àmbits  d’ús reals

(cultes, formals, col·loquials) hi ha els àmbits d’ús de la imaginació i del joc. I que la

normalització d’una llengua i d’una cultura no serà completa ni estarà garantida mentre

no puguem, també, somiar, imaginar, patir, riure, emocionar-nos… en la llengua que es

vol normalitzar. 

 D’altra banda, com ocorre en totes les literatures, la fantasia no naix del no res,

sinó que evoluciona amb la mitologia popular. La identificació amb l’heroi i el viatge

iniciàtic ple de proves és el tema bàsic de la narrativa. La fantasia és una arma per a

reflectir i sotmetre a crítica la realitat, pel seu poder metafòric. I alhora, pot presentar-se

per sorpresa, gràcies a algun objecte o personatge màgic que trenca la rutina. És el cas

de La màquina infernal, L’Òmicron i moltes novel·les de Joan Pla. En altres ocasions,

és una forma de crear una realitat paral·lela, amb lleis i dinàmiques pròpies, com fan

Laura Gallego, Joan Manuel Gisbert o Maite Carranza. I el que, a la seua manera, també

provaren de fer Vicent  Pascual  en  L’últim guerrer o Josep Franco en  El misteri  de

l’aigua.    

146



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
5.4.1 Ciència ficció

Cal diferenciar el gènere de la ciència ficció, caracteritzat per la creació d’un

món sòlid,  amb major  o menor  importància  de l’element  social  o  tecnològic,  de la

novel·la  amb  un  vernís  de  fantasia  tecnològica.  Les  històries  sobre  invasions

extraterrestres, invents extraordinaris o visitants espacials no són ciència ficció si no van

acompanyades de la bastida d’un món coherent i possible. 

D’altra  banda,  als  Estats  Units existeix des de fa temps una divisió explícita

entre  els  escriptors  científics  i  els  no científics.  Per  exemple,  Wells  o Asimov eren

científics i escriptors. Com també es parla d’escriptors merament tecnològics i dels que

busquen una justificació humanística a les seues obres. Amb tot, la ciència ficció és un

gènere que permet una gran llibertat creativa però des de l’assentament d’unes regles

prèvies. Jordi Sierra i Fabra explica, en La pàgina escrita, aquest procés creatiu basat en

la creació d’uns àmbits versemblants, els fonaments d’un món possible on entra en joc

el llenguatge, la trama i els elements contextuals: 

Una novela de ciencia ficción, sea humanista o de guerras galácticas, tiene sus reglas,  y para el 

escritor son cruciales.  No es sólo «inventar» un lenguaje […], sino crear un mundo entero,  

nuevas normas, reglas, leyes, modos horarios, pequeños detalles que es bueno planificar con  

anterioridad o nos veremos desbordados por la acción de la novela cuando estemos trabajando en

ella (Sierra: 2006, 34).  

El  caràcter  especulatiu  de  la  ciència  ficció  i  la  vessant  de  condicional

cotrafàctic,  és  a  dir,  preguntar-se  sobre  hipòtesis  ara  com  ara  extraordinàries  però

factibles en un futur, no impedeix l’exercici de la llibertat creadora. «La ciència ficció

ofereix  unes  possibilitats  de  meravella  i  admiració  gairebé  inexhauribles»  (Barceló,

2014). Els viatges a nous mons i les descripcions de noves cultures, obrin un ventall

infinit de possibilitats:

Això és el que permet que els especialistes parlin d’un important «sentit de la meravella» com un

dels elements més característics i atractius de la ciència-ficció. Un element, convé dir-ho, que 
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comparteix amb altres variants de la narrativa que avui també tenen èxit: la novel·la històrica, 

els llibres de viatges, etc. (Barceló: 2010, 50). 

La ciència es consolida com a gènere als Estats Units, durant el primer terç del

segle XX. Els precedents cal buscar-los a l’Europa industrial del segle XIX. Fet i fet, té

força precedents i permet remuntar-se a segles molt dispars en funció de quina definició

acceptem. És ciència ficció la utopia de l’Antiguitat? I els els viatges a altres mons? I la

novel·la tecnològica, que s’avança al seu temps (Verne i alguns autors del XIX)? Antoni

Munné-Jordà, en el pròleg a Futurs imperfectes (1997, 6-8), la seua antologia sobre la

ciència  ficció  catalana,  contraposa  algunes  definicions  complementàries  del  gènere.

Isaac Asimov assenyalà que la ciència ficció reflexiona i novel·la la resposta humana

davant els canvis i reptes tecnològics. Theodore Sturgeon, autor d’obres com More than

human (1953),  posa  l’accent  en  la  resolució  de  problemes  humans  i  en  el  caràcter

especulatiu. Frederik Pohl, un altre autor del gènere popular per l’antiutopia Mercaders

de l’espai (1953), marca la línia divisòria entre la novel·la científica del segle XIX i la

novel·la de ciència ficció del XX: «No és l’objectiu de la ciència ficció descriure què

descobreix la ciència, sinó més aviat intentar dir què en farà el gènere humà: una visió

de les conseqüències» (Munné-Jordà: 1997, 7). Per tant, no podia escriure’s abans de la

revolució industrial. 

No obstant això, un dels precursors més il·lustres quan el gènere encara no tenia

el seu nom definitiu, és H. G. Wells, amb obres com  La màquina del temps (1895),

L’home invisible  (1897) o  Els primers homes a la Lluna (1901). El segon gran nom

seria John Wyndham, qui encunyà el terme «fantasia lògica», amb obres com  El dia

dels trífics (1952). Són un exemple de com la ciència ficció no juga a les profecies, sinó

que pretén avançar reflexions sobre l’adaptació dels humans als avanços tecnològics i

als  canvis  que poden provocar,  a nivell  científic  com social  (Munné:  2001, 23).  En

altres paraules, l’eix narratiu serà doble: les innovacions tecnològiques i els canvis o

reaccions que provoquen. Els títols de Wells també evidencien quin ha estat el gran aliat

en popularització de la ciència  ficció:  el  cinema.  Mentre que les seus novel·les  són

llegides pels aficionats al gènere, les pel·lícules han arribat arreu del món. L’èxit de
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films com 2001, Odissea de l’espai, de Kubrick, o El planeta dels simis, en qualsevol de

les versions, n’és la prova. 

És als Estats Units on el gènere pren major embranzida. Prova de l’èxit és la

creació de la primera revista dedicada exclusivament, Amazing Stories (1926), dirigida

per Hugo Gernsback, qui encunyarà el nou terme scient fiction que anirà substituint el

de «fantasia científica». Poc després, a partir dels anys trenta, comença la que ha estat

anomenada Edat d’Or del gènere, amb els autors que es donen a conèixer en una nova

revista,  Astounding Science Fiction  (1930), dirigida per John Campbell.  És l’era dels

mestres Isaac Asimov, Arthur C. Clarke i Robert  A. Heinlein,  als  quals s’hi  sumaran

Orwell, Bradbury i molts més. 

A partir dels anys cinquanta, la ciència ficció es diversifica. La guerra freda i la

competitivitat de l’era espacial obren nous horitzons en la línia dels viatges estel·lars,

les antiutopies i els començaments de zero després d’un desastre. 

L’èxit  indubtable  del  gènere  va  motivar  obres  adreçades  al  públic  infantil  i

juvenil durant els vuitanta. Asimov, per exemple, publica la sèrie d’aventures «Norby»,

Mary Rodgers  Quin  dia  tan  bèstia o  La tele  boja.  Autors  més  pròxims,  com Joan

Manuel Gisbert  o Jordi Sierra i  Fabra també hi proven sort.  El  caràcter  aventurer  i

transgressor  de  la  ciència  ficció  la  situa,  com  la  fantasia  èpica  o  les  novel·les

d’aventures, en una terra de frontissa. Són lectures perfectament assimilables als gustos

del públic juvenil. 

La ciència ficció no ha estat un gènere que haja seduït força els autors de la

literatura catalana. Tret d’excepcions. Un grapat de textos de Rusiñol, Ruyra, Folch i

Torres i Calders, abans de la guerra, actuen de precursors. Com indica Antoni Munné-

Jordà (1997, 25): 

Abans de la fi del decenni dels trenta, ja havien tractat temes com la fantasia heroica, la creació 

de vida, diversos tipus d’utopies i distòpies, sàtires i crítiques del progrés científic, vessants  

policíacs, terrorífics i sobre la guerra, i d’altres aspectes objecte de la ciència ficció, un gènere 

que justament aquells anys naixia i es configurava. 
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La Guerra Civil estroncà un panorama prometedor i obligà a començar de nou,

quan les circumstàncies polítiques ho permeteren. Després, vingueren Sebastià Estradé,

Antoni Ribera, Pere Verdaguer i tres monstres, Pedrolo, Perucho i un renovat Calders.

El món teatral fa la seua aportació particular amb La nau (1970), de Josep Maria Benet i

Jornet. La generació dels setanta és conscient que la normalització cultural passa per

conrear tots els gèneres, també els negligits, i la ciència ficció rep una espenta. S’hi

suma la publicació de la revista Ciència, la «Col·lecció 2001» i la tornada a l’actualitat

de l’obra d’Orwell,  1984,  a mesura que s’aproxima l’any en la realitat.  Els vuitanta

contemplen  l’emergència  d’una  nova generació  d’autors,  ja  específicament  juvenils,

entre  els  quals  destaca  Montserrat  Galícia.  Amb  tot,  com assenyala  Antoni  Munné

(1999), entre «les mancances de la ciència ficció catalana, ens adonem que hi ha un

predomini de la cultura literària sobre la científica».  És a dir,  s’ha llegit  els clàssics

Assimov,  Orwell,  Bradbury  i  fins  i  tot  les  novetats  internacionals,  però  els  nostres

autors son més escriptors que fabulen que científics que escriuen literatura. És evident

que  per  escriure  ciència  ficció  cal  documentar-se,  llegir  articles  divulgatius,

especialitzats, monogràfics, etc. S’hi troba a faltar, però, el model d’escriptor científic,

tant present en la literatura nord-americana.   

D’altra banda, és insòlit que el major best seller contemporani en català siga una

obra pròxima a la ciència ficció, El mecanoscrit del segon origen (1974), de Pedrolo.97

L’instint  esmolat  de  Manuel  de  Pedrolo  el  va  fer  adonar-se  d’una  necessitat

peremptòria. La falta d’una literatura de consum, és a dir, de gènere, en català. Aquesta

clarividència l’ajudà a ser dels autors més originals, agosarats i de major èxit popular.

La lliçó de Pedrolo és doble: demostra que es pot escriure de tot; i demostra que es pot

arribar al gran públic, amb qualitat. 

Una altra observació que en podem inferir és que, l’any 1974, quan es publica El

mecanoscrit, el concepte de literatura per a joves era força diferent de l’actual. Era més

ampli i menys restrictiu (Munné-Jordà, 2006). Els seus companys de col·lecció en «El

97 El mecanoscrit del segon origen connecta a la perfecció amb els joves, a pesar que el seu autor no el va
escriure pensant exclusivament en ells. Els contes de  Trajecte final sí que s’adscriuen, plenament, a la
ciència ficció. Han estat publicats recentment en una col·lecció de literatura juvenil. 
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Trapezi»  foren  obres  com Espàrtac de  Howard  Fast, El  dia  dels  trífids de  John

Wyndham, El  gran  Meaulnes d’Alain  Fournier, La  comèdia  humana de  William

Saroyan, etc. És a dir, una col·lecció on convivien autors internacionals de gran qualitat

(Fast, Wyndham, Fournier, Saroyan, Arnaud, Chesterton, Simenon, etc.), de gèneres i

interessos molts dispars, amb autors catalans de ciència-ficció, com Pere Verdaguer o

Montserrat Julió. Un cas similar s’esdevé, més tard, en la col·lecció «L’Esparver» de La

Magrana.  El Mecanoscrit és  l’obra  més  editada  en  català,  amb  vora  un  milió

d’exemplars; una de les més divulgades en còmic, ràdio, teatre i televisió; i una de les

més traduïdes i prestigiades fora de les fronteres catalanes. 

La ciència ficció té precedents modestos, en la literatura de preguerra98 i dels

anys seixantes. Però qui li dóna l’embranzida definitiva, el motor creatiu de la ciència

ficció catalana, és l’autor de Mecanoscrit del segon origen (1974) i del recull Trajecte

final (1975). Dues fites de la literatura catalana de gènere.99 

Aquesta revifalla no té un correlat en el camp de la literatura juvenil, on és un

gènere escadusser. Montserrat Galícia n’és l’única autora especialitzada, d’una dilatada

trajectòria, amb obres com  Quasi déus i  L’habitació de la Bàrbara. Tracta els temes

habituals de la ciència ficció, els viatges intergalàctics, les descobertes d’altres mons, la

difícil  convivència entre cultures  i  espècies… Sense perdre de vista la necessitat  de

relacionar el món futur amb el present. Joaquim Carbó també ha publicat alguna obra

interessant, com Calidoscopi de l’aigua i del sol (1979) i  La casa sota el gel (1982);

Avel·lí Artís-Gener, publicà L’invent més gran del segle vint (1984), de trama policíaca

i ecologista. Oriol Vergés,  El superordiandor (1980) i  El Catalanoscopi (1984), una

màquina  de  veure  la  història.  Agustí  Alcoboerro,  Maria-Dolors  Alibés,  Margarida

Artitzeta, Enric Larreula i molts altres autors de LIJ també han publicat obres de ciència

ficció, més com una contribució al gènere que no amb voluntat de continuïtat. 

98 Simbor (2005, 92) apunta noms com ara Frederic Pujala, Onofre Parés i Josep Maria Francés, en la
literatura anterior a la Guerra Civil. Cal esperar fins als anys seixanta per trobar un altre autor, Pere
Verdaguer.   
99 Joan Perucho i Víctor Mora, entre els veterans, i una bona colla d’autors joves s’incorporen a la ciència
ficció: Antoni Munné-Jordà, Margarida Aritzeta, Jordi Solé, Miquel de Palol, Josep Franco… Algunes
editorials creen col·leccions específiques, «2001», de Pleniluni, «Ciència Ficció», de Pagés. Es funda la
Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (1997) i, fins i tot, es crea un premi específic de novel·la. 
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Pel que fa al País Valencià, crida l’atenció que l’autora que més ciència ficció ha

publicat és la catalana Montserrat Galícia. El futur de la humanitat, en una línia més

propera a la ficció especulativa, és el tema central de  Generació Z, de David Duran.

Xantal, la xica digital, narra una visió gens idíl·lica del futur, quan els avanços de la

genètica permeten l’aparició d’una nova raça, la digital. Albert García, en Aquell matí

era perfecte,  es decanta pels reptes de la robòtica,  seguint el mestratge d’Asimov.  I

Jordi  Navarri,  en  El  cinqué  oceà,  ens  dóna una  visió  particular  de  l’exploració  de

l’univers. Un obra singular, per la barreja de temps narratius, és Nit i la tempesta del no

res,  de  Víctor  Peris,  una  investigació  històrica  gràcies  a  les  noves  tecnologies  que

possibiliten viatjar en el temps. També La còlera de Mart, de Ramon Pastor, una trama

policial, amb tocs d’humor, al planeta Mart del segle XXII, i  Un bon negoci, un altra

investigació a l’Alacant del futur. 

Les obres més recents, les tres del 2014, mostren una clara influència del cinema

i la televisió. L’aurora de la fi del món de Pep Castellano, ens situa en el tema de què

passaria si de colp i volta deixaren de funcionar els sistemes elèctrics. Història de Sam,

deus ex machina de Vicent Enric Belda, imagina un futur controlat pels robots, amb la

raça humana en perill d’extinció.  Llum i estel, de Carme Miquel, situa l’acció en un

futur i un món llunyà, amb la particularitat d’una reflexió interessant sobre els efectes

del canvi climàtic i el progrés de la humanitat. 

La col·lecció «El  Grill»,  de 3i4,  donà cabuda a un seguit  d’obres de ciència

ficció. Jordi Querol, en  Dos mons, un planeta, parla dels universos paral·lels, en una

obra breu, que esperona la reflexió. Planteja l’existència d’una realitat paral·lela, on tots

tenen un alter ego amb una personalitat antagònica. En La secta dels suïcides, ofereix

una novel·la basada en els perills de la biogenètica, a mitjan camí entre la ciència ficció

i el gènere conspiratiu, a partir de les sectes. «El Grill» també ha publicat alguns autors

catalans, com Òscar Pich, amb Mimas, una obra especulativa, on un virus converteix els

tripulants d’una nau espacial en profetes. I  La síndrome dels estranys sons, de Jordi

Solé, una reflexió sobre la pèrdua de la capacitat comunicativa en un futur.  
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Una obra remarcable és Un planeta solitari, d’Ignasi García. Crida l’atenció pel

rigor científic i la versemblança de les teories que fan possible el viatge pel temps i la

transmutació de matèria, gràcies a la física quàntica. Un bon exemple de com es pot

crear una novel·la de ciència ficció versemblant i amb personatges convincents.

Convé recordar  que la  desapareguda Camacuc va iniciar  una breu  col·lecció

«Ciència  Ficció»,  de  caràcter  divulgatiu,  amb dos únics  títols:  Xip,  grip (1990),  de

Xavier Fuster i Xe, tu, l’àtom? Un joc (1992), de Joan Escrivà. 

El gros d’obres juvenils valencianes que es mouen en l’àmbit d’algun element de

la ciència ficció es publiquen a partir dels noranta. L’autor més prolífic és Joan Pla:

L’ordinador  màgic,  L’Òmicron,  Xantal,  la  xica  digital,  La  màquina  infernal,  La

venjança  dels  criptosaures, Grafitis,  etc.  Com  veurem  al  capítol  «Ciència  ficció  i

aventura», Joan Pla és un exemple dels autors que aprofiten algun tema referent a les

noves tecnologies per a bastir l’argument d’una història d’aventures. 

Allunyats dels principis del gènere, hi ha una sèrie d’obres juvenils que utilitzen

invents  extraordinaris  o  misteris  inexplicables  per  bastir  històries  amb  un  vernís

tecnològic o científic. És el cas de Falcó 3, cridant àguila 4, d’Albert Hernández, sobre

el misteri d’una desaparició aèria. Fa reflexionar al voltant de fets que la ciència encara

no sap explicar, una tria argumental poc habitual. El joc.com, de Gemma Lluch, aprofita

l’argument de Matrix, per a construir un món paral·lel gràcies als avanços informàtics. 

Les  editorials  valencianes  no  han  creat  cap  col·lecció  específica  de  ciència

ficció. Cert és que les catalanes tampoc, llevat de l’efímera «2001» (1984-1991). Amb

tot, EUMO/Bullent va publicar una dotzena de títols en la col·lecció «Projecte Solaris»

(1993),  que  acollia  novel·les  pensades  per  a  l’aprenentatge  de  temes  científics  i

tecnològics. 

El tema de la vida més enllà de la terra ha estat tractat  molt  de tard en tard,

restringit  a  la  literatura  més  infantil:  La platja  encantada,  de Roser  Barrufet;  Estel

estel·lar, de Lourdes Boïgues; Invasió, de Josep Gregori; Sóc un extraterrestre, d’Enric

Lluch; El nostre amic extraterrestre i Un visitant espacial, de Josep Masats; El planeta

perdut,  de Jordi Querol;  El dia que en Gluck va arribar a la terra, de Jordi Sierra.

153



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
L’èxit alienígena en el cinema i la televisió no s’ha encomanat als autors de LIJ catalana

i continua sent, a hores d’ara, una mancança evident. 

NARRATIVA VALENCIANA DE CIÈNCIA FICCIÓ (1975-2014)
AUTOR TÍTOL ANY EDITA TEMA

Josep E. Belda Història de Sam 2014 Bromera Supervivència dels humans en un
món dominat pels robots.

Pep Castellano L’aurora de la fi del món 2014 Bromera Supervivència de la humanitat si
deixa de funcionar l’electricitat

David Duran Generació Z 1998 Bromera Futur  de  la  humanitat.  Altres
mons

Joan Escrivà Xe tu, l’àtom? Un joc 1992 Camacuc Divulgació de la ciència
Xavier Fuster Xip, grip 1990 Camacuc Informàtica del futur
Albert García Aquell matí era perfecte 2002 Tabarca Futur. Robòtica i humans
Ignasi García Un planeta solitari 2002 Viena Futur  de  la  humanitat.  Viatges

espai-temps
Montserrat 
Galícia

Quasi déus? 2001 Bromera Aventures  galàctiques.  Altres
mons

Montserrat 
Galícia

L’habitació de la 
Bàrbara

2004 Bullent Altres  mons.  Convivència  entre
espècies

Albert 
Hernández

Falcó 3 cridant àguila 4 1999 Tabarca Desaparicions  aèries.  Fets
inexplicables

Carme Miquel Llum i Estel 2014 Bullent Mons  del  futur.  Problemes
actuals

Jordi Navarri El cinqué oceà 2003 Bullent Exploració de l’univers
Ramon Pastor La còlera de Mart 1999 7 i Mig Intriga policíaca al planeta Mart

del segle XXII
Víctor Peris Nit i la tempesta del no 

res
2004 Tabarca Investigació  històrica  amb

màquines del futur
Joan Pla Xantall, la xica digital 2007 Baula Futur. Genètica
Jordi Querol La secta dels suïcides 1997 3i4 Perills de la genètica
Jordi Querol Dos mons, un planeta 2001 3i4 Universos paral·lels 
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5.4.2 Èpica i fantasia

Quan  es  parla  de  literatura  fantàstica,  en  qualsevol  de  les  vessant,  és  fàcil

incórrer en un reduccionisme. L’associació de fantasia i infantesa, com si la literatura

d’adults fóra incompatible amb la meravella. 

C.  S  Lewis  en  reflexiona  a  bastament  en  La experiencia  de  leer,  una  visió

interessant  en  la  seua  doble  qualitat  d’autor  de  literatura  fantàstica  i  teòric  de  la

literatura:

La asociación entre la fantasía (incluidos los Marchen) y la niñez –la creencia de que los niños 

son los lectores a quienes está destinado este tipo de libros […] dista mucho de ser universal, y 

data de épocas recientes. La mayoría de las grandes obras de la literatura fantástica así como 

gran parte de los cuentos de hadas,  no estaban dirigidas sólo a los niños sino al público en  

general.  El  profesor  Tolkien ha aclardo  muy bien esa cuestión. Así como algunos  muebles  

pasaban al cuarto de los niños cuando dejaban de estar de moda para los adultos, lo mismo  

sucedió con el cuento de hadas. Suponer que existe una afinidad específica entre la niñez y las 

historias sobre cosas prodigiosas es como suponer que existe una afinidad específica entre la  

niñez y los sofás de estilo victoriano. Si en la actualidad sólo los niños leen ese tipo de historias, 

no es porque los niños como tales tengan una especial predilección por ellas, sino porque las  

modas literarias  no les  afectan.  El gusto  por esas  historias  no es  un gusto específicamente  

infantil, sino un gusto normal y constante de la humanidad, que en los adultos  se  encuetra  mo-

mentáneamente atrofiado por influencia de la moda (Lewis: 2000, 72-73).  

L’èxit  internacional  de  Tolkien,  Lewis,  Funke,  Paolini,  etc.,  i  la  proximitat

d’autores com Laura Gallego o Maite Carranza no ha esperonat el gènere èpic i fantàstic

entre en la LIJ valenciana.  

Dins d’aquesta literatura, hi ha fantasia heroica, novel·les de bruixes i espasa, a

l’estil  de  Conan (1932),  de Howard, o de l’obra de Tolkien.  Es caracteritzen per la

brutalitat,  el món feudal i mític de senyors guerrers, la violència, la bruixeria… Una

formulació més amable és la proposta de Michael Ende i  La història interminable, de

Frank Herbert i Dune, de Philip Pulman i El rellotge mecànic o de Paolini i Eragon.  
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La qualitat  d’una obra no depén del  gènere,  sinó de si  mateixa.  La novel·la

fantàstica havia estat poc conreada en català. Jaume Fuster, un altre gran defensor de la

literatura de consum, se n’adonà. Ens oferí una aventura èpica, en els orígens mítics de

la història, amb la trilogia formada per  L’illa de les tres taronges (1983),  L’anell de

ferro (1985) i El jardí de les palmeres (1993). Un camí també explorat per Pep Albanell

en  La guia fantàstica (1977) i Maria Antònia Oliver en  Crineres de foc (1985). Més

recentment, Maite Carranza s’ha especialitzat en aquest gènere, amb L’esperit dels gels,

Màgia d’una nit  d’estiu o la saga de  La guerra de les  bruixes.  Fet  i  fet,  el  gènere

fantàstic gaudeix de relativa bona salut nord enllà, gràcies a Miquel Rayó, Gabriel Janer

Manila, Mercè Canela i altres.

Vicent Pascual, Josep Franco i Carles Cano van provar d’introduir el gènere en

la LIJ valenciana amb pocs anys de diferència.  L’últim guerrer  (1986) de Pasqual,  El

misteri  de l’aigua (1985) i  La sal (1988)100 de Franco, pròximes a l’univers tolkià i

mitològic, van tindre una fortuna molt menor que altres produccions més convencionals

dels mateixos autors. A pesar de ser obres que s’adscriuen perfectament a les regles i a

la qualitat de la literatura fantàstica. Hi ha la idea central d’un món idíl·lic que trontolla

davant l’amenaça del mal, un enemic foraster, sanguinari, despietat, que cal véncer per

restaurar  l’equilibri.  Fet  i  fet,  Franco  és  l’autor  amb  més  incursions  en  el  gènere

fantàstic,  també  per  al  lector  infantil,  amb  Anàdia,  la  ciutat  submergida,  el  viatge

meravellós d’Ida a la recerca d’un món on viure. Per una altra banda, Llegendes del Sol

i de la Lluna (1985) és una obra singular dins de la producció de Carles Cano, a mitjan

camí de la narrativa fantàstica més aventurera i el relat inspirat en l’evocació dels contes

orientals, a l’estil de Les mil i una nits. 

La  lluita  entre  el  bé  i  el  mal,  les  batalles  llegendàries  i  la  superació  dels

personatges, és el motiu central de La devastació violeta (1991), de Joaquim Espinós.

Amb la particularitat de ser una de les poques novel·les de temàtica fantàstica pacifista.

Continua la creació d’un món imaginari nostrat, amb una toponímia propera, als boscos

100 La sal va obtindre el Premi Ramon Muntaner de l’editorial Empúries.
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de la Verda Tramuntana i de la Plana de l’Espill, barrejada amb una recerca no de la

victòria bèl·lica, sinó del recobrament de la pau i de l’harmonia.

Quan  parlàvem  de  ciència  ficció  fèiem  referència  a  l’espai,  als  universos

desconeguts, a les civilitzacions sorprenents però possibles. Ara, en el gènere fantàstic,

tot ocorre a la terra, una terra arcaica de reminiscències antigues o medievals, situada en

la indeterminació mítica, que ens parla des de l’èpica de l’aventura i el tema bàsic de la

lluita del bé contra el mal, i entremig, la lluita pel poder i per l’amor. Resulta curiós que

en  les  literatures  normalitzades,  els  escriptors  s’especialitzen  i  no  escriuen  obres

fantàstiques puntuals, sinó que creen sagues. Penseu en Tolkien, Lewis, Gallego i més

prop, Maite Carranza. La literatura valenciana no ha estat capaç de crear encara, cap

saga de literatura fantàstica. 

Una altra obra primerenca és El collar maragdí del rei Hussein (1987). Vicent

Escrivà endinsa el lector en un món singular, de ressonàncies exòtiques i orientals, amb

encunyacions  lèxiques  que  uneixen  la  creació  narrativa  d’un  món  fantàstic  amb  la

creació lèxica d’un llenguatge ad hoc, un món «que té paraules a la mesura de les coses

i  de  les  persones».  És  la  història  d’un  «primpríncep»,  protagonista  d’una  mítica

ancestral  i  familiar,  alhora,  gràcies  a  les  referències  toponímiques  i  les  al·lusions  a

esdeveniments  coneguts,  com  ara  l’expulsió  dels  moriscos  valencians.  Comptat  i

debatut,  una  obra  singular  i  digna  de  ser  recuperada,  com  moltes  de  les  històries

esmentades, de les boires dels llibres descatalogats. 

Les tenebres de Maldar, de Ramon Pastor, situa la història cavalleresca en una

edat mitjana fictícia. Dins de la literatura més fantàstica que no èpica, cal assenyalar La

lluna de Taa (1993), de Miquel Martínez. Una obra ambiciosa, ambientada en un món

fabulós, que utilitza la tècnica de les històries inserides dins de la narració. Altres obres

presenten un  caràcter més infantil, com ara  Elis, de Josep Cháfer, les aventures d’un

donyet que combinen narració amb partitures musicals; Van ploure estrelles, de Raquel

Ricart, la història d’un xiquet que busca respostes en un micromón màgic, contada amb

gran lirisme i sensibilitat.
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Lourdes Boïgues, per la seua banda, és la primera a introduir un dels temes de

major èxit internacional dels últims temps. El secret de Caterina Cremec i La venjança

de Caterina són el primer ataüllament d’una vampiressa aclimatada al País Valencià.

Una història contada des del sentit de l’humor i el dinamisme que ha estat capaç de

crear un personatge singular i original. Després d’aquesta experiència, ha provat sort en

el gènere èpic i fantàstic, amb la novel·la  Arc. El naixement d’una heroïna, publicada

per Edicions 62.  

Una constatació de les dificultats del gènere és el fet que Bromera llançara una

col·lecció  específica,  «Esfera».  S’hi  han publicat  una trentena  de títols  de la  millor

literatura fantàstica internacional, obres de Brennan, Colfer, Pullman, McKay, Gallego,

Funke, Carranza, Rushdie. Cap autor valencià, però. 

No obstant això, hi ha excepcions esperançadores. És el cas de Shaudin Melgar-

Forrester, autora de dues obres molt consistents de temàtica fantàstica:  Més enllà del

somni, i la continuació, Perduts a l’altre món. Dues obres arriscades, primer, pel gènere

i el tema,  el  viatge a un món de màgia i fantasia  per mitjà dels somnis;  segon, per

l’extensió  considerable;  i  tercer,  per  la  solidesa  de  l’univers  que  són  capaces  de

construir, on alterna la narració des de dos punts de vista diferents. 

Un altre cas singular és  El mite d’Hèrcules, de Doménec Ardit,  una novel·la

fantàstica d’inspiració mitològica basada en les peripècies d’un semidéu arquetipus de

les passions humanes.  

Pel  que  fa  a  la  literatura  infantil,  hi  ha  més  manifestacions.  La llegenda de

l’amulet de Jade, de Vicent Enric Belda, és una obra d’aventures que recorda el millor

cinema èpic oriental, a l’estil d’El mite o La casa de les dagues voladores.  Guadà, de

Maurici Belmonte, conjuga la fantasia amb el rerefons ecològic. Narra la història d’una

ciutat  misteriosa,  Guadà  o  el  País  del  Pacte,  que  viu  en  equilibri  amb  la  natura.

L’harmonia es veu amenaçada per un mal modern, la industrialització i el capitalisme.

El tema del viatge és el motiu central d’altres dues obres, de Toni Oliver i de Josep

Chapa.  Oliver  proposa  un  viatge  fabulós,  pròxim  al  relat  èpic  de  Jasson  i  els

argonautes, en Els guerrers de les illes Ginèsies. Tingonass, de Josep Chapa, narra un
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viatge al món de la fantasia per mitjà d’un llibre. Una història de gnoms, fades i bruixes

que juga amb el misteri on, com diu l’autor: «Res no és el que sembla, res no acaba on

pensem i no sabem on continua».

Ja una altra vegada en la literatura juvenil, La copa dels orígens, d’Isabel García

Canet, parteix d’un altre viatge. Es capbussa en el món dipinto, el món dels quadres de

la  galeria  dels  Uffizi,  on  els  personatges  cobren  vida  i  formen  un  autèntic  univers

paral·lel d’intrigues i aventures. El laberint de les tres corones, de Tomàs i Maria Jesús

Belaire,  parla  d’un  altre  viatge,  ara,  per  un  parc  d’atraccions  amb  vida  pròpia.  La

maledicció del silenci, de Manel Alonso, descriu un altre recorregut, ara pels mons de la

fantasia, a partir de la màgia i la llegenda. 

 Francesc Mompó, per la seua banda, ha creat dues obres que recuperen per a la

literatura  culta  personatges  de  l’imaginari  popular.  Són  Uendos i  Els  greixets.  En

Uendos, situa l’acció en un poblat de donyets i fa viure les seues aventures. Els greixets

s’aproxima  a  la  novel·la  fantàstica  de  terror.  Ficciona  una  sèrie  d’assassinats

inexplicables, on tot apunta a la implicació dels greixets, unes criatures fantàstiques que

assassinen xiquets per extraure’ls el greix. Els fantasmes de Lacrimina Coeli, en canvi,

és una novel·la cama ací, cama allà del gènere fantàstic, amb un gran sentit de l’humor.

Crea una escola plena de fantasmes i personatges esbojarrats.

NARRATIVA FANTÀSTICA VALENCIANA (1975-2014)
AUTOR TÍTOL ANY EDITA TEMA

Doménec Ardit El mite d’Hèrcules 2011 3i4 Aventures.  Heroi  mito-
lògic

Manel Alonso La maledicció del silenci101 1992 Camacuc Aventures.  Màgia  i
llegendes

Vicent Enric Belda La llegenda de l’amulet de Jade 2007 Bromera Aventures orientals
Tomás Belaire i 
Ma Jesús Belaire

El laberint de les tres corones 1993 Tabarca Aventures  en  un  parc
d’atraccions encantat

Maurici Belmonte Guadà 1998 Bullent Ciutat fantàstica
Lourdes Boïgues El secret de Caterina Kremec 2008 Bullent Història de vampirs

101 Reeditada en Brosquil (2007).
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Lourdes Boïgues La  venjança  de  Caterina

Kremec
2012 Bullent Continuació

Lourdes Boïgues Arc. Història d’una heroïna 2013 Grup 62 Heroïna guerrera
Ma Jesús Bolta La cova dels estels 1990 Camacuc Intriga. Mons paral·lels
Carles Cano Llegendes  del  Sol  i  de  la

Lluna102
1988 Gregal Mites i llegendes

Isabel García Canet La copa dels orígens 2011 Bullent Mons  paral·lels  de  la
pintura

Josep Chapa Tingonass 2001 Tàndem Viatge  al  món  de  la
fantasia

Josep Cháfer Elis 2012 Tàndem Aventures d’un donyet
Vicent Escrivà El collar margdí del rei Hussein 1984 Bullent Aventures. Món àrab
Joaquim Espinós La devastació violeta 1993 Bullent Fantasia èpica
Josep Franco El misteri de l’aigua103 1987 Gregal Fantasia èpica
Josep Franco La sal 1995 Empúries Fantasia èpica
Josep Franco Anàdia, la ciutat submergida 1995 Bromera Ciutat fantàstica
Antoni Garcia Oliver Els  guerrers  de  les  illes

Ginèsies
2006 Bromera Aventures. Món mític

Miquel Martínez La lluna de Taa 1993 3i4 Aventures. Món fantàstic
Shaudin  Melgar-
Forrester

Més enllà del somni 2008 Bullent Viatge al món màgic

Shaudin  Melgar-
Forrester

Perduts a l’altre món 2012 Bullent Viatge al món màgic

Francesc Mompó Els greixets 2005 Tabarca Intriga  i  desaparicions.
Cultura popular

Francesc Mompó Uendos 2008 Tabarca Aventures de dos donyets
Francesc Mompó Els  fantasmes  de  Lacrimina

Coeli
2010 Bullent Humor i fantasmes

Ramon Pastor Les tenebres de Maldar 2003 Baula Fantasia èpica
Vicent Pascual L’últim guerrer104 1988 Gregal Fantasia èpica
Raquel Ricart Van ploure estrelles 2002 Tàndem Món  de  la  fantasia.

Viatge iniciàtic

102 Reeditada per Bromera (2011). Existeix una edició en Empúries (1998). 
103 Reeditada per Columna (1990). 
104 Reeditat per Tabarca (1993).
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5.4.3 Apunts sobre la fantasia en la literatura infantil valenciana

En  les  obres  infantils,  la  màgia  i  la  fantasia  són  elements  fonamentals  i

reiteratius.  Els  eixos  temàtics  més  habituals  acostumen  de  ser:  el  viatge  a  mons

fantàstics;  l’aparició  d’algun  element  o  personatge  meravellós;  l’imaginari  (bruixes,

fades, donyets, gegants, etc.); la fantasia tocada de sentit de l’humor; les històries amb

animals personificats; les lletres i la lectura; la família, l’amistat i els valors; i els herois

amb problemes que se solucionen gràcies a la tenacitat i a un pessic de fantasia. 

Les  dècades  següents  a  la  fi  de  la  Segona Guerra  Mundial  aposten  per  una

fantasia versemblant o un realisme amb pinzellades de meravella. Alhora, es qüestionen

els models pedagògics tradicionals, basats en l’autoritarisme. Això implica, entre altres

coses, que la literatura reflectisca la vida i els problemes socials, si no directament, sí de

forma metafòrica.  

Com es veurà amb major deteniment en l’apartat dedicat a la rondallística, els

finals  dels  setanta  i  la  dècada dels vuitanta  marquen la revalorització de la fantasia

popular. Es passa d’una LIJ dominada pel realisme i la versemblança, a una altra amb

major llibertat, amb dues línies no excloents: el realisme fantàstic i la rondalla moderna.

Alguns exemples de realisme fantàstic serien Mercè Canela, S’ha de ser animal (1992),

Josep Gregori,  Moguda a la biblioteca (1995), Pep Albanell,  Contes llaminers (1993),

Rosa Maria Colom,  L’escola secreta de Madame Dudú  (2002), etc. I pel que fa a la

narrativa  meravellosa,  inspirada  en  temes  o  tècniques  de  la  rondallística,  caldria

esmentar des d’El savi rei boig (1979) d’Empar de Lanuza,  Viatge al país dels lacets

(1969) de Sebastià Sorribas, passant per El bosc encantat (1985) de Pep Albanell.  

L’ús de materials folklòrics i meravellosos com a recurs temàtic de la LIJ, cal

entendre’l a partir de tres factors. En primer lloc, la tradició oral viscuda (Valriu: 1998b,

27), bàsica en la formació cultural i identitària, actua d’herència literària per a suplir una

tradició  escrita  estroncada  o  desconeguda.  I  no  solament  això:  les  referències  a  la

cultura popular compartida són un acte d’afirmació nacional i de redescobriment de la

identitat.  Aquesta  necessitat  contextual  s’uneix a  una circumstància  generacional,  la
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coincidència amb les tendències literàries que reivindiquen la tornada a la fantasia com

a font de llibertat i creativitat. Jaume Albero explica molt bé aquesta necessitat inherent

en el seu estudi El simbolisme màgic en el conte popular. El valor psicològic i educatiu

de les rondalles (2005): 

En el nostre sistema cultural es considera que la saviesa popular pertany al passat i que els contes

són només una expressió d’aquest passat. Es tracta d’una creença interessada, ja que creuen que

si la situen en temps pretèrits deixarà de ser una amenaça […]. En la societat del progrés tècnic

la demanada de ficció i màgia és tan viva com ho ha estat en el passat. Les persones tenim una

necessitat constant de submergir-nos en un món d’aparença irreal on s’escenifiquen els nostres

conflictes interiors. Així doncs, somien de nit, i també de dia. Encara que en temps moderns les

rondalles són presentades com una evasió infantil, aquestes poden encara satisfer la necessitat de

ficció dels adults (Albero: 2005, 183 i 184).  

Alhora,  el  relat  popular aprofita  d’inspiració o punt de partida per a escriure

obres del gènere fantàstic.  El  gran mestre  és Tolkien.  Encara que va escriure cap a

mitjans de segle XX, la seua recepció a la península és més tardana, i coincideix amb la

dècada dels vuitanta. A la influència de Tolkien, s’hi suma el paper de la rondalla, font

temàtica i també mestra d’estructures narratives. En aquesta línia se situa la trilogia de

Jaume Fuster, iniciada amb  L’illa de les tres taronges (1983) i gran part de l’obra de

Miquel Rayó, Mercè Canela o Maite Carranza. 

Una  altra  línia  de  la  fantasia  opta  per  les  premisses  del  joc  amb  l’absurd,

entronca amb les avantguardes i amb Gianni Rodari. És l’escollida per Miquel Obiols i

Tatrebil en contes uns (1980) o Pep Albanell i La guia fantàstica (1977). Josep Albanell

(pseudònim, Joles Senell) és un bruixot de les paraules, potser, el més paregut entre

nosaltres  a  un  Gianni  Rodari.  La  guia  fantàstica va  actuar  de  revulsiu  contra  la

tendència realista i moralista imperant a l’època. Albanell va gosar trencar els esquemes

convencionals de la versemblança i va obrir un nou camí que sorprengué tothom per la

innovació i l’originalitat,  tot i que no ha tingut massa continuïtat.  Miquel Obiols, en

canvi, és un dels pocs que s’ha atrevit a jugar a domar el llenguatge, amb cal·ligrames,
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jocs  verbals  i nonsense,  contes  surrealistes  i  sorpreses  tipogràfiques,  en  la  línia  del

moviment Oulipo. 

Comptat i debatut,  motius temàtics similars als d’altres literatures veïnes.  No

obstant  això,  la  majoria  de  les  històries  infantils  valencianes  presenten  un  clar

predomini de la màgia i la fantasia, sobre els arguments més realistes. La fantasia se

situa en mons imaginaris o en mons rurals atemporals, més que no en espais urbans o

contemporanis. A fi de facilitar-ne l’estudi i la comprensió, proposem una classificació

orientativa, basada en els criteris esmentats amb anterioritat.105

a) Mons imaginaris

De  primer,  toca  parlar  dels mons  imaginaris.  Podem  documentar  un  niu

d’històries  que  proposen  viatges  a  mons  fantàstics  o  incursions  de  personatges

meravellosos en el món quotidià. Hi ha la creació de mons possibles, en un temps mític,

pròxim a la indefinició de la rondalla, on tot és possible, com en els contes d’El savi rei

boig o  L’home  del  Penyagolosa d’Empar  de  Lanuza.  Fins  als  universos  totalment

imaginaris d’El món dels forrellats, de Ferran Bataller, o A l’altre costat del barret, de

Carles Cano. Passant, també, per personatges o éssers fantàstics que trasbalsen el món

quotidià, a l’estil  de  La mascota que no existia, de Lourdes Boïgues o  Potosnàguel,

d’Enric Lluch.

Lanuza ens ofereix un compendi de temes, tècniques i possibilitats, en un llibre

que té molt d’assaig i de provatura. Hi trobem ben bé tots els eixos temàtics: els mons

imaginaris, els personatges fantàstics, els animals personificats, les relacions familiars,

les  relacions  humanes,  l’autosuperació.  El  savi  rei  boig és  un  d’aquest  llibres

imprescindibles que resumeixen una època i, alhora, són clàssics perquè sobreviuen al

temps. El mateix podríem dir de  Bon viatge, pit-blanc  (1982), el viatge iniciàtic d’un

altre  petit  príncep, amarat  de tendresa i  sensibilitat,  i  de  L’home del  Penyagolosa i

altres contes (1991), un recull de noves rondalles, al més pur estil de Rodari.      

105 Lluny de pretendre una classificació exhaustiva, el llistat següent intenta ordenar el volum considerable
de LIJ infantil, a partir d’uns criteris temàtics. Evidentment, algunes obres permetrien la inclusió en més
d’un apartat. S’ha escollit el tema més representatiu en cadascuna.  
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El gros de la producció infantil  se situa en una línia  fantàstica,  amb escassa

presència  del  realisme.  Hi  podem  esmentar  els   autors  següents:  Ferran  Bataller,

Lourdes Boïgues, Maria Jesús Bolta, Montserrat Bonaventura, Teresa Broseta, Carles

Cano,  Neus  Caramaña,  Josep  Castelló,  Ximo  Caturla,  Salvador  Comelles,  Ferran

Cremades, Josep Antoni Fluixà, Emili Gascó, Marina Guillén, Francesc Gisbert, Ramon

Gullem, Pepa Guardiola, Gràcia Jiménez, Enric Lluch, Antònia Martínez, Vicent Marçà,

Xavier Mínguez, Lluís Miret, Carles Recio, Mercé Viana i Llucià Vallés.106  

b) Personatges fantàstics

El segon grup el formen les històries protagonitzades per personatges fantàstics,

ja siga de l’imaginari tradicional (fades, bruixes, donyets, gegants) com de l’imaginari

modern  (vampirs,  monstres).  La  literatura  infantil  actual  està  molt  influenciada  per

l’herència  de  la  rondallística,  en  temes  i  tècnica.107 Més  avant  es  dedica  un  capítol

d’aquest estudi a parlar de la influència de les recopilacions de rondalles a l’escola i les

repercussions directes en la literatura infantil.108

106 Algunes obres:  El món dels forrellats,  de Ferran Bataller;  La mascota que no existia,  de Lourdes
Boïgues;  Mira quina estrella i  Qui t’ha dit que el món era blanc?, de M. Jesús Bolta;  S’ha escapat un
cangur, de Montserrat Bonaventura; L’illa a la deriva i  Les costures del món, Teresa Broseta;  A l’altre
costat del barret i El pirata que va robar les estrelles, de Carles Cano; La nostra amiga Mandonguilla, de
Neus Caramaña; El Montgó i l’esbarzer, de Josep Castelló; La penya dels pirates, de Ximo Caturla; Joc
de mags, de Salvador Comelles; Dragomon, de Ferran Cremades; El poble de Llepamelós, Viatge al país
dels cocòlits,  La reina Ataülfa i Gratacelònia,  de Josep Antoni Fluixà;  No m’ho puc creure,  d’Emili
Gascó; La cadira voladora, de Marina Guillén; Una llegenda per a Draco, de Francesc Gisbert; El país
dels dos sols, de Ramon Guillem;  L’engruna de cristall, de Pepa Guardiola;  Un grapat de somnis, de
Gràcia Jiménez;  L’àngel propulsat i el dimoni emplomat,  d’Enric Lluch;  Vénen d’Orient?, d’Antònia
Martínez; La història de Vilafartera, de Vicent Marçà; Lumare i Alícia al país de la xocolata, de Xavier
Mínguez; Jordi i el tresor de les vint perles, de Lluís Miret; Eros, un heroi especial, de Carles Recio; El
mag Floro, Un pintor molt guai,  El savi Ciril,  Bum-bum, el fantasma esvalotat,  El secret de l’estora
Leonora i Mei-Mei vol ser rei, de Mercè Viana; L’illa de les foques, de Llucià Vallés, etc.
107 Vegeu Caterina Valriu (1998), Influència de les rondalles en la literatura infantil i juvenil catalana. 
108 Obres  infantils  d’influència  meravellosa,  amb bruixes  i  bruixots,  ogres  i  gegants,  donyets  i  altres
criatures fantàstiques:  La bruixa refredada, de Teresa Broseta; El gegant Tocatoc, de Carles Cano;  El
país dels dos sols, de Ramon Guillem; Tereseta la bruixeta i De cine, Tereseta, de Josep Gregori; la sèrie
«El bagul dels monstres» i La bruixa, Enric Lluch; La fada masovera, de Vicent Marçà; Un gegant a la
butxaca, de Lucila Mataix; Un drac mínim, d’Anna Miró; Jordiet i la bruixa i El sastre i l’aprenent, de
Ramon Pastor; El gegant Romuald, de Dolors Pellicer; la sèrie de L’autobús Jordiet, de Joan Pla; Àngels i
la bruixeta, d’Estrella Ramon; L’ogre dels dàtils, de F. Sempere; Amanida de bruixes, de Rosa Serrano;
Les aventures de Bríngol el vampir, de Perfecte Soler; El gegant Peusllargs, de Josep Valor; Lluna i la
pluja, de Llucià Vallés;  La fada dels somnis,  El geni de la bossa de quicos i  El mag Floro, de Mercé
Viana, etc.
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c) Sentit de l’humor

En tercer lloc,  la màgia i la fantasia van tamisades pel sentit  de l’humor,  un

element  que  els  dóna  major  versemblança.  Lewis  Carrol  afirmava  que  l’humor  es

basava en la contradicció entre el que es diu i el que es vol aparentar dir. L’humor és un

punt de vista, una manera de pegar-li la volta a la realitat.  Per a aconseguir l’efecte

desitjat, hi ha autors que empren l’experimentació amb el llenguatge, seguint el model

de Miquel Obiols, i exploten les possibilitats de l’absurd i el non sense, com ara algunes

obres de Carles Cano. 

Entre  els  autors  valencians  que  han  conreat  la  narració  humorística  cal

assenyalar  Enric  Lluch,  Pasqual  Alapont,  Carles  Cano  i  Pep  Castallano.  Dels  tres

primers, en parlarem a bastament als capítols finals. 

Pep  Castellano  és  un  dels  autors  més  prolífics,  amb  vora  cinquanta  títols

publicats en els últims quinze anys i repartits per totes les editorials valencianes. Ha

diversificat  la  producció  tant  per  a  joves  com per  a  infants,  en  un  tàndem amb  la

il·lustradora Canto Nieto, nascuda a Zamora. Cal assenyalar una sèrie d’obres, per a

lectors de primària, en què juga amb l’humor, les rimes i la imaginació. Aconsegueix

crear una atmosfera notable de joc i musicalitat  contínua en Marta Martí,  reina del

rodolí i El rap de la gallina Carolina, dues de les seues obres més reeixides, populars i

reeditades.  La fada minerva, fa contes en conserva o  Carmina, la pingüina que ve de

l’Argentina continuen aquesta línia. El sentit de l’humor i la paròdia són els elements

característics de l’estil narratiu d’obres per a lectors a partir de deu anys, com Marta

Teixidor, la dona ascensor,  La tele trista i el pare malabarista,  Les puces vampires i

Jaume, el gos i l’humà rabiós. Un estil que retrobem, més moderat, en la producció

juvenil.    

En la LIJ valenciana, però, la majoria d’autors són més convencionals i opten

per la ironia o la paròdia. Pasqual Alapont aplica la comicitat a les relacions familiars,
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en les aventures de Manel i el seu avi. Carles Cano juga amb els destrellats, Enric Lluch

sap trobar el costat amable i còmic de totes les situacions.109  

d) Animals personificats

El quart  punt fa referència  a un altre  tema agradós per al  públic infantil,  els

contes protagonitzats per animals personificats. Es tracta d’històries basades ara en el

model clàssic de la faula o de la rondalla, adés en el conte meravellós d’inspiració més

lliure.110

A tall d’exemple, hi ha La casta de banya trencada (2012). Pepa Guardiola ha

sabut combinar la millor tradició de faules amb animals humanitzats i el relat modern de

les aventures protagonitzades pels habitants d’un rodal de món, la marjal. Com en  El

vent i els salzes, a la marjal conviuen tot un seguit de personatges amb nom, malnom,

un  caràcter,  unes  preocupacions  i  una  història  personal  perfectament  definides.

L’esplugabous curiós i fidel; Salat, un bou de casta, fill de Culebró «Banya Trencada» i

de la vaca Arista; Naia, una burra tronada i atarantada, etc. Els habitants de la marjal

formen una comunitat solidària, marcada pel respecte i l’amistat,  on el lector se sent

còmode i integrat. L’encert de Guardiola rau a a fer-nos sentir com a normals el caràcter

i les complicitats d’uns personatges que no deixen de ser animals. I com en  Animal

109 Hi havia una vegada un país, de Carles Cano;  Les puces vampires,  Jaume, el gos i l’humà rabiós,
Marta Teixidor, la dona ascensor i La tele trista i el pare malabarista, de Pep Castellano; El rei Panxut
redola i el rei Primal s’envola, L’àngel propulsat i el dimoni emplomat, L’inventor xaveta, En quin cap
cap?, El faraó Totun-nas, La colla dels rosegons, Cavaller o cavalleressa, ho sabràs ben de pressa, De
cigonyes despistades i de princeses bescanviades,  El nanet Gumersín i la princesa Noanín,  Eugeni, un
geni mal geni Xalop i  Bori-bori i el lladre Butxacotes,  d’Enric Lluch;  Massa casualitats,  El detectiu
Camaperdiu i Sense perdre la calma, de Vicent Marçà, etc.
110 Mitjacua i la sargantana de mar, de Pasqual Alapont; El país que no coneixia l’arc de Sant Martí, de
Dolors de la Asunción; Petit manual d’instruccions d’ús per a animals, de Josep Ballester;  Somni d’un
cavallet de fusta, de Montserrat Bonaventura; Les aventures de Potaconill, Un drac a la sopa, La gallina
que pogué ser princesa, 40 elefants mariners, Els viatges de Pericot, El ratolí i la selva tropical i Contes
rosegats, de Carles Cano; Joan de l’Iris i el rossinyol, de Joaquim Espinós; Ulisses, el meu gat i Quatre
històries d’animals, de Josep Franco; Julieta i el caragol màgic, de Joaquim González i Caturla; Pere i el
ratolí Pirulí, de Josep Antoni Fluixà;  L’últim linx,  de Santiago Forné;  Quatre històries d’animals,  de
Josep Franco; Els animals agraïts, de Llorenç Giménez; La casta de banya trencada, de Pepa Guardiola;
Grooc, bon dia, senyor marqués,  El dia que Mimí va desaparéixer i  Pobres animals!, d’Enric Lluch;
Banyes de bou, d’Isabel Marín;  El gos invisible, de Cristòfor Martí;  Les aventures espacials de Ximet i
Blai el papagai, de Paco i Jordi Moreno; La formiga cubana, de David Nel·lo; Com una cabra i Fil que
penja, de Maria Dolors Pellicer; El gatet Barrabàs, de J. Soler; El Nadal de la rateta, de Maria Torres,
etc.
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farm, els humans són una presència pròxima i llunyana, alhora, una ombra d’inquietud

que  es  projecta  amb  menor  o  major  força  sobre  la  vida  dels  animals,  segons  les

aventures que travessen. 

També cal assenyalar Animals! (2002), de Maria Jesús Bolta, les aventures d’un

grup d’animals de la sabana que reben la visita d’una família d’humans. Unes peripècies

divertides  que  saben  trobar  el  punt  d’equilibri  adequat  entre  la  imaginació  més

desimbolta i la paròdia desenfadada del caràcter i de les relacions, sovint complicades,

entre humans i animals.    

De l’extensa producció de Carles Cano, seleccionem dos títols protagonitzats per

animals:  Les aventures de Potaconill (1983) i  Contes rosegats  (2002).  En parlem al

capítol V de l’apartat d’autors, però convé avançar algunes reflexions. Carles Cano es

va donar a conèixer en el món de la LIJ amb  Les aventures de Potaconill (1983), un

conte que es publicà inicialment en la col·lecció «Joanot» de la Federació d’Entitats

Culturals del País Valencià i que amb el temps, es convertiria en un clàssic. Va ser a

més  a  més,  el  primer  projecte  en  comú  amb  Paco  Giménez,  el  seu  il·lustrador  de

referència o «cara B», en paraules de Cano. La història la protagonitza un personatge

inoblidable, un conill marcat per la rebel·lia i l’inconformisme que, com l’autor, no es

conforma de ser un entre tants i no para en torreta. Un conte bastit de frases fetes, jocs

de paraules,  personatges fantàstics i  sentit  de l’humor.  Pel que fa a  Contes rosegats

(2002), està format per tres històries. En primer lloc, «La guerra d’en Tip-Tap», on es

conten les peripècies d’un talp que ha de lluitar contra el projecte de construcció d’un

camp de golf sobre sa casa. «Pau menja sabates» és la història d’un xiquet aficionat, des

de menut, a rosegar tot el que porta als peus. «Rates de biblioteca», sobre una biblioteca

abandonada on només habiten els rosegadors.

 

e) Lletres, jocs lingüístics i lectura 

Les històries protagonitzades per lletres, amb jocs lingüístics o que inciten a la

lectura,  conformen  un  altre  grup:  Caram,  quina  aventura! i  Conte  contat,  torna  a

començar, de Manel Alonso (món dels llibres);  Història d’una recepta i  T’he agafat,
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Caputxeta, de Carles Cano;  La biblioteca fantàstica, de Jesús Cortés;  Les lletres fan

fugina, d’Enric Lluch; Moguda a la biblioteca, de Josep Gregori; El cas misteriós de la

lletra malalta, de Mercé Viana, etc.

f) Família, amistat i valors 

La família, l’amistat i els valors constitueixen un altre motiu important:  Ja en

som  dos,  de  Daniel  Balaguer;  Berenars  amb  Cleopatra,  de  Teresa  Broseta;  Dues

llàgrimes per màquina, de Fina Casalderrey;  Els pirates no ploren, de Pep Castellano;

A tots els ulls brilla la mateixa llum, de Vicent Fausto; Germans bessons quasi idèntics,

de  Dolors  Jimeno;  Pometa  dolça,  Un test  de  margarides i  L’equip  dels  rosegons,

d’Enric Lluch; Amadeu Trotambolics, de Lucila Mataix, etc.

g) Autosuperació 

Per últim, de vegades, l’heroi o l’heroïna ha de superar un problema personal o

col·lectiu, gràcies a la seua espenta o imaginació, amb la participació de personatges o

elements fantàstics. 111

Maria Torres Palau (València, 1978) és un cas que cal remarcar. Llicenciada en

comunicació audiovisual, ha publicat alguna obra per al públic infantil com El Nadal de

la rateta i d’adults. Si en parlem és per  Les malifetes de Maria Encarna (2003), una

història que sobta per la seua força i proximitat. Segueix el model d’enfilar disbarats

protagonitzats  per  una  heroïna  infantil,  Maria  Encarna,  una  xiqueta  de  la  pell  de

Barrabàs.  Recorda  la  línia  d’infants  gens  exemplars  encetada  per  Roahl  Dal,  amb

Matilda, o per Astrid Lindgren, amb Pippi Lamstrung. La confrontació irònica entre el

111 S’hi inscriuen títols com ara:  Marta Martí, reina del rodolí i  Domadora de mar, de Pep Castellano;
Lina Panxolina i el quadern màgic,  La flauta màgica, de Mercé Climent;  La reina Tarel·la, d’Albert
Dasí;  Què fas, Calitolato?, d’Antoni Gómez;  Madame de les ratlles blaves, de Marisol González;  La
princesa cagaire i bufeta, d’Anna Llàcer;  El regne de Tentipotenti i  Ni ofici ni benefici, d’Enric Lluch;
Jordi Túrmix, aprenent de pirata, de Vicent Marçà;  Alícia en el país del xocolate, de Xavier Mínguez;
Un pirata tocat del cacau, de Màrius Moneo;  Guillem i els 880.000 pastissets i  El país dels llençols
mullats, de Vicent Pardo; Marina ja no té por i  El xiquet de cotó en pèl, de Maria Dolors Pellicer;  La
princesa  Pomèlia,  de  Núria  Pradas;  Les  malifetes  de  Maria  Encarna,  de  Maria  Torres;  La  velleta
refranyera, de Jordi Raül Verdú, etc.
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món dels adults i els infants, les aventures de colla, les relacions familiars, les malifetes

una  rere  l’altra  i  les  il·lustracions  desenfadades  de  Toni  Cabo  fan  una  lectura

entretinguda i d’allò més divertida.  En la mateixa línia, també ha publicat  Ai, quina

Gràcia (2014). 
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5.5 Gènere de terror o de fantasia sobrenatural 

Per parlar de terror i de misteri, l’editorial de referència en la literatura catalana

és Laertes (1983), amb la col·lecció «L’Arcà», consagrada a la traducció de clàssics del

gènere.  S’hi apleguen la intriga de Chesterton,  Twain,  Leroux, Buchan, Stevenson i

Conan  Doyle;  el  terror  gòtic  o  psicològic  de  Benson,  James,  Stoker,  Crawford,

Lovecraft,  Lee  i  Nerval;  la  ciència  ficció  de  Verne,  Adams  i  Abbott.  Emili  Olcina

investiga sobre el  gènere en l’Antologia de narrativa fantàstica catalana (1998).  Hi

inclou relats d’autors tan respectables i de primera fila com Raimon Casellas, Joaquim

Ruyra,  Joan Santamaria,  Ernest Martínez Ferrando, Mercè Rodoreda, Pere Calders o

Jordi Sarsanedas. Sense oblidar els dos monstres catalans del gènere fantàstic: Pedrolo i

Perucho.

En les lletres valencianes, el terror no ha estat ben considerat, ni en la formulació

decimonònica de la novel·la gòtica ni en l’actual trhiller psicològic. Més que obres de

terror, en el sentit canònic, a la literatura valenciana trobem la  fantasia sobrenatural,

narracions on apareix algun element paranormal, inserit en la trama. Com en el cas de la

narrativa  fantàstica,  mentre  altres  literatures  generen  best  sellers a  l’estil  de  H.  P.

Lovecraft o Stephen King, ací continua menystingut a la categoria de producció menor.

Obliden que la por és la matèria primera dels millors relats meravellosos. I la por a allò

desconegut, a la mort, a la foscor, a la incertesa… és un dels instints definitoris de la

humanitat. Tocant a la literatura juvenil, resulta si més no curiós que un dels autors més

venuts  en  valencià  de  l’última  dècada  siga  el  gallec  Agustín  Fernández  Paz,

especialitzat  en la intriga i el suspens, amb títols com  Cartes d’hivern,  Aire negre o

Tres passes pel misteri.112 Un èxit similar al d’Històries de por113, d’Angela Sommer-

Bodemburg. 

El gènere de terror i la novel·la fantàstica s’han nodrit de traduccions, ara i adés.

Aquesta tendència d’associar-los amb autors estrangers ha arribat fins al punt que en

112 Cartes d’hivern va per la 22a edició, Aire negre per la 10a i Tres passes pel misteri per la 4a. 
113 21 edicions.
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«El Micalet de Por», una col·lecció específica creada per Bromera, autors valencians

publiquen amb pseudònim de ressonàncies nòrdiques.   

Un simple  colp d’ull  a la  fila  dels  anys  de publicació  de la graella  d’aquest

capítol,  revela  que la majoria  d’obres assimilables  al  gènere apareixen pels volts  de

l’any 2000. La majoria no són narrativa de terror canònica, sinó narrativa que incorpora

elements del gènere (aparicions, fets sobrenaturals, etc.). No obstant això, a hores d’ara,

la LIJ valenciana compta amb una nòmina més que respectable d’autors que han gosat

d’enfrontar-se a la por, amb múltiples formes.  De tots, Silvestre Vilaplana és qui la

incorpora  amb  major  freqüència  i  efectivitat.114 El  model  triat,  el  thriller:  narració

ràpida,  contundent  i  cinematogràfica.  Aquest  interés  l’assajà  en  dues  obres

primerenques i molt ben acollides: La mirada d’Al-Azraq i Els dimonis de Pandora. La

trama detectivesca i la intriga per a resoldre el misteri del robatori dels ploms ibèrics

d’Alcoi s’entrellacen amb el recurs inquietant a les profecies apocalíptiques, el paper

dubtós de la jerarquia eclesiàstica, els assassinats inexplicables i la intervenció de forces

malignes i sobrenaturals. 

Una fórmula que reprén, aplicada a la novel·la d’ambientació històrica, en Les

urpes del diable i, fins i tot, en la producció per a adults, com ara L’anell del pescador.

La frontera negra fa una passa avant, amb una major complexitat i ambició. Situada en

diferents punts del planeta, els personatges són víctimes de l’omnipresència del mal i

d’un  destí  apocalíptic.  El  resultat  és  un  terror  més  psicològic  que  ambiental,  una

atmosfera de suggestió capaç de mantindre el lector amb el cor en un pessic. La lluita

contra el destí i  les lleis  de la natura, tan pròpia de l’ésser humà, és responsable de

despertar els dimonis. En Resurrecció, la lluita és la d’un pare contra la mort de la seua

filla. Al  cap i a la fi, la por més antiga de la humanitat, la por de la mort. Vilaplana crea

uns personatges turmentats i una atmosfera de tensió tibada, com una corda de guitarra

que amenaça trencar-se però resisteix fins a l’últim acord. 

114 Vilaplana és un dels autors més venuts, amb obres que es reediten contínuament.  La mirada d’Al-
Azraq (1999), publicada en Marfil, va per la 13a edició; Els dimonis de Pandora (2000), en Bromera, per
l’11a; Les urpes del diable (2005), en Marfil, per la 9a.
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El  dimonis  també  són  protagonistes  d’El  Mal,  de  Josep  Franco,  una  trama

detectivesca ambientada a Londres. I de Pactes amb el dimoni, de Glòria Olivares, una

relació amorosa gens recomanable.

La primera a incorporar el gènere gòtic en les lletres valencianes va ser Empar

de Lanuza, amb el conte «Un barret per a Roser», dins de L’escletxa assassina (vegeu el

capítol dedicat a Lanuza). La novel·la gòtica té una fita magnífica en L’enigma de Sir

Robert  McLean,  de  Miquel  Martínez.  De  la  fórmula  clàssica  estant  (ambientació  a

Escòcia, segle XIX, mansió aristocràtica, maledicció del personatge) Martínez basteix

una història sòlida, que atrapa el lector i el fa esborronar-se.

 L’estirp  de  l’horror,  de  Vicent  Enric  Belda,  parla  d’una  maledicció  de

transmissió generacional, un altre dels leitmotiv de la novel·la de terror: la lluita contra

un destí malèfic implacable. I Les ombres del bosc, introdueix el personatge de l’home

llop.  La mansió del terror, de Jesús Cortés, parteix del tema d’una casa encantada i

busca un lector més infantil. Igual que La meua família i altres monstres, de Francesc

Gisbert, des del sentit de l’humor i una voluntat paròdica i caricaturesca. 

L’altre món com a element desestabilitzador és present en: Veus del més enllà,

d’Adela Ruíz; Els relats d’Espectres, bruixes i dimonis, de Manuel del Álamo; L’àngel

de la mort, de Juane Gumbau;  Habitació 502, de Pep Castellano;  El fantasma de la

torre, de Gisbert. Alguns autors parlen de la vida més enllà de la mort, no per espantar,

sinó per establir una perspectiva respecte al món dels vius. És el cas de Toni Cucarella,

amb Ulisses i el fantasma foraster. La història d’una amistat entre dos desheretats, un

rodamón i una ànima en pena, que malviuen, marginats i invisibles a la societat.  La

mirada del gamarús, de Llucià Vallés, incorpora molts elements de la novel·la de terror

(sorolls,  misteri,  aïllament,  etc.)  amb  la  finalitat  de  desvetllar  un  passat  ocult.  Les

màgiques nits de Prada, de Manuel Joan i Arinyó, desenvolupa un tema original. Els

fets inexplicables que ocorren al voltant de l’estada d’uns joves a la universitat d’estiu

de Prada, relacionats amb les llegendes que s’hi conten. 
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Els vampirs, tan cèlebres en la literatura internacional,115 són els protagonistes de

la saga creada per Lourdes Boïgues, amb El secret de Caterina Cremec i  La venjança

de Caterina.  Boïgues, a més de parlar de la primera vampiressa instal·lada al barri del

Carme de València,  crea una narració  amb personatges  ben definits,  enriquida  amb

altres  subtemes  d’actualitat:  les  relacions  de  parella,  l’especulació  urbanística,  els

moviments antisistema. Un relat que combina la intriga detectivesca i la ironia de les

situacions. Els vampirs també són presents en Des de la foscor, de Gisbert, ambientada

a l’illa gallega d’Ons. Una altra classe de monstres, però més a la valenciana, serien els

protagonistes d’Els greixets, de Francesc Mompó, novel·la que s’atreveix a bastir una

història de suspens i de terror amb personatges de l’imaginari popular.  

Jaume Miquel ha tractat el suspens en tres obres molt distintes: El franceset, la

història  d’un  esperit  de  la  segona  guerra  mundial  que  es  comunica  amb  els  joves

mitjançant les noves tecnologies; Terror talaiotic, una obra singular, arrelada a la terra i

als seus monuments; i Els esperits blancs, sobre un viatge a la neu que es complica quan

els protagonistes són atacats i marcats al coll amb l’estigma d’una au misteriosa. 

Amb  tot,  són  dues  autores  catalanes  les  que  més  sovintegen  la  por,  en  les

col·leccions valencianes. Maria Mercè Company, amb  La presència i  La veu. I Rosa

Maria Colom, per als més joves, amb els reculls  de relats  Divendres 13 i  Creus en

fantasmes?. Altres llibres de narracions breus són Cita amb la por, de Dolors Pellicer, i

Les històries estranyes, de Francesc Gisbert.  

115 El llit sota la tomba. Antologia de la narrativa de vampirs (2003), d’Emili Olcina, editat per Laertes,
ens  dóna  una  extensa  mostra  d’autors  reconeguts  seduïts  pel  subgènere  vampiresc,  des  de  Polidori,
Gautier o Stoker, fins a Tolstoi, Crawford, Lawrence, Scott Fitzgerald o el nostre Joaquim Ruyra, entre
altres.  Una  altra  antologia  de  clàssics  internacionals  és  Criatures  d’ultratomba  (2011),  editada  per
Tàndem. 
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NARRATIVA DE TERROR O DE FANTASIA SOBRENATURAL VALENCIANA (1975-2014)
AUTOR TÍTOL ANY EDITA TEMA

Manuel del Álamo Espectres, bruixes i dimonis 2003 Tabarca Històries de terror
Manuel del Álamo Quan arriba el crepuscle 2008 Tabarca Investigació  i  fets  inexpli-

cables
M. Joan i Arinyó Les màgiques nits de Prada 2008 Baula Fets inexplicables
Vicent Enric Belda L’estirp de l’horror 2005 Bromera Maledicció  de  transmissió

generacional
Pep Castellano Habitació 502 2004 Tabarca Presències sobrenaturals
Rosa M. Colom Divendres 13 2004 Bromera Històries de fantasmes
Rosa M. Colom Creus en fantasmes? 2008 Bromera Històries de por
M. M. Company La presència 1998 Bromera Fantasmes
M. M. Company La veu 2007 Bromera Fantasmes
Jesús Cortés La mansió del terror 1998 Bromera Casa encantada
Toni Cucarella Ulisses i el fantasma foraster 2007 Perifèric Rodamón i ànima en pena
Francesc Gisbert El fantasma de la torre 2002 Bullent Torre encantada
Francesc Gisbert La  meua  família  i  altres

monstres
2006 La Galera Casa encantada. Humor 

Francesc Gisbert Les històries estranyes 2007 Bromera Relats  sobrenaturals  de  fan-
tasmes, bruixes, etc.

Francesc Gisbert Des de la foscor 2010 Edelvives Illa i casa amb maledicció
Juane Gumbau L’àngel de la mort 2005 Tabarca Investigació.  Fets

paranormals 
Juane Gumbau Tal com caragols de mar 2008 Tabarca Personatge inquietant
Jaume Miquel Els esperits blancs 2009 Edebé-

Marjal
Atac d’una au misteriosa

Jaume Miquel Terror Talaiotic 2011 Dolmen Torres  de  vigilància  encan-
tades

Jaume Miquel El franceset 2011 Ed. 96 Més enllà
Miquel Martínez L’enigma  de  Sir  Robert

McLean
2000 3i4 Gòtica 

Francesc Mompó Els greixets 2005 Tabarca Criatures fantàstiques.
Dolors Pellicer Cita amb la por 2004 Voramar Recull de contes
Adela Ruíz Veus del més enllà 2012 Tabarca Espiritisme. Fantasmes 
Llucià Vallés La mirada del gamarús 2006 Perifèric Casa  encantada,  amb  un

secret 
S. Vilaplana Els dimonis de Pandora 1999 Bromera Assassinats  i  rerefons

demoníac
S. Vilaplana Les urpes del diable 2005 Marfil Assassinats a Roma
S. Vilaplana La frontera negra 2007 Bromera Assassinats i profecies
S. Vilaplana Resurrecció 2011 Bromera Vida després de la mort 
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5.6 Sentiments

5.6.1 Amor

L’adolescència  acostuma  de  coincidir  amb  les  primeres  experiències

sentimentals,  amb  la  descoberta  de  l’amor,  amb  tot  el  que  comporta  d’angoixes  i

d’esperances,  de  frustracions  i  d’il·lusions.  El  trasbals  i  les  ambivalències  dels

enamorats han inspirat una caterva d’històries, a tot arreu i en tot temps. La novel·la

sentimental, amb la descendència moderna del cinema i de la televisió, ha gaudit sempre

de bona salut. Com ocorria amb la por, l’ésser humà necessita veure les seues passions

reflectides en altres, per afrontar-les i adonar-se que és viu. Encara que algunes de les

millors obres de la literatura universal són de temàtica amorosa, el gènere rosa és titllat

de  literatura  de  consum per  gran  part  de  la  crítica,  motiu  pel  qual  molts  autors  el

defugen o proven de camuflar-lo. 

No convé oblidar que la joventut necessita referents. Referents per a identificar-

se i  per  a  rebutjar.  D’ací  l’èxit  de les  històries  aparentment  reals o  pròximes entre

l’adolescència. I què n’hi ha de més real o pròxim que l’enamorament? Jordi Sierra i

Fabra, un dels autors actuals que més ha conreat aquest gènere, ho explica en La página

escrita (2006, 13):

Estamos hechos de historias. Nuestra vida es una historia. Nuestro pasado es una historia. Y  

como pensamos que la nuestra es una vida vulgar, buscamos en las de otros el ingrediente que 

necesitamos, el que nos falta, el que perseguimos. En ocasiones lo que percibimos actúa de  

espejo nos comparamos y buscamos salir fortalecidos. De ahí el éxito de las «historias reales».

La novel·la d’amor és un gènere ben vist en la literatura juvenil, sempre que no

atempte  contra  la  moral  dominant.  Perquè si  alguna cosa tenen les històries  d’amor

valencianes és la voluntat de ser políticament correctes, en un exercici d’autocensura

més que evident. És clar que la novel·la sentimental ha de presentar un conflicte. I el

conflicte habitual, des dels clàssics a Romeu i Julieta, és l’oposició familiar. Però no en
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busqueu  d’altres.  Per  regla  general,  no  hi  ha  històries  d’amor  homosexual,  ni  de

drogoaddicció, ni de prostitució, ni de delinqüència, i ben poques d’enamoraments entre

races  o  cultures  diferents.  Tampoc  sovintegen  les  escenes  pujades  d’erotisme.  El

conflicte  sempre  tendeix  a  resoldre’s,  a  estar  sota  control.  És  com si  hi  haguera  la

certesa que escriure una obra polèmica limitarà considerablement les expectatives de

venda,  en  un mercat  marcat  pel  tamís  de  l’escola  i  la  família.  El  panorama només

comença a canviar entrat el segle XXI.      

L’èxit de Mor una vida, es trenca un amor (1981), entre la massa d’estudiants de

batxillerat,  va  animar  la  novel·la  juvenil  valenciana  en  la  vessant,  diguem-ne,  més

humana. La construcció d’una història com a pretext per a mostrar l’univers propi de

l’edat:  enfrontament  generacional  de  pares  i  fills,  importància  de  l’amistat  i  de  les

relacions de colla, narrador en primera persona, espai valencià, llibertat d’estimar sobre

totes les coses, tenacitat per véncer els entrebancs socials, la fugida de casa, etc. Joan

Pla,  el  més prolífic  i  polifacètic  dels  autors  valencians,  ha estat,  entre  altres  moltes

coses, l’autor que més sovint ha novel·lat l’enamorament:  Només la mar ens parlarà

d’amor,  El temps no passa per Montmartre,  La violinista de París,  El cant de l’últim

rossinyol, Camí sense retorn, en són alguns exemples.  

Joaquim González i Caturla combina la narrativa d’adults amb incursions per al

públic juvenil. Apostà pel gènere amb una novel·la senzilla i d'èxit entre les lectures

recomanades, Tot l’estiu per davant (1992), de trama lineal i ambient d’institut. Després

publicà Mirant la lluna (2000), de major ambició, amb uns personatges més complexos,

una jove de casa bona enamorada d’un fill de firaires. Aquest argument es construeix a

partir de l’oposició familiar per les diferències socials.  

L’amor i els maldecaps que genera són també l’eix central de moltes obres de

Pasqual Alapont, un dels autors de trajectòria més sòlida i ascendent, dels pocs capaços

de publicar regularment, fora i dins del País Valencià. Alapont té un estil particular, on

s’entrelluca la passió pel teatre. Les històries són molt visuals, els diàlegs tenen força i

proximitat i la trama avança sense daltabaixos. En dues obres, combina la ficció amb el

gènere d’autoajuda.  L’infern de Marta és la història d’una jove maltractada.  Barrots
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daurats,  una aproximació al  món destructiu  de les sectes.  Es clouen amb un epíleg

didàctic  del  psicòleg  Vicente  Garrido.  Les  novel·les  d’Alapont  parteixen  d’un

protagonista  en  construcció,  que  es  destrueix  per  tornar-se  a  crear  a  partir  de

l’experiència.  Altres  novel·les  de formació  i  no estrictament  amoroses  són  L’ovella

negra, Un estiu sense franceses, En la línia de tres punts o Menjaré Bollicaos per tu. 

La  barcelonina  Glòria  Llobet  és  una  autora  especialitzada  en  narrar  la

problemàtica de l’adolescent, com veurem al punt següent, i que ha publicat un gran

nombre  de títols  en la  col·lecció  «Espurna» de Bromera.  L’amor,  les cabòries  i  els

maldecaps que genera són l’element vertebrador d’obres com  A l’ombra d’un germà

bessó, Pensaré en tu i El diari de la Neus. 

Francesc Mompó, per la seua banda, ha creat la primera trilogia amorosa de la

literatura juvenil valenciana: Els ulls del llac, L’ull de Zeus i Terra de déus. L’amor és

també un tema recurrent en Camí d’amor. I Enric Lluch, en Qüestió de feromones, narra

la història d’un primer amor, amb la seua habitual visió, amarada de sentit de l’humor i

un cert to desenfadat i caricaturesc. Jesús Cortés, en  No em pots dir adéu, parla dels

desenganys amorosos d’una jove afroamericana, i en  Les confessions de Titus Burns,

ofereix la visió particular d’un jove en la descoberta del primer amor.   

L’oportunitat de mercat que representa el públic juvenil ha animat alguns autors

de la literatura d’adults a provar sort, amb fortuna desigual. És el cas d’Isabel Clara

Simó, amb tres obres que giren al voltant dels sentiments i les emocions dels jovençols,

Raquel, Joel i Dora diu que no. Raquel és la més reeixida, amb una empremta clara de

la qualitat i la força narrativa de l’autora. La trama és senzilla, amb una protagonista de

caràcter,  com  moltes  heroïnes  de  Clara-Simó,  però  sumida  en  un  mar  d’angoixes

pròpies de l’edat i de l’ambient familiar. En altres ocasions, hi ha obres, en principi per

a adults, que funcionen perfectament per a joves d’una certa maduresa. És el cas d’El

meu germà Pol. Una història tendra i dura, alhora, sobre un xicot amb síndrome de

Down i  la  seua  germana,  que  s’enfronten  a  la  família  i  a  la  societat  en  una  lluita

contínua per la llibertat i la dignitat. 

177



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
Dues obres singulars, per ser les úniques que s’han atrevit amb l’homosexualitat,

en aquest cas femenina, són  Joc de dames, del català Santi Baró, i  Endevina qui, de

Gemma Pasqual. La sexualitat està sotmesa a una moral rígida, amb temes tabú, tant

entre persones d’un mateix sexe, com entre races o cultures diverses. La transgressió a

la valenciana només es permet entre classes socials i, sempre, o quasi sempre, tendeix a

un final feliç. Una demostració que el món, malgrat tot, està ordenat. I això, no cal dir-

ho, és una visió molt conservadora, potser ultraprotectora, de la realitat.   
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NARRATIVA AMOROSA (1975-2014)116

AUTOR TÍTOL ANY EDITA TEMA
Pasqual Alapont L’infern de Marta 2003 Bromera Una jove maltractada lluita per

salvar la seua vida
Pasqual Alapont Barrots daurats 2005 Bromera Amor i món de les sectes
Santi Baró Joc de dames 1998 Bromera Amor  entre  persones  del

mateix sexe
Ma Jesús Bolta La lluna m’ha parlat de tu 1992 Camacuc Amor, segrest, novel·la negra
J. Gonzàlez Caturla Tot l’estiu per davant 1994 Bromera Amor a l’institut
J. Gonzàlez Caturla Mirant la lluna 2001 Bromera Amor  entre  diferents  classes

socials
Jesús Cortés No em pots dir adéu 1998 Bromera Desenganys i primer amor
Jesús Cortés Les  confessions  de  Titus

Burns
2006 Bromera Amor adolescent

Glòria Llobet Pensaré en tu 1998 Bromera Dos  germans  enamorats  de  la
mateixa jove

Glòria Llobet A  l’ombra  d’un  germà
bessó

1999 Bromera Dos  germans  bessons  enamo-
rats de la mateixa xica

Glòria Llobet El diari de la Neus 2008 Bromera Amor adolescent
Enric Lluch Qüestió de feromones 2011 Tabarca Primer amor narrat per un xic
Francesc Mompó Els ulls del llac 2000 Voramar Amor, narrador masculí
Francesc Mompó L’ull de Zeus 2002 Voramar Amor, narradora femenina
Francesc Mompó Terra de déus 2004 Voramar Força de l’amor
Francesc Mompó Camí d’amor 2009 Perifèric Amor adolescent
Gemma Pasqual Endevina qui 2012 Tabarca Amor entre xiques
Joan Pla Mor una vida es trenca un

amor117
1981 Prometeo Primer amor. Diferents clas-ses

socials
Joan Pla Només  la  mar ens  parlarà

d’amor
1999 Bromera Continuació de  Mor una vida,

es trenca un amor
Joan Pla Cartes d’amor i de mort 2001 Tabarca Amor impossible
Joan Pla El cant de l’últim rossinyol 2005 Tabarca Amor adolescent
Joan Pla El  temps  no  passa  per

Montmartre
2006 Bromera Amor adolescent

Joan Pla Camí sense retorn 2007 Tabarca Amor adolescent
Joan Pla La violinista de París 2010 Bromera Amor i moviments socials
Joan Pla Amor i mort a Venècia 2013 Edelvives Amor i intriga
Isabel Clara Simó Raquel 1994 Bromera Amor i problemes adolescents
Isabel Clara Simó Joel 1997 Bromera Amor i malaltia
Isabel Clara Simó Dora diu que no 2005 Bromera Amor i fi de l’adolescència

 

116 Atés que els títols en són molts, n'hem fet una tria. 
117 L’edició actual és de Bromera (1990).
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5.6.2 El món de l’adolescència

La problemàtica general de l’adolescència és el tema més habitual i, de vegades,

obsessiu i repetitiu de la literatura juvenil valenciana. Hi ha una certa tendència a pensar

que els joves han de sentir-se atrets, més fàcilment, per les històries que parlen de joves.

Un pensament tan reduccionista com considerar que a una mare, només li han d’agradar

les  històries  de  mares  i  fills,  o  a  una  velleta  de  vuitanta  anys,  les  històries

protagonitzades per la tercera edat. I és clar, en focalitzar l’atenció en una etapa tan

convulsa,  és  fàcil  caure  en  el  parany  dels  episodis  histriònics  i  del  reduccionisme

psicològic.

No és sinó a partir dels setanta que comença a introduir-se en la LIJ catalana el

món més problemàtic:

En literatura infantil i juvenil, aquesta nova situació social es fa present sobretot en dos aspectes:

la introducció de temes conflictius fins aleshores pràcticament absents (emigració, odis racials,

marginació, solitud, etc.) i el capgirament dels rols tradicionals dels personatges. Es volen «nous

llibres per a nens amb problemes nous» i aquesta és la llavor que fruitarà doblement,  d’una

banda pel corrent realista amb l’anomenat realisme crític i de l’altra per la fantasia amb obres

que prenen elements folklòrics però els donen una nova dimensió (Lluch i Valriu: 2013,109).

 El  Maig del  68 també va tindre la seua revolució  particular  en la  literatura

infantil.  Els  joves pretenen canviar  el  món.  Però s’adonen que els  models  narratius

vénen marcats per l’imperialisme, l’heroi masculí i la violència. Calia renovar els temes

i els personatges. O com deia una consigna de l'època: «Crear nous llibres per a infants

nous».  El  realisme crític,  impregnat  de psicologisme,  és  la  base d’una novel·la  que

planteja la problemàtica adolescent (família, personalitat,  sentiments, sexualitat,  etc.),

amb un major o menor grau d’idealisme i delicadesa, segons els gustos de l’autor o,

sovint, les restriccions del mercat editorial.  En els vuitanta, els temes assoleixen més

duresa, i es plantegen sense tantes contemplacions:
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El realisme s’adapta,  per tant,  al  públic juvenil  i  es constitueix en un gènere

independent. L’objectiu és fer més atractiva la narració als lectors, a partir de recursos

temàtics (vivències potencialment pròximes) i tècniques innovadores (fragmentació del

discurs narratiu, ús del dietari, alternança de punts de vista, colps d’efecte, etc.). Són

bons exponents Gemma Lienas,  Mercè Company,  Montserrat  Canela i  Jordi Sierra i

Fabra. De Lienas destaca Cul de sac, sobre la problemàtica de les drogues, i la sèrie de

llibres  protagonitzats  per  Carlota,  una adolescent  més que inquieta,  Així  és la  vida,

Carlota o  El diari lila de Carlota; Mercè Company escriu obres amb un elevat grau

d’introspecció  i  d’anàlisi  psicològica  dels  personatges,  com  ara  La  imbècil;  Mercè

Canela, en l’etapa més realista, també segueix aquesta línia en Els dimarts del senyor F.

Jordi Sierra i Fabra, l’autor més prolífic de les lletres catalanes, amb centenars de títols,

fa servir el realisme introspectiu en la majoria dels seus llibres, en Camps de maduixes,

sobre les drogues, o L’Estel del matí, sobre l’autorealització d’un jove. 

Les  característiques  d’aquesta  literatura  fa  que  reba  el  nom,  no  sempre

benintencionat,  de  novel·la  d’institut.  La  novel·la  psicològica  desenvolupa  tota  la

gamma possible de preocupacions adolescents. Amb tot, la visió del món que transmet

no és tan negativa ni tan dura com la d’altres autors estrangers. Encara que el final no

sempre és feliç, hi ha taules de salvació, l’amor, l’amistat, la solidaritat, etc. que donen

un cert sentit a la vida. El que varia radicalment és el prototipus de protagonista. L’heroi

superador d’adversitats, herència de la literatura tradicional i del relat d’aventures, és

substituït: 

Com assenyala Teresa Duran, s’ha desintegrat el tema de l’objectiu comú i s’ha perdut l’heroi-

protagonista  compromés  amb  la  societat,  substituït  per  personatges  amb  poca  capacitat  de

comprometre’s i que assumeixen les situacions de manera més passiva, tal i com passa en la

literatura d’adults que podríem etiquetar de postmoderna […]. Els exemples els podem trobar

entre  les  obres  dels  autors  més  veterans  i  també  en  la  producció  dels  que  s’incorporen

posteriorment (Valriu: 2010, 91).
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La novel·la adolescent, protagonitzada per jovençols i que tracta temes propis de

l’edat, presenta dues línies, encara vives. D’una banda, la novel·la que narra una història

amb alguns dels motius esmentats.  I de l’altra,  obres ambigües,  a mitjan camí de la

narrativa i la literatura d’autoajuda. En aquest apartat se situarien des del Diari d’un

jove maniàtic (1988) i totes les seues seqüeles,118 fins a la sèrie de diaris més narratius

de Gemma Lienas.119  

La novel·la juvenil valenciana està plagada d’estudiants d’institut teclosos, de

famílies  desestructurades,  de pares  en vies  de separació,  de  germans  repel·lents,  de

personalitats hipersensibles, d’angoixes exagerades, d’amors truculents… Hi ha un abús

en la recreació del món adolescent quotidià i realista, i un dèficit d’altres mons possibles

i necessaris per enriquir la perspectiva i donar una major varietat a l’oferta.  

Algunes  obres,  malgrat  tot,  defugen  les  fórmules  emmotllades  i  aposten  per

propostes més arriscades a l’hora de tractar, per exemple, la sexualitat.  Abril no és un

mes (2008),  de  Rosa  Sanchis,  és  una  aproximació  valenta  i  sense  prejudicis  a  la

sexualitat  des  del  punt  de  vista  d’una  jove  de  catorze  anys.  Cicle  bis (1996),  del

barceloní David Duran, s’atreveix a presentar una protagonista que, farta del malestar de

la menstruació, desitja convertir-se en xic. De ritme trepidant, és una novel·la divertida

que parla del sexe i de l’amistat des d’un punt de vista fresc i desinhibit. 

Al  capdavall,  la  línia  dominant  de  la  literatura  juvenil  s’ha  centrat  en  la

problemàtica adolescent, en totes les facetes esmentades adés. Glòria Llobet és una altra

escriptora  de  l’amor.  Només  cal  recordar  narracions  com  Què  t’angoixa,  Núria?

(1994)120, amb una segona part, I ara què, Núria?, A l’ombra d’un germà bessó, Lara,

quin nom!,  Pensaré en tu, Malgrat la boira i  El pou.  Què t’angoixa, Núria? Sintetitza

els ingredients del gènere: narració en primera persona, llenguatge planer, problemes

familiars  (en  aquest  cas,  separació  dels  pares),  vivències  quotidianes,  desig

d’identificació amb el lector adolescent, etc.

118 Aquesta obra ha superat les 40 edicions, només en Bromera, i és un dels llibres més venuts en valencià.
Els autors, Aidan Macfarlane i Ann McPherson, no són escriptors, sinó metges. 
119 El diari lila de la Carlota (2001), El diari vermell de la Carlota (2006) i El diari blau de la Carlota
(2010).
120 Què t’angoixa, Núria, amb 26 edicions, ha venut més de 60.000 exemplars.
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Determinats temes transversals apareixen de tant en tant, en els catàlegs de les

editorials,  a  causa de  l’interés  que,  suposadament,  desperten  entre  els  docents  i  les

famílies. Són obres susceptibles de ser llegides i, en acabant, ser comentades a l’aula.

Parlen de la violència  de gènere,  del  bullying,  del  racisme,  de la  immigració,  de la

igualtat,  etc.  El  dubte  és  a  qui  interessen  més.  Als  joves,  lectors  passius,  sense

possibilitat de triar, o als adults que es preocupen d’ells?  

L’assetjament escolar està present ben bé en totes les editorials. Ha estat tractat

per Rosa Sanchis en Una primavera per a Palmer; Dolors Garcia i Cornellà en La por

que no s’acaba mai; Gemma Pasqual, en La mosca; o Francesc Mompó, en Amable. 

La immigració,  el  racisme o els  conflictes  ètnics  són un altre  tema habitual:

Solidaritat,  de  Vicent  Navarro,  parla  de  l’amistat  entre  Sara  i  Salima,  una  àrab

immigrant il·legal; els valors humans i la lluita per la dignitat de les persones al tercer

món, vertebren Una llar en el món, de Pepa Guardiola; Barza ou Barzakh!, de Gemma

Pasqual, narra el viatge d’un grup d’immigrants africans a la recerca d’un futur millor a

Europa;  Marina, també de Pasqual, és una aproximació al racisme;  Estel d’hivern, de

Roser Barrufet, combina la història d’un supervivent del camp de Mauthausen amb les

vivències  d’un  jove  immigrant  de  Sarajevo;  El  rostre  de  la  innocència,  de  Julián

Arribas, incorpora el tema de la immigració juntament amb el de les sectes;  Fàtima i

Cristina, de Josep Usó, és un joc d’històries paral·leles entre dues dones infidels als

marits i als convencionalismes que viuen en societats totalment distintes; Roses negres

a Kosovo, de Jesús Cortés, novel·la la guerra dels Balcans; Llàgrimes sobre Bagdad, de

Gemma Pasqual, porta l’acció a l’Irak bombardejat durant la guerra del Golf; La nostra

aventura  africana,  de  Francesc  Gisbert,  s’ambienta  en  les  guerres  ètniques  i  per

interessos multinacionals al Congo; Les vacances de Saïda i  El tresor de Saïda, d’Eva

Peydró, mostra la dissort i l’esperança del poble sahrauí;  Una joguina per a Irina, de

Neus Varela, narra la història d’una immigrant romanesa. 

Finalment, cal esmentar un llibre diferent, per la duresa i la realitat que descriu,

La mort de Guillem (1996). Una obra encarregada a Jaume Fuster per 3i4, a fi de deixar
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constància, a la manera d’una crònica periodística novel·lada, de l’assassinat del jove

Guillem Agulló per l’extrema dreta valenciana.   

Al capdavall, la nòmina de títols és llarga i variada, ja que ben bé la pràctica

totalitat dels autors actuals de LIJ han provat sort, uns de forma esporàdica i d’altres

continuada.121 

121 El  món de  l’adolescència  (amics,  sexe,  família,  frustracions,  esperances,  dèries,  fòbies  i  un  llarg
etcètera) és l’àmbit de llibres com: En la línia de tres punts i Plens de ràbia, de Pasqual Alapont; Difícil
decisió, de Joaquina Barba;  Paolo Tempi, de Roser Barrufet;  Cartes al mes enllà, d’Olga Borràs;  Els
treballs  d’Hèrcules  Llopis,  de  Teresa  Broseta;  Contra  el  vent i  No  et  pots  casar,  pare,  de  Fina
Casalderrey; Canaris en gàbies de luxe, de Pep Castellano; El diari de guerra d’Olga Ros i Escrit en la
foscor,  d’Armand Company;  Les confessions de Titus Burns,  de Jesús Cortés;  Cicle Bis i  Coses que
passen,  de David Duran;  L’últim estiu abans de Chicago,  de Santiago Forné;  Un edifici en forma de
vaixell, de Dolors Jimeno; Jo i les circumstàncies, d’Enric Lluch;  Viatge a l’interior, de Vicent Marçà;
Exercir de fill no és gens fàcil, d’Antònia Martínez; Que la punta d’un paraigua, Xavier Mínguez; PQPI
Connection, de Lluís Miret; Examen de verbs irregulars, de Joan M. Monjo; La decisió de Neus, d’Anna
Montaña; Per Júpiter, de Vicent Pardo; La vida secreta de Marta i Pou sense fons on the rocks, de Joan
Pla; Cartes a la mànega, M’escriuràs? i Qui eres, Marina?, d’Estrella Ramon; En les mars perdudes i El
quadern d’Àngela, de Raquel Ricart; L’aigua, d’Elisabet Roig; Albert, la lluita de Maria, d’Adela Ruíz;
Cap de vena, de Miquel Salvo; El diari del pare i Un pont sense baranes, de Vicent Sanhermelando; Al
cor, la quimereta, d’Encarna Sant-Celoni; MAD, destrucció mútua assegurada, de Frederic Sentandreu;
Papers secrets, de Rosa Serrano;  Venjances, de Manuel Talens;  Roser i el mar, de Llucià Vallés; i, per
últim, El rei del rock, de Víctor Cotlliure, una sàtira mordaç contra la literatura d’institut. 
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5.7 Intriga i aventures

5.7.1 Intriga

La  novel·la  d’intriga,  adobada  d’aventures,  és  el  gènere  preferit  entre  la

literatura  juvenil  valenciana,  empatada,  potser,  amb  la  problemàtica  adolescent.  El

motiu és senzill. La intriga ofereix un fil que permet seguir la trama amb facilitat. A

diferència de la literatura de consum, la LIJ valenciana té ben poca novel·la negra, com

també  resulta  escadussera  la  novel·la  detectivesca,  si  per  novel·la  negra  entenem

l’exploració  dels ambients  i  els  instints  més  sòrdids  de la  societat  en el  marc  urbà.

Resulta curiós que l’èxit indubtable del primer Ferran Torrent i el seu antiheroi Butxana,

en comptes d’esperonar la producció de novel·la negra, va actuar d’element dissuasiu.

El gènere va quedar tan associat a l’autor, que quan algun altre escriptor hi provava sort,

sovint li tocava escoltar allò de «s’assembla al que escriu Torrent». Evidentment, es

tracta d’un símptoma més d’anormalitat, que s’ha pagat ben car. Fins i tot a hores d’ara,

en plena crisi econòmica i fallida política, hi ha ben poques obres que s’atrevisquen a

parlar  de  corrupció  política,  especulació  urbanística,  manipulació  informativa  o

alienació cultural. 

El gènere negre i el detectivesc són fàcilment assequibles per al públic juvenil.

Fet i fet, hi ha alguns autors de gènere que van ser, durant molts anys, referents de les

lectures d’institut: Andreu Martín, Manuel de Pedrolo, Jaume Fuster, Ferran Torrent o

Josep  Lluís  Seguí,  per  esmentar-ne  només  uns  quants  d’arreu.  A  mesura  que  s’ha

consolidat una oferta juvenil variada i de qualitat, obres com Muts i a la gàbia, Joc brut,

Les  claus  de  vidre,  No  emprenyeu  el  comissari  o  Rosa  Vermell han  anat  perdent

posicions. 

La novel·la negra catalana beu de les fonts clàssiques del gènere, pel que fa a

l’estil narratiu i a l’estructura, però amb espais i referències propis. Triomfa el model de

detectiu antiheroi a l’estil de Flanagan, creat per Andreu Martín i Jaume Ribera (1986);

els personatges de Manuel de Pedrolo en L’inspector fa tard (1960) o Joc brut (1965);
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Enric Vidal de Jaume Fuster en De mica en mica s’omple la pica (1972), o Lluís Arquer

en Les claus de vidre (1984); Lònia Guiu, de Maria Antònia Oliver; Celso Mosqueiro,

d’Antoni Serra; i entre els valencians, Butxana, de Ferran Torrent i Rosa Vermell, de

Josep Lluís Seguí. Inicien un gènere que no va adreçat necessàriament a joves, però que

es convertirà en un dels més recomanats i llegits als instituts en la dècada dels vuitanta,

quan encara no existia una oferta prou gran de narrativa juvenil. 

La novel·la negra, a banda de ser una evolució urbana del gènere d’aventures,

permet introduir la crítica social. Un precursor de la paròdia sobre el model de detectiu

privat  és  Felip  Marlot,  personatge  creat  per Joaquim  Carbó  el  1979  i  que,  des

d’aleshores, protagonitza tota una sèrie de sis llibres (1979-2004). Juntament amb el

gènere negre, Carbó també ofereix una altra saga de llibres, aquesta vegada d’aventures,

amb un nou heroi, Pere Vidal. Un dels pocs autors que ha aconseguit publicar no una,

sinó dues sagues diferents. 

De tots  els  grans  de la  represa,  Pedrolo  és  l’únic  que ha continuat  entre  els

primers llocs, més al Principat que al País Valencià. D’altres, com Andreu Martín, han

experimentat un viratge cap a la novel·la juvenil, a la recerca d’un mercat sucós. Martín,

de  reconegut  èxit,  publica  en  Bromera  una  trilogia  policíaca,  amb  les  aventures  de

Wendy,122 una mossa d’esquadra que no és més que una versió nostrada de la novel·la

de lladres i serenos. 

Butxana i Rosa Vermell han estat,  fins ara, els únics investigadors valencians

d’una certa popularitat,  de vida efímera i,  ara com ara,  en una llarga i  no se sap si

122 El llistat d’autors que s’han decantat per la intriga i la investigació com a canemàs de l’estructura
narrativa és ben llarg: Misteri al parc d’atraccions, de Roser Barrufet; Els punyals imprecisos, de Xavier
Bertran; El desenllaç, de Lurdes Boïgues; Els silencis de Marc, de Vicent Borràs; La botiga del Carme,
de Teresa Broseta; Visió nocturna, L’escola secreta, El rastre de la pantera i Sabor de crim, de Mariano
Casas; Bombons amargs, Al punt de mira, El causant, Ferum de silenci i Mar de fons, de Pep Castellano;
Palpa la por,  d’Albert  Dasí;  A la contra,  de Francesc  Gisbert;  L’impostor,  d’Enric  Lluch;  Flors de
plàstic, de Vicent Marçà; La mort espera a Varsòvia, de Josep Millo; Una espessa boira blanca i Felip
Marlowe i la banda dels barracons,  de Lluís  Miret;  L’herència perduda,  d’Enric Monforte;  Darrere
d’una cortina transparent, de Vicent Pardo; El misteri de Tabarca, de Ramon Pastor;  Mireia busca les
notes, de Vicent Penya; Tan sols ho sap el vent, de Víctor Peris; L’estranya mort de Berta, de Joan Pla;
Cap a la ciutat, de Jordi Querol; Un mort al sindicat, de Raquel Ricart; El geòmetra, de Josep Lluís Rico;
Pels ulls de Lucrècia, d’Adela Ruíz; Vespres de tardor, de Josep Lluís Tàrrega; Un crim al balneari, de
Xulio Ricardo Trigo; La plaça del gall, de Josep Usó; La memòria del silenci, de Llucià Vallés, etc.
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definitiva  letargia.  És  una  llàstima  que  la  problemàtica  actual,  de  la  qual  el  País

Valencià ha estat un paradigma perfecte, no desperta l’interés de ser novel·lada. El pes

del mercat, l’autocensura i la por a espantar els mediadors hi pesa, potser, massa. 

 Amb tot, la literatura juvenil valenciana nodreix alguns casos de detectius amb

una certa continuïtat.  Jesús Cortés va crear les aventures d’Àlex i la seua colla,  que

munten una particular  agència d’investigadors.  En sentit  estricte,  no és una novel·la

d’intriga,  sinó  més  aïna  d’aventures,  encara  que  han  d’enfrontar-se  a  mafiosos  i

criminals.  Àlex i Cia. Detectius va tindre una segona part en Àlex i Cia. Delinqüents.

Part de l’encert del llibre rau en la proximitat amb el lector. Cortés fa parlar els seus

personatges  com  persones  normals,  amb  registres  col·loquials,  uns  diàlegs  vius  i

versemblants  que fan avançar  l’acció.  Francesc Gisbert,  per  la  seua banda,  és autor

d’una saga de detectius, protagonitzada per Alícia,  una jove espavilada,  i la seua tia

Sofia, una investigadora amb certa retirada a Miss. Marple. En aquest cas, el gènere

escollit  és  el  relat  breu,  que  barreja  la  intriga  i  l’aventura  en  els  casos  que  les

protagonistes han de resoldre en cada conte dels que formen Misteris SL, Les històries

estranyes, Cinc passes pel misteri i Investigaràs fins al final.   
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5.7.2 Aventura

Malgrat la pila d’obres susceptibles de ser associades a la intriga i l’aventura,

s’observen algunes reiteracions temàtiques que permeten un intent de classificació:

a) El viatge

El viatge acostuma d’esdevenir font de noves experiències. És un dels pretextos

més antics per a començar una història. L’homo viator i el viatge iniciàtic, tot sol o amb

els amics, real o simbòlic, sovinteja en la literatura universal. Fernando Savater remarca

el caràcter iniciàtic de les novel·les de viatges en La infancia recuperada:

Bien mirado, el ochenta por ciento de las aventures revisten explícita o implícitamente la forma 

de un viaje, desglosable siempre con suma facilidad en passos hacia la iniciación. El esquema es 

obvio:  el  adolescente,  todavía en el ámbito placentario de lo natural,  recibe la llamada a la  

aventura, en forma de mapa, enigma, relato fabuloso,  objecto  mágico…  […]  Emprende  un  

trayecto rico en peripècies, dificultades y tentaciones (Savater: 1983, 69).

Abunden  els  viatges  d’estiu  amb  la  colla  i  les  vacances  a  nous  espais  que

propicien  una  aventura,  de  vegades  interior,  d’altres  amb  predomini  de  l’acció.  El

gènere d’aventures ja va despuntar des del primer moment, amb autors com Joaquim

Carbó i La casa sota la sorra (1966).123 Ara agosarades, pel que fa a la tria de l’espai i

al tractament dels personatges, adés ajustades a fórmules més convencionals.124 

123 Més de 80 edicions i 200.000 exemplars venuts.
124 Podem adscriure a aquest subgènere de les narracions d’aventures obres com: Fi de culs a Mallorca,
de Pasqual Alapont; Corre, Tango Bob, corre!, de Maurici Belmonte; L’últim paradís, de Maluy Benet;
Un estiu  al  rodeo,  de  Mariano  Casas;  Darrere  de  l’autobús,  de  Pep  Castellano;  Multiaventura  als
Pirineus,  Crònica d’estiu i  Una aventura embolicada,  de Josep Chapa;  Viatge a Winnona,  d’Armand
Company;  Quadern de viatge de Jaume Corell, de Jeroni Estornell;  Rin, de Rafa Gomar;  El viatge de
Lluna a les muntanyes, de Juane Gumbau; Quadern de viatges, de Josep Jordà; Mara i Mireia, de Mònica
Martínez;  Els  desigs  de  la  primavera,  de  Francesc  Mezquita;  Viatge  a  l’illa  Gran i  L’enigma dels
prismàtics, de Josep Millo; Un somni vora el mar, de Josep Joan Miralles; El jove que va perdre el nom,
de Jesús Mollà; Natalia, de Maria Victoria Moreno; Van ploure estrelles, de Raquel Ricart; Tres dies fora
de casa,  Vivint i avant i  Un secret a la serra, d’Adela Ruíz;  El repòs del sobirà, de Vicent Sanchis;
L’oasi de les donzelles i L’anell d’or de tres colors, de Josep Lluís Tàrrega; Aventura al poble fantasma,
de Llucià Vallés; Les petjades d’Àfrica, de Mercé Viana, etc.
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b) El segrest

Les indagacions prèvies a la resolució d’un crim, d’un robatori, d’un misteri, van

acompanyades d’un motiu força habitual i de vegades excessiu: el segrest. Són un bon

grapat les històries que expliquen segrestos i alliberaments.125 

c) El passat

La investigació de fets del passat és una altra variant de la novel·la d’intriga i

aventures.  De  vegades  evocadores  del  passat,  d’altres  un  pretext  per  a  rememorar

esdeveniments  luctuosos,  ocults  o  de  certa  transcendència  per  a  les  relacions  del

protagonista amb la família o amb la comunitat.126 

d) Les conspiracions 

En alguns casos, la recerca del passat evidencia conspiracions del present. La

novel·la  especulativa  o conspirativa  també té  representants  en la  literatura  infantil  i

juvenil  valenciana.  Silvestre  Vilaplana  és  l’autor  més  representatiu  d’aquest  línia

argumental, amb Els dimonis de Pandora i La frontera negra.127

 e) Ecologisme i natura 

La necessitat  de preservar  l’entorn  natural  o  el  medi  ambient  en  general,  es

trasllada  a  l’interés  per  la  novel·la  sobre  l’ecologisme,  com  palesen:  La  vall  dels

125 Thora i l’anell de la sort, de Pep Castellano; Un segrest per tot el morro, de Josep Gregori; Per què,
Sara?, d’Enric Lluch; Han segrestat l’entrenador, de Vicent Marçà; El verí de la cobra, de Josep Millo;
La mirada de Rebeca, de Vicent Pallarés;  Marta i els segrestadors, de Víctor Peris; El segrest, de Joan
Pla; El segrest de Xico Black, de Josep Lluís Seguí, etc. 
126 Rèquiem per Reginald Huxley, de Manuel Álamo;  La maledicció de l’araucària, de Julián Arribas;
L’embruix d’una guitarra cordovesa, de Roser Barrufet;  La nit de la princesa i  El secret del mas de la
pedra, d’Iván Carbonell; L’ull de la boira, de Pep Castellano i Joaquim Roca; El lledoner de l’home mort,
de Toni Cucarella; El franceset, de Jaume Miquel; L’elegit, de Francesc Mompó; El laberint d’Adriana,
de Josep M. Morreres;  L’enigma del medalló, de Vicent Pascual; Els secrets de la porta tancada, de
Víctor Peris; Cartes d’amor i de mort i Els crims del mas maleït, de Joan Pla, etc.
127 Altres  obres:  Els  cavallers  del  drac,  de  Manuel  Àlamo;  El  manuscrit  Samos,  de  Julián  Arribas;
L’escola secreta, de Mariano Casas; El codicil de Quermes, de Leandre Iborra; La banda de Moebius, de
Jordi Querol.
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oblidats, de Leo Climent; Foc al gran recorregut, de Vicent Marçà; L’amenaça de les

grues, de Carme Miquel;  Peter Snyder, de David Nel·lo; i  La muntanya invisible, de

Francesc Gisbert.  

    En altres obres, domina el contacte i l’arrelament amb els paratges naturals i el

patrimoni paisatgístic d’una determinada comarca. Són llibres molt útils per a tractar

valors i el coneixement del medi. Si hi ha un autor especialitzat en aquesta temàtica, és

l’alcoià Jordi Raül Verdú, que ha publicat vora mig centenar de contes infantils, amb la

natura  com  a  gran  protagonista.  En  la  seua  extensa  producció,  pot  prendre  una

muntanya  de  referència:  El  misteri  de  Montcabrer,  La xiqueta  del  Benicadell,  Les

entranyes del Montgó,  El dinosaure del Menejador,  El vellet  de la Safor o  Mariola.

Altres  relats  s’ambienten  en  un  paratge  natural  que  els  personatges  descobriraran  i

valoraran: El pas de la mort, El barranquet de la lloba, Els donyets del bosc, Jordi i el

reiet  sabut o  El  barranc de l’Infern.  Algunes  obres  pretenen  donar  a  conéixer  una

espècie que cal preservar, com L’amic dels voltors o L’arbre misteriós (sobre el teix).

Aquesta  voluntat  de  comunió  amb  la  natura  s’evidencia,  fins  i  tot,  en  Aventura

antàrtica, que narra un viatge al continent blanc. 

Comptat i debatut,  la singularitat  i  la vàlua de l’obra de Jordi Raül Verdú es

resumeix en la capacitat de narrar la història i d’observar el món amb ulls d’infant, una

mirada  en contínua sorpresa,  descoberta  i  meravella.  La mirada del  mestre,  que sap

explicar; de l’excursionista i viatger infatigable, que sap observar; i del rondallaire, que

sap escoltar i narrar una història. 

En una línia semblant, d’obres imbricades en el medi natural, però amb un major

pes de la trama, cal situar El Montgó i l’esbarzer, de Josep Castelló; Un estiu al maset,

d’Isabel  Ballester;  La  taverna  del  bandoler,  de  Lourdes  Boïgues;  Una  botija  amb

sorpresa,  de Marina Guillem;  Els ulls  de Nereida,  de Pepa Guardiola;  La cova del

roder, de Jaume Miquel, etc. 
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f) Egipte

Els  misteris  d’Egipte  han  seduït  novel·listes  d’arreu  del  món.  La  literatura

valenciana no podia ser-ne una excepció, novel·les com ara: L’escarabat de Khalili, de

Teresa Broseta; L’ull de la mòmia, de Jesús Cortés; El somriure de l’esfinx, de Francesc

Gisbert; L’amulet egipci, d’Àlan Greus; El verí de la cobra, de Josep Millo; L’illa del

faraó, de Joan Pla, etc. I per als més menuts, El faraó Totun-hàs i La faraona barbuda,

d’Enric Lluch.

g) La recerca del tresor

La recerca del tresor, unida al viatge formatiu i iniciàtic és, sens dubte, una de

les grans trames de la literatura de tots els temps. En la LIJ valenciana, el tresor apareix

acompanyat de ressonàncies històriques, d’una investigació en què el lector descobrirà,

de retop, episodis transcendents del passat. 

El gran mestre d’aquest subgènere i qui n’ha definit les línies bàsiques és Joan

Pla. En les seues obres s’observen els trets definitoris de la novel·la d’intriga i aventures

en la  vessant  de la  recerca del  tresor  o d’un objecte  valuós.  Una colla  d’amics,  un

objecte  carregat  d’història,  uns  antagonistes  (lladres,  traficants,  que  resten  en

l’anonimat), una investigació detectivesca i moltes, moltes aventures: El crist romànic,

L’anell  del  papa  Lluna,  Enigmes  de  l’interior  de  la  terra,  El  secret  del  collar  de

diamants,  La maledicció del graal càtar,  La secta del Graal,  El misteriós punyal del

pirata,  El  crim del  mas maleït,  etc.,  són títols  que  apunten  el  motiu  del  tresor  per

descobrir.128  

h) Ciència i noves tecnologies

La ciència i les noves tecnologies són un tema força escadusser en les obres

infantils  i  juvenils.  Novament,  és  Joan  Pla  qui  marca  l’excepció.  Hi  podem  fer

128 Altres obres que comparteixen aquest argument són: El braçalet de la princesa mora i  Cel obert, de
Joaquina Barba; El castell de Khandell, de Pep Castellano; L’art de Raimon, d’Àlan Greus; La Germanor
del Camí, d’Enric Lluch; El llibre dels exàmens, de Víctor Peris; Les cinc monedes d’or, d’Adela Ruíz;
Una aventura perillosa, de Josep Lluís Tàrrega, etc. 
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referència  a  títols  com  L’ordinador  màgic,  L’Òmicron,  Xantal,  la  xica  digital,  La

màquina  infernal,  La venjança  dels  criptosaures i Grafitis.  No és  un  símptoma  de

normalitat cultural que els autors defugen la modernitat de parlar de pirates informàtics

pels  pirates  convencionals,  o  eviten  el  món  virtual  dels  videojocs  a  favor  del  món

quotidià. Al capdavall, bandegen la possibilitat de connectar amb els joves amb obres

que parlen del dia a dia: videojocs, mòbils, xarxes socials, música, etc. És un camp on la

LIJ valenciana hauria de ser més valenta i menys conservadora. De vegades, fa l’efecte

que es prefereix apostar per fórmules provades, a assajar-ne o introduir-ne de noves.  

Són ben pocs els autors que s’hi han aventurat a parlar de ciència o de noves

tecnologies,  ni  que  siga  de  passada:  Pipistrellus,  pipistrellus o  la  història  d’un

quiròpter,  de  Pasqual  Alapont;  Bernat,  un  científic  enamorat,  de  Pep  Castellano;

Mutacions genètiques, de Fina Casalderrey; La muntanya invisible, de Francesc Gisbert;

El joc.com, de Gemma Lluch, etc.

192



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  

5.8 Llibres de colla

La normalitat d’una literatura rau en l’equilibri entre innovació i tradició. No es

tracta  de rebutjar  els  gèneres consolidats  i  caure en les  modes del  que es considera

novetat en cada moment. La novel·la sentimental, l’aventura, la intriga, la por, etc., han

existit i existiran sempre. Els llibres de colla, també. És un error pensar que aquests

gèneres estan esgotats i que, per tant, aquell autor que encara els conrea passat de moda

o sense imaginació. Són necessaris llibres de tots els gèneres. En concret, els llibres de

colla  han  patit  un  cert  menyspreu,  per  considerar  que  no  aportaven  res  de  nou  i

persistien en fórmules tòpiques. Un greu error. Les aventures de colles són molt ben

acollides pel lector preadolescent. 

La dècada  dels  seixanta va ser l’època d’or dels  llibres  de colla:  la  «dècada

gupal», en paraules de Francesc Cubells.129 Dos són els factors que millor expliquen

aquest tracte i l’acollida preferent. De primer, els llibres de colla acostumen de crear un

món harmònic i deixen un bon regust de boca. Després de la II Guerra Mundial i durant

tot el clima de tensió de la guerra freda, el món necessitava creure en la força del grup,

en la  influència positiva del  col·lectiu  en la  formació  de la  persona.  En segon lloc,

aquesta és una època de gran efervescència social. La participació en els canvis socials i

les reivindicacions de tota mena van unides a la implicació, a la presa de consciència i a

la integració en un grup, ja siga un partit polític, una associació de veïns, una entitat o

un  club  de  fans.  Els  xiquets  que  protagonitzen  aquesta  literatura  resolen  petits

conflictes,  gràcies  a  una  barreja  de  la  sort  dels  justos  i  de  l’enginy  observador  i

perseverant. El món que els envolta, més que idealitzat,  es tamisa dels aspectes més

crus.  Un món  urbà,  quotidià,  amb  menor  o  major  presència  dels  conflictes  socials,

segons l’autor. Es fomenten valors com la responsabilitat, la col·laboració i l’altruisme

(Garralón: 2001, 105). 

Alguns antecedents d’aquest tipus de narracions són Emili i els detectius (1928),

d’Eric Kästner, en la línia de la novel·la de misteri i aventures protagonitzada per una

129 Vegeu «El llibre català per a infants i adolescents: evolució i tendències» (1984).
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colla que ha de resoldre un cas. L’èxit d’aquesta fórmula consagraria altres autors com

Hans Jürgen Press i Les aventures de la mà negra. També La guerra dels botons (1912),

de Louis Pegaud i  Tom Sawyer (1876) de Marc Twain. I sobretot, la reina del gènere,

Enid Blyton, la més llegida i traduïda del món, en la postguerra, amb les sèries d’Els

Cinc, Els Set Secrets o Misteri. La influència de Blyton es deixarà sentir no solament en

els  temes,  sinó  en  l’estil.  Una  sintaxi  senzilla,  frases  breus,  vocabulari  planer  i

personatges i situacions que van repetint-se, com la decoració d’un pastís. També cal

esmentar  el  cèlebre  personatge  creat  per  Richmal  Crompton,  William  Brown,  més

conegut a l’Espanya dels anys cinquanta com Guillermo el travieso, que va assolir un

èxit admirable. 

Pel que fa a la LIJ catalana, cal esmentar com a iniciadors del gènere a Sebastià

Sorribas i  El zoo d’en Pitus (1966), Àngels Garriga i  Un rètol per a Curtó (1967) i a

Joaquim Carbó i La colla dels deu (1960). 

El zoo d’en Pitus (1966), de Sebastià Sorribas, guanyadora del premi Folch i

Torres, es convertiria en el primer gran èxit de la nova LIJ catalana. A partir del model

del llibre de colla,  narra les aventures d’un grup d’infants determinats a fer realitat un

somni: un petit zoo al barri. L’objectiu final és molt més altruista, com és norma en els

llibres de colla.  Pretenen aplegar prou diners per a ajudar el petit  Pitus a pagar una

costosa  operació  que  li  salvarà  la  vida.  L’obra  incorpora  els  valors  de  solidaritat,

cooperació, amistat i activisme social, molt propis de la dècada. 

Els  personatges  de  les  novel·les  de  colla  comparteixen  una  sèrie  de

característiques que no han variat gens: l’edat se situa entre els nou i dotze anys, un clar

paral·lelisme amb el lector, que reforçarà la identificació i l’empatia; els els personatges

són  plans,  caracteritzats  per  un  sol  tret  de  caràcter  que  els  singularitza;  el  seu

comportament  és previsible,  no evolucionen;  es mouen amb estereotips  i  tòpics  que

esdevenen regles del joc; estan escolaritzats, són de classe mitjana i viuen en ambients

familiars estables; els adults no tenen cap protagonisme, però la moral i els valors que es

transmeten són els dominants. 
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En cas dels llibres de colla de la literatura catalana dels primers anys,  a més

d’aquestes característiques generals, sovint n’apareixen altres: els personatges solen ser

xics i xiques, en una clara aposta per la coeducació, i a partir dels noranta, hi apareixen

d’altres ètnies, com en la sèrie «A Colp de Pedal» d’Abril Prodidacta; hi ha una aposta

pels valors de les escoles actives i dels valors de cada moment, sent els més rellevants la

cooperació, la solidaritat, el respecte, etc.  

Que el gènere de literatura de colla no s’ha exhaurit ho demostra la literatura

internacional. En els últims anys, han aparegut sèries que en testimonien la bona salut.

Els cinc llibres de Les gallines boges (2005-2007), de Cornelia Funke; Margaret Mahy,

Flavia Puppo, etc.

El  món  editorial  valencià  s’hi  va  sumar  al  gènere  quan  ho  permeteren  les

circumstàncies d’un mercat que no s’estabilitzà fins a la dècada dels noranta. No obstant

això,  ha  generat  dues  colles,  de  naixement  i  trajectòria  vital  similar.  Amb  una

peculiaritat.  En  ambdós  casos,  es  tracta  de  sèries  col·lectives.  La  direcció  editorial

proposa  les  característiques  bàsiques  dels  protagonistes,  una  colla  d’amics  amb uns

quants personatges de caràcter més o menys definit. I encarrega a un autor diferent un

llibre  ambientat  a  la  seua  comarca.  Aquesta  va  ser  la  fórmula  escollida  per  Abril

Prodidacta, amb la colla «A Colp de Pedal» (1998) i per Brosquil Edicions, amb «La

Colla del Brosquil» (2003). Les propostes pretenien unir tres aspectes per a afavorir la

lectura, sovint qüestionats per allò de ser un recurs fàcil: la proximitat geogràfica de les

històries,  ambientades  en  comarques  diferents;  l’elecció  d’un  eix  temàtic  o  punt

d’interés  (un  parc  natural,  un  fet  històric,  un  problema  mediambiental,  etc.);  i  la

complicitat  que  sempre  impliquen  les  aventures  protagonitzades  per  una  colla,  amb

caràcters distints, fàcilment identificable amb el lector. 

La colla «A Colp de Pedal» d’Abril Prodidacta va ser dirigida per Alfred Ramos.

Un  grup  d’amics  de  tarannà  i  interessos  distints  (una  xerraire,  un  observador,  una

saberuda, un entremaliat, acompanyats per una adulta i un gos), compartien la passió

pels viatges i per la bicicleta.  Hi publicaren autors de primera línia i d’altres no tan

coneguts en un primer moment, però consolidats amb el pas del temps: Alfred Ramos,
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Vicent  Marçà,  Pepa  Guardiola,  Mercé  Viana,  Joan  Pla,  Jordi  Raül  Verdú,  Toni

Cucarella, Manolo Civera, Ximo Caturla, Josep Antoni Fluixà, Xavier Mínguez, Antoni

Espí, Albert Dasí i Manel Alonso. 

La segona proposta va ser «La Colla del Brosquil», ideada per Manel Alonso, en

la seua etapa de director editorial de Brosquil. Quatre xiquets protagonitzen un total de

dotze històries, d’allò més variades, amb l’element compartit de tindre com a escenari

alguna comarca valenciana. La nòmina d’autors també és molt representativa: Manel

Alonso, Vicent Pallarés, Isabel Marín, Vicent Marçà, Pep Castellano, Xavier Mínguez,

Joan Soler, Leandre Iborra, Vicent Penya, Manel García, Josep Lluís Rico i Lourdes

Boïgues. 

Hi ha molts llibres que narren les aventures d’una colla d’amics. El que no és tan

habitual, fins al punt d’evidenciar un altre símptoma de precarietat, és la continuïtat de

les colles en sèries. Una de les poques sèries que ha generat la LIJ valenciana és la

protagonitzada pels personatges inoblidables de Pasqual Alapont, Manel, l’avi Frederic i

l’estrambòtica família. Estàs com una moto (1988), No sigues bajoca (1988), Me’n vaig

de casa (1993) i  Cagadets de por  (2004). Les aventures de Morgana en la sèrie «El

Club de la Ciència», del mateix Alapont, en són un altre exemple, en la línia del llibre

sobre coneixements.  Potser, la publicació recent de La banda dels mitjos lladres (2013)

implique el naixement d’una nova colla d’investigadors, si els lectors i el mercat ho

permeten. 

Una altra saga d’aventures són les de «L’Autobús Jordiet», una de les creacions

més tendres de Joan Pla:  L’autobús d’aniràs i no tornaràs  (2001),  L’autobús Jordiet:

pirates  i  bandolers (2002)  i  L’autobús  Jordiet  i  la  bruixa  Elisenda (2003).  També

caldria esmentar altres projectes de llibres e colla, com ara la sèrie de Mercé Viana El

bagul de les disfresses (1994), Els pirates van a Roma (1997) i Els pirates van a Egipte

(2003), en Alfaguara/Voramar. Tres narracions que barregen fantasia i aventura, amb

aventures Llúcia  i els seus amics  pirates.  O la sèrie protagonitzada per les detectius

Alícia i tia Sofia, integrada per  Misteris S.L. (2003),  Les històries estranyes (2006) i

Investigaràs  fins  al  final (2014),  juntament  a  El  club  dels  Quatre  Secrets (2011),
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ambdues de Francesc Gisbert. I la proposta «Els Quatre Sherlocks» (2014), amb textos

de Carles Cortés i il·lustracions d’Oriol Manet.   
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5.9 L’herència de la rondallística

5.9.1 La rondalla: model literari i escolar

Una constant de les societats immerses en un procés de normalització cultural o

reconstrucció nacional és la necessitat de buscar referents. Els referents són arrels de

l’arbre de la història que generen noves branques. Sense arrels, cap arbre ni societat pot

créixer i fructificar. La majoria de nacions europees hagueren d’afrontar aquest repte en

un moment o un altre de la història contemporània. 

La normativa lingüística i els models de la tradició literària es fixen a partir del

segle XVIII, amb la Il·lustració, i sobretot, en el segle XIX, amb l’aparició dels estats

moderns. Aquests segles coincideixen amb el naixement i la consolidació de la literatura

infantil i  juvenil.  L’accés de la burgesia al poder és acompanyat  per una primerenca

democratització  de  la  cultura.  La  cultura  escrita  ja  no  és  patrimoni  d’una  minoria

lletrada, vinculada a l’església i a la noblesa, sinó que tendeix a estendre’s, primer per

les capes benestants i, progressivament, per la resta de capes mitjanes, fins a arribar al

poble, ben entrat el segle XX.  

Això implica un canvi radical en la concepció del que és cultura i del mètode per

a  escolaritzar  les  masses  emergents.  A  l’hora  de  buscar  nous  materials  per  a

l’ensenyament o per a la transmissió dels valors compartits, es recorre a una font que

havia donat bons resultats  en altres èpoques: una actualització de la literatura oral  i

tradicional.   

Caterina Valriu ho expressa en «Les rondalles i la literatura infantil»: 

Simplificant  molt,  podem  dir  que  a  Europa  –al  llarg  del  segle  XIX-  els  intel·lectuals

redescobreixen la tradició popular i  decideixen arreplegar-la per tal que no es perdi,  a partir

d’uns  plantejaments  romàntics  i  nacionalistes;  és  quan  neix  el  folklore  com  a  ciència  i  la

valoració del llegat tradicional com una riquesa insubstituïble. També és quan es publiquen la

majoria dels contes i novel·les que avui consideram clàssiques de la literatura infantil i juvenil.

Entre uns materials i altres hi ha uns lligams evidents (Valriu: 2010, 286).  
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La Renaixença, amb totes les limitacions que tingué, evidencia aquesta voluntat

de construir una cultura a partir d’allò compartit per la immensa majoria de la població.

Gran part  dels  poemes de Jacint  Verdaguer i d’altres mestres  del  gai saber beuen i

reinterpreten l’imaginari compartit. La recuperació del patrimoni rondallístic genera una

escola de folkloristes i estudiosos arreu d’Europa, entre els quals destaquen els germans

Grimm, Afanasief, La Fontaine, Perrault o Samaniego.

Aquesta línia recopiladora es produeix cada cop que en algun indret del món es tem que els  

infants no arribin a heretar el seu legítim patrimoni literari: el de la seva terra, la seva llengua i la

seva  gent.  A casa  nostra  ha  acabat  afermant-se  culturalment  amb el  trípode  format  pel  ja  

esmentat filòleg balear  Alcover,  pel folklorista barceloní Joan Amades […] i pel  gramàtic i  

novel·lista alacantí Enric Valor (Duran: 2002, 35). 

Després del parèntesi brutal que comportà la Guerra Civil i la repressió que se’n

derivà, els intents de normalització lingüística i redreçament literari busquen empara, de

bell nou, en els models de la literatura popular. A Catalunya i a les Illes, amb menor

intensitat, per la feina ja feta i consolidada. I després, al País Valencià. Les primeres

obres infantils valencianes són adaptacions de rondalles tradicionals o reinterpretacions

modernes, segons propostes a l’estil de Gianni Rodari i La gramàtica de la fantasia. És

significatiu  que,  mentre  a  Catalunya  la  literatura  infantil  presenta  una  oferta  molt

diversificada, ben bé des dels anys setanta, el País Valencià i les Illes prenen de model

literari  i,  fins i  tot,  de lectura inicial,  materials  rondallístics.  Encara que la tasca de

recopilació, adaptació i edició ha estat llarga i han participat molts autors, hi ha tres

noms que adquireixen valor  de referents:  Joan Amades,  Antoni  M. Alcover  i  Enric

Valor. 

Les rondalles valencianes d’Enric Valor, l’Aplec de rondaies mallorquines d’en

Jordi  d’es  Racó,  de  mossén  Alcover  i  la  Rondallística incorporada  al  Folklore  de

Catalunya de Joan Amades es van convertir en una cosa diferent del que els seus autors
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devien  pensar,  quan  feien  la  tasca  de  recopilació  etnològica:  en  models  per  a

l’ensenyament de la llengua i per a la incipient literatura infantil. 

Tots  tres  autors  van  ser  reeditats,  arran  la  introducció  del  català  al  sistema

educatiu, en format escolar, amb contes independents, a tot color i adaptats al lector

infantil. I tots tres van ser autors de referència de les antologies escolars. Un simple colp

d’ull a les edicions de l’Abadia de Montserrat, del Mèdol, de Gregal, de Tàndem o de

Moll demostren aquesta coincidència, sense la qual, no serien tan coneguts. Com també

es constata fullejant els fragments incorporats als llibres de text. Mentre que a Catalunya

i les Balears, Amades i Alcover no han passat de ser unes figures respectades, el País

Valencià ha assistit a un pas més. L’obra d’Enric Valor, sobretot les rondalles, difosa i

treballada  a  les  escoles,  s’ha  convertit  en  un  referent  cultural  i  en  tot  un  símbol

d’identitat. 

Alexandre Bataller (2014, 27), en un article dedicat a l’estudi comparatiu dels

primers llibres de text en valencià, constata com «els contes i les llegendes de la pròpia

tradició cultural i lingüística tenen un valor d’afirmació», perquè «molts llibres de text

tenen una voluntat  de construir,  de configurar  un territori,  un país,  uns llocs i  unes

comarques, per mitjà d’una pedagogia arrelada al medi». 

La  vinculació  de  la  cultura  popular  amb  l’escola  va  ser  una  de  les

reivindicacions fonamentals  dels moviments de renovació pedagògica,  en una aposta

per arrelar l’escola a l’entorn. Gabriel Janer Manila va reflexionar sobre aquestes idees

en  Cultura  popular  i  ecologia  del  llenguatge (1982)  i  en  força  articles.  Destaca  la

necessitat d’utilitzar els materials populars en l’escola activa, 

per a motivar els alumnes cap al coneixement del seu propi entorn. Els elements populars són 

materials a partir dels quals es treballa el llenguatge, la motricitat, la música, la plàstica… al  

mateix temps, el nin adquireix consciència del seu propi país, d’allò que constitueix el substrat 

del seu poble, entra en contacte amb els signes d’una cultura que els defineix i que es troba en la 

base de la seva existència (Janer: 1985,185). 
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No obstant això, malgrat la riquesa i la vitalitat  de la rondallística en l’àmbit

educatiu, hi ha algunes mancances evidents. En primer lloc, l’imaginari  compartit  és

sotmés  a  la  influència  assimiladora  de  la  indústria  cinematogràfica  i  cultural

angloamericana, a les modes de Disney i als productes del moment que inunden el món

globalitzat  amb  el  marxandatge uniformador.  De  segon,  hi  ha  un  desconeixement

preocupant i una indiferència empobridora de la cultura comuna dels diferents territoris

de parla catalana.  En comptes que cadascú edite i consumisca només el  que és seu,

caldria promoure iniciatives conjuntes per compartir i difondre llibres i autors més enllà

de les fronteres autonòmiques. La difusió dels autors en tota l’àrea de mercat en llengua

catalana ha de ser una prioritat, perquè implicaria un pas de gegant en la normalització

cultural.  
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5.9.2  El renaixement de la rondalla

Després de la II Guerra Mundial, Europa demana una LIJ realista i ensucrada.

S’havia patit en excés i el retorn a la normalitat passa per recrear mons en harmonia. La

literatura dels 50-60 està més dominada pel diàleg, la solidaritat, l’amistat i els valors de

la convivència. No debades, es decanta pel personatge col·lectiu, el grup, més enllà de

l’individu. Els 70, en canvi, fugen de la idealització, i mostren un món juvenil amb tota

la gamma de problemes. Fer lectors conscients de la problemàtica, perquè la coneguen,

s’hi revolten i aporten solucions. La literatura com una forma de transformar la societat. 

Al mateix temps que s’imposa un realisme idealista, però, assistim a un descrèdit de la fantasia,

del  món de  les  velles  rondalles,  dels  reis  i  els  prínceps,  els  dracs  i  els  encanteris.  Aquests

materials  es  consideren  una  proposta  escapista,  poc  adient  per  formar  ciutadans  amb valors

democràtics.  Per a alguns autors,  les rondalles no són només poc adequades,  sinó clarament

pernicioses (Lluch i Valriu: 2013, 100).

Les  rondalles  són  acusades  de  ser  el  vehicle  transmissor  d’una  ideologia

tradicional. El procés de retorn a la valoració de «les històries antigues» vindrà amb

Bruno Betteheim i Gianni Rodari. Betteheim publicà Psicoanàlisi dels contes de fades

(1975),  on  demostra  que  les  rondalles  contribueixen  al  creixement  psicològic  i

emocional dels infants que les escolten. Grammatica della fantasia (1977) aporta tot un

seguit de propostes per a fomentar la creativitat entre mestres i escriptors a partir de la

literatura popular. Una reinvenció, sovint amb una nova càrrega ideològica, acord amb

els temps. És la mateixa època en què Tolkien i Ende reivindiquen, d’una altra manera,

la mitologia popular com a font de la fantasia.  

Les interpretacions del psicòleg Bruno Bettelheim van contribuir a entendre el

paper de la imaginació en l’educació dels infants. En Psiconàlisi dels contes de fades

(1975) explica:

El conte avança de manera similar a com l’infant veu i experimenta el món; és precisament per

aquest motiu que el conte de fades resulta tan convincent per a ell. El conte el conforta molt més
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que els esforços per consolar-lo basats en raonaments i opinions adultes. El petit confia en allò

que la història li conta, perquè el món que li presenta coincideix amb el seu (Bettelheim: 1975,

65).

La creença  en la  màgia  i  en la  meravella  és  una característica  inherent  a  la

condició de la infantesa, s’hi fa present de forma natural, i desapareix amb la mateixa

naturalitat, en créixer. El ressorgiment de la rondalla va unit a l’actualització del conte

modern, inspirat per Rodari i les teories explicades en Gramàtica de la fantasia. Rodari

utilitza l’exemple de la diferent concepció que del conte tradicional tenien els germans

Grimm  i  Andersen,  per  il·lustrar  les  dues  línies  que  seguirà  la  recuperació  de  la

rondalla. La recopilació i la transformació:

Andersen, com els germans Grimm, va prendre impuls dels contes del seu país. Però mentre els

Grimm, com bons alemanys, estaven interessats a construir, a transcriure els contes rebuts de

boca  dels  narradors  populars,  un  moment  vivent  de  la  llengua  alemanya  en  una  Alemanya

sotmesa a Napoleó […]. Andersen reviviu els contes en la seua memòria: eren per a ell sols una

manera d’aproximar-se a la infantesa per a rescatar-la, no per a donar veu al seu poble […].

Finalment,  Andersen  se  separà  del  conte  tradicional  per  a  crear  un  conte  nou,  poblat  de

personatges romàntics i d’objectes quotidians (Rodari: 2006, 73-74).

Empar de Lanuza, en el pròleg a  Les aventures de Potaconill de Carles Cano,

expressava amb les següents paraules la tornada al gust per la fantasia, a la transgressió

narrativa a partir de motius tradicionals i a la revalorització del paper de la imaginació

en el desenvolupament humà dels infants: 

Ens trobem actualment en un moment d’exaltació de la fantasia, tant pedagogs com psicòlegs

així  ho  manifesten  i  és  perquè  gran  part  de  la  màgia  infantil  que  els  xiquets  i  xiquetes

experimenten, transformada en bots, paraules i sentiments respecte de les coses, està implícita

dins del món de la fantasia i aquesta esdevé un joc pel fet d’oposar-se a la realitat en termes

totalment i absoluta de llibertat (Lanuza: 1984, 5).
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Tot  seguit  s’analitzaran  els  dos  corrents,  amb  força  en  la  LIJ  catalana:  la

recopilació, més fidel a l’original o més adaptada, que pot derivar en el gènere de la

rondalla moderna; i la transformació, que dóna com a resultat un conte modern, nou de

trinca. 130

130 A tall d’exemple, dues de les sèries de contes més conegudes de la LIJ  catalana segueixen aquest
model  transformador.  Són les creades per Mercè Company, amb  Els contes de la nana Brunilda i  la
col·lecció de «Les tres bessones», il·lustrades per Roser Capdevila. Ambdues sèries van ser animades per
a la televisió, dutes al còmic i al teatre.  
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5. 9.3 La continuïtat en la recopilació

Cal deixar clar que Enric Valor, com la resta de recopiladors, no va escriure, ni

de bon tros, literatura infantil. Les Rondalles valencianes, en la versió original, tenen un

grau  de  riquesa  lèxica  i  de  complexitat  narrativa  que  no  les  fa  aptes  per  al  públic

infantil. Si Valor literaturitza les narracions orals i les converteix en literatura culta i

escrita, l’escola fa una segona adaptació, i les transforma en literatura infantil. 

L’exemple  de  Valor  va  aprofitar  per  a  estimular  un  fenomen  insòlit  al  País

Valencià,  almenys,   fins  aleshores.  D’una  banda,  hi  ha  un  contínuum d’obres

d’inspiració  rondallística,  que  adapten  o  ficcionen  els  models  de  la  narrativa  oral,

resultat del prestigi literari que les rondalles valorianes van atorgar al gènere entre els

escriptors valencians. I en segon lloc, hi ha un procés d’investigació encara obert, en

què s’escriuen i publiquen nous estudis i recopilacions, ara amb criteris científics, adés

amb un punt de vista didàctic i divulgatiu. 

Manuel Sanchis  Guarner avisava, en el pròleg a la primera edició completa de

les rondalles d’Enric Valor, pels volts del 1975, de la urgència de rescatar de l’oblit les

contalles populars. Perquè en les rondalles es conserva arxivada una part important dels

costums  i  l’imaginari  que  defineix  un  poble.  Ací  rau  el  deute  amb  estudiosos  i

divulgadors de la cultura popular  com  Enric Valor, Sanchis Guarner, Martí i  Gadea,

Francesc Martínez, Francesc Badenes, Adolf Salvà, Josep Pasqual  Tirado, González i

Caturla o Bernat Capó, entre altres. Ells fan seua la dita que encapçala el  Llegendari

valencià, de Francesc Martínez: «Un gra de blat no fa muntó, però ajuda al companyó». 

Vicent Vidal (2014, 70) constata com el context social i educatiu impulsa una

fornada de folkloristes valencians a partir dels anys vuitanta, i una segona, als noranta,

gràcies a l’exemple i la influència que assolí l’obra d’Enric Valor. En total, més d’una

vintena de reculls,  aptes per a l’escola,  a banda d’altres,  amb uns criteris  d’edició i

selecció més filològics. Amb tot, indica que el 80% dels reculls es troben vinculats a

l’ensenyament i poden servir de recursos educatius. Autors i estudiosos s’han llançat a

205



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
recuperar  i  divulgar  la  literatura  de tradició oral.131 Després d’Enric  Valor,  el  segon

aplec en importància, difusió i valor històric són els dos reculls de Joaquim González i

Caturla:  Les rondalles de l’Alacantí (1985) i  Les rondalles del Baix Vinalopó (1987).

No és casual  que Caturla  sotmeta les seues rondalles a un procés de literaturització

similar.  En paral·lel,  durant la mateixa època,  cal  esmentar  un mestre  i investigador

fonamental  en  la  recuperació  de  la  cultura  popular,  en  totes  les  múltiples

manifestacions. Es tracta de Josep Bataller. Els seus estudis no han tingut la difusió que

mereixien, potser per haver estat editats en institucions i no en editorials comercials.

Contalles populars valencianes (1986),  Rondalles i acudits valencians  (1997), l’estudi

Rondalles valencianes (1999) i Rondalles de les comarques centrals valencianes (2001)

són un material  que tot mestre hauria de conéixer, a l’igual que l’estudi  Els jocs de

xiquets al País Valencià (1986).  

Caturla i Bataller donen pas a una altra fornada d’investigadors més joves i amb

gran espenta. Curiosament, combinen la professió docent amb la vocació d’escriptor:

Francesc  Gascón,  Rondalles  de  la  Vall  d’Albaida  i  l’Alcoià (1999)  i  Rondalles  de

Beneixama (2012); Jordi Raül Verdú, A la vora de la llar (2001) i Una nit prop de foc

(2006); Víctor Labrado,  Llegendes valencianes (2007)132 i  Llegendes de la ciutat  de

València (2009); també cal parlar d’algunes experiències didàctiques, com Rondalles de

la Marina (2009),  coordinat  per  diversos docents,  que continua  l’estela  deixada  per

aquell Recollim contes populars (1980), de Marisa Lacuesta. 

Fora  de  l’abast  d’aquest  treball,  quedarien  dos  grups  d’estudis.  Les  obres

filològiques  i  acadèmiques  i  les  obres  d’investigació  de  caràcter  divulgatiu,

imprescindibles per a la formació del professorat i l’adquisició d’una mínima cultura

literària.  En aquest apartat  caldria esmentar els estudis  Llegendes del sud  (2006), de

Joan Borja;  Rondalles valencianes (1999), de Josep Bataller; i  Noves lectures de les

131 Per a una visió general  del procés de recuperació rondallística al País Valencià, dels anys vuitanta
ençà, vegeu la «Introucció» (Gisbert: 2014, 11 i ss.) a Això era una volta. 
132 Es tracta del  primer monogràfic  dedicat  a la divulgació  de rondalles  i  llegendes amb personatges
fantàstics de l’imaginari valencià, de gran valor per a l’ensenyament, a més a més, per l’edició a color i en
gran format d’Edicions Bromera. 
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Rondalles Valencianes (1995), de Gemma Lluch i Rosa Serrano. I en segon lloc, les

obres filològiques o acadèmiques.   
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5.9.4 La rondalla moderna: un gènere de literatura infantil

La continuïtat ben bé ininterrompuda de recopilació, divulgació i revalorització

de  les  rondalles  és  un  indicador  de  la  vigència  d’un  model  literari  i  un  referent

d’identitat col·lectiva. Ja ha estat comentat el pes que la tradició rondallística va tindre

en els primers autors de literatura infantil, no solament en la forma de contar, sinó en la

publicació de reculls de rondalles adaptades i pensades per a ser llegides directament

pels més joves, en volums independents o més breus que les recopilacions a l’estil de

Valor o Caturla.

La retrobada amb el conte tradicional es va produir, arreu d’Europa, en temps

del Romanticisme. Els Grimm a Alemanya, Afanasiev a Rússia, Andersen a Dinamarca,

etc.  Van  convertir  en  modern  allò  tradicional.  L’imaginari  popular  va  ser  acusat

d’inculcar idees conservadores a la infantesa, de simplificar entre bo i roín, quan no

d’omplir el cap d’oronetes. Hagueren de ser les teories de Piaget, Betteheim i Rodari les

que rescataren la importància de la imaginació del pou on el realisme imperant l’havia

abandonada.  I  la  rondalla  tornà  a  ser  un  model  d’estructura  narrativa,  estilística  i

temàtica.   

Les obres valencianes  més reeixides d’aquests corrent són, potser, les de dos

mestres de la rondalla moderna, Carles Cano i Llorenç Giménez. Ambdós combinen la

faceta d’escriptor amb l’ofici de rondallaire, és a dir, que a més d’escriure, dominen a la

perfecció l’art de recitar en sessions d’animació a la lectura. De Carles Cano, destaquen

Llegendes del Sol i de la Lluna (1985), una de les primeres obres de la LIJ valenciana, i

Contes d’ahir i de sempre; de Llorenç Giménez, Tresor de contes i El tresor de les cinc

llegendes. També Els contes del Sambòrik de punt dos, resultat de la participació en un

popular programa de la Televisió Valenciana, en què es gravaren diverses actuacions de

contacontes  per  a  xiquets.  I  en col·laboració  amb Lleonard  Torres,  Rondalles  de la

Ribera, Rondalles meravelloses de la Ribera i Pepet el geperut i Roc el panxut. 

Altres autors que han adaptat o versionat rondalles populars són: Vicent Adell,

Temps de Llegendes i La llegenda del moro Mussa; Tomàs Escuder, Contalles del món;
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Francesc  Gisbert,  Quantes  rondalles i  De  rondalla;  Pepa  Guardiola,  El  llop  i  la

cogullada i  Contes del riu-rau; Cristòfor Marí,  Contes de l’Horta; Carme Miquel, La

rabosa viatgera, La rabosa  i Marieta i  les bromes d’un rei;  Juan Miquel i  Pascual

Pastor,  Contes  de  la  Costera;  Roger  Pons,  Carmeta  l’Enrabosada;  Enric  Ramiro  i

Eduard Bueno, Llegendes de la Ribera, etc. 

Una  iniciativa  interessant  va  ser  la  col·lecció  «Rondalles  del  Cresol»,  de

l’editorial  Marfil.  Jordi  Raül  Verdú  hi  adaptà  algunes  rondalles,  Venturet,  La  tia

Misèria, La criadeta, Peret de Poca Por. L’edició és un exemple de treball excel·lent,

maquetada per Sílvia Faus i amb il·lustracions de Fran Parreño.

En aquesta  línia,  edicions  del  Bullent  ha començat,  el  2015,  un projecte  tan

ambiciós com necessari: una nova col·lecció dedicada a les rondalles d’Enric Valor,

adaptada al  públic infantil.  Hem de recordar que l’edició escurçada de les rondalles

valorianes de Rosa Serrano, editades primer a Gregal i després a Tàndem, va consistir a

retallar les rondalles originals. Aquest procediment es va fer sempre d’acord amb Enric

Valor, reticent a simplificar i alterar la seua obra. Cal reconéixer l’esforç, la dedicació i

el  paper  històric  de  Rosa  Serrano  i  de  la  col·lecció  «Albatros»  en  la  divulgació  i

consolidació  del  referent  identitari  que  és  hui  Valor.  No  obstant  això,  trenta  anys

després, les rondalles i la figura de Valor han adquirit una dimensió tan gran, que es feia

imprescindible una adaptació autèntica per al públic infantil, no solament en extensió,

sinó  també  en  vocabulari.  Aquesta  tasca  l’ha  assumida,  com  no  podia  ser  d’altra

manera, un altre rondallaire, Jordi Raül Verdú. El resultat són uns contes il·lustrats per

la delicadesa d’Esperança Martínez que aconsegueixen evocar la veu i l’estil d’Enric

Valor. 

També cal assenyalar la tasca divulgativa que desenvolupa, des de fa anys, la

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb la campanya anual «Llegim en

valencià». Les històries que presenta en les edicions dels anys 2012 i 2013 parteixen de

la tècnica rondallística, precisament, per ser la més simple i de fàcil comprensió per als

lectors no avesats als quals va adreçada la campanya. Són les edicions «Amb molt de

gust»,  contes  moderns  d’estructura  tradicional  a  partir  de  l’origen  d’algun  plat
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tradicional valencià i «Les nostres festes», amb narracions que prenen alguna festivitat

de punt de partida.133     

 

NARRATIVA D’HERÈNCIA RONDALLÍSTICA 
I RECULLS DE RONDALLES APTES PER A L’ÚS ESCOLAR (1975-2014)

AUTOR TÍTOL ANY EDITA TEMA
Vicent Adell Temps de rondalles 1997 Voramar Recull de rondalles
Vicent Adell Contes de l’Horta 1999 Voramar Recull de rondalles
Vicent Adell La llegenda del moro Mussa 2008 Marfil Rondalla adaptada
Carles Cano Llegendes  del  Sol  i  de  la

Lluna134
1985 Gregal Una rondalla dels víkings

i una altra dels tuareg
Carles Cano Contes d’ahir i de sempre 2008 Perifèric Recull  de  rondalles

adaptades
Diéguez,  Montiel,
Llinares i Llorca

Rondalles de la Marina 2009 Brosquil Recull de rondalles breus

Tomàs Escuder Rondalles del món 1994 Bromera Recull de rondalles
Josep Franco Rondalles valencianes 2008 Bromera Recull de rondalles. Gran

format
Francesc Gascon Rondalles de la Vall d’Albaida

i l’Alcoià
1999 Ajuntament

d’Ontinyent
Recull de rondalles

Francesc Gascon Rondalles de Beneixama 2012 Germania Recull de rondalles
Llorenç Giménez Tresor de contes 2001 Voramar Recull  de  contes  i

rondalles
Llorenç Giménez i
Lleonard Torres

Rondalles de la Ribera 1993 Camacuc Adaptació de rondalles

Llorenç Giménez i
Lleonard Torres

Rondalles  meravelloses  de  la
Ribera135

1994 Camacuc Adaptació  de  rondalles
de tema meravellós

Llorenç Giménez Els  contes  del  Sambòric  de
Punt dos

1997 Perifèric Recull  de  contes  i
rondalles

Llorenç Giménez i
Lleonard Torres

Pepet  el  panxut  i  Roc  el
geperut i altres rondalles

2002 Edelvives Adaptacions de rondalles

Francesc Gisbert Quantes rondalles 2011 Bromera Recull  de  rondalles
adaptades

Francesc Gisbert De rondalla 2012 Barcanova Rondalles  inserides  dins
d’una història

J.  González  i
Caturla

Rondalles de l’Alacantí136 1985 Institut  E.
Juan  Gil-
Albert

Rondalles  de la comarca
de l’Alacantí

J.  González  i Rondalles del Baix Vinalopó137 1987 Institut  E. Rondalles  de la comarca

133 La  voluntat  divulgativa  i  el  desig  d’arribar  a  tots  els  públics  es  manifesta  en  la  tria  d’autors,
pertanyents la majoria al món de la LIJ: Enric Lluch, Maria Jesús Bolta, Teresa Broseta, Raquel Ricart,
Pepa Guardiola, Pep Castellano, Joan Borja, Jesús Cortés, Joan Andrés Sorribes, Francesc Gisbert i Josep
Franco.
134 Reeditada per Empúries (1991) i per Bromera (2002). 
135 Reeditada per L’Eixam (2000). 
136 Reeditada per Aguaclara (1990) i per Marfil (2004). 
137 Reeditada per Aguaclara (1993) i per Marfil (2005).
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Caturla Juan  Gil-

Albert
del Baix Vinalopó

V. Gómez Labrado Llegendes valencianes 2007 Bromera Recull  de  rondalles  i
creences. Gran format

V. Gómez Labrado Llegendes  de  la  ciutat  de
València

2009 Abadia  de
Montserrat

Recull de llegendes

Pepa Guardiola El llop i la cogullada 1988 Ajuntament
de Xàbia

Rondalla

Pepa Guardiola Contes el riu-rau138 1988 Institut  E.
Juan  Gil-
Albert

Recull de rondalles

Marisa Lacuesta Recollim contes populars 1980 Diputació de
València

Recull  escolar  de
rondalles

Cristòfor Martí Contes de l’Horta 1999 Voramar Recull de rondalles
Juan  Miquel  i
Pascual Pastor

Contes de la Costera 1994 Denes Recull de rondalles

Josep  Pasqual
Tirado

Tombatossals 1988 3i4 Ficció llegendària

Vicent Sanchis El geperut del Buixcarró 2011 Ed. 96 Contes  inspirats  en
rondalles

Enric Valor Rondalles valencianes 1986-
1987

Gregal Edició  de  les  rondalles
valencianes  en  volums
il·lustrats independents

Enric Valor Rondalles  valencianes.  Vuit
volums

1984-
1988

Bullent Edició  íntegra  de  les
rondalles 

Enric Valor Rondalles  valencianes.  Vuit
volums

1992-
1995

Tàndem Edició  de  les  rondalles
retallades  per  Rosa
Serrano

Enric  Valor/  Jordi
Raül Verdú

Primeres  rondalles  valen-
cianes

2015 Bullent Edició  de  les  rondalles
adaptades i simplificades
per Jordi R. Verdú

Jordi Raül Verdú A la vora de la llar 2001 Marfil Recull de rondalles
Jordi Raül Verdú Una nit prop del foc 2006 Marfil Recull de rondalles
Jordi Raül Verdú Això era i no era 2014 Perifèric Recull de rondalles

138 Reeditat per edicions 96 (2014).
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5.10 El conte modern

La narrativa breu és un gènere propeudètic. Només en la mesura que l’infant

s’acostuma a escoltar i a llegir contes, a les beceroles de la infantesa, sent curiositat de

més  gran  per  llegir  obres  de  major  ambició  i  complexitat.  Aquesta  tesi  ha  estat

demostrada  a  bastament.  Un  exemple  recent  el  tenim  a  l’enquesta  d’hàbits  lectors

elaborada per Dari Escandell amb alumnes de les comarques del sud del País Valencià

(Escandell: 2013, 272). Sol ocórrer el mateix amb el costum de llegir còmics, fullejar

revistes, escoltar anècdotes o parar l’orella davant una història. Els antics s’adonaren de

la importància de la narrativa breu com a eina d’ensinistrament i mitjà de transmissió de

valors compartits. Les faules i mites de l’Antiguitat tenen aquesta funció. La mateixa

que els contes moderns. 

D’altra  banda,  el  conte presenta  un doble avantatge.  Permet  una lectura  més

efímera i,  per tant,  més ràpida i relaxada que una novel·la.  I a més a més,  es troba

emparentat per línia directa amb la narrativa oral. Per aquest motiu els reculls de contes

no són un gènere estrany en la literatura infantil, encara que són més difícils de trobar

en la juvenil, quan es considera que els lectors han d’aspirar a més.

Un món per a infants (1959), de Joan Fuster, va ser una de les primeres apostes

per recuperar un altre gènere emparentat amb els reculls de narrativa breu: l’antologia

de fragments o de perles escollides d’autors destacats. Exemples de Sant Vicent i de

Ramon  Llull,  faules  de  Josep  M.  de  Sagarra,  poemes  narratius  de  Goethe  i  Carles

Salvador, es barregen amb narracions d’Enric Valor o Ernest Martínez Ferrando.  

Fet i fet, la LIJ valenciana s’inaugura amb contes. El millor exemple són els tres

reculls d’Empar de Lanuza,  El savi rei boig (1979),  L’home del Penyagolosa (1985) i

Bon viatge,  Pit-blanc  (1982).  Les  dues  primeres  parteixen  del  model  narratiu  de  la

rondalla, per crear històries noves a partir del patrimoni oral. I la tercera és una novel·la

episòdica, una successió d’anècdotes protagonitzades pel mateix personatge (vegeu en

l’apartat 4, el capítol dedicat a Lanuza).  
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Juntament amb Empar de Lanuza, l’autor que ha conreat la narrativa breu amb

major assiduïtat és Carles Cano. Tant en la vessant rondallística descrita adés, com en

l’àmbit de ficció, crea unes històries amarades d’oralitat, amb una fluïdesa que naix del

poder  suggestiu  de  la  paraula.  Contes  rosegats,  Contes  per  a  tot  l’any,  Contes  de

sempre i La màquina dels contes són paradigmàtics d’aquest estil.

Un gènere en què dominen els eixos temàtics de la narrativa infantil:  el món

meravellós i la màgia, els animals personificats, les aventures de grup, etc. Alguns títols

o autors que no s’han d’oblidar: Conta’m un conte i Bernat i els seus amics, de Manel

Alonso; Contes amb tinta blava, de Ferran Bataller; Contes per a estimar els llibres, de

Pere Duch;  Quatre històries d’animals, de Josep Franco;  La fada de l’alzina i altres

contes, d’Àngel Gavara;  Els animals agraïts i  Contes d’ahir i de sempre, de Llorenç

Giménez;  Una setmana de contes,  d’Enric  Lluch;  Com una cabra i  La banda dels

superbruts, de M. Dolors Pellicer; De conte en conte i Una escola blanca que s’obri i

mai no es tanca, de Vicent Pardo, etc.

D’altres obres intenten estimular el plaer per la lectura i la creativitat. Exploten

fórmules que van, des del taller literari a la recopilació d’anècdotes o situacions, per

començar a escriure i imaginar. De Vicent Pardo, cal esmentar 66.111.111 idees per a

escriure 111.111.111 contes en un any; dels germans Jordi i Paco Moreno, El taller de

l’humor i El súper taller de l’humor; i de Llorenç Giménez, un gènere a mitjan camí de

l’anècdota  graciosa i  el  succeït  enginyós,  Els  acudits  de Llorenç  i  Nous acudits  de

Llorenç. 

En el capítol dedicat als contes meravellosos, es parlà de la transcendència dels

personatges de l’imaginari popular en la narrativa actual. Els contes per a lectors entre

set i deu anys van farcits de fades, bruixes, donyets i gegants. Amb una particularitat,

que assenyala Caterina Valriu: la popularització va unida, sovint, al perill de trivialitzar

o desvirtuar la natura primigènia, en favor d’allò políticament correcte. En aquest sentit,

han desaparegut els dimonis, els ogres devoradors de xiquets, els dracs segrestadors de

princeses,  els  prínceps  matamonstres…  i  han  estat  reemplaçats  o  domesticats.  De
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vegades, amb un sentit transgressor, en la línia de Rodari. Però en altres ocasions, en un

exercici empobridor, amb el qual cal anar alerta: 

Tots els personatges de la por han desaparegut o s’han transformat en simples ombres –amables,

simpàtiques o ridícules- del que havien estat: la força obscura i irracional del llop, el misteri dels

fantasmes o dels esperits  dels morts,  l’amenaça de l’home del sac,  el poder misteriós de les

bruixes… Tots aquests personatges han sofert una racionalització que els ha despullat de bona

part  del  seu  atractiu  o,  a  vegades,  s’ha  optat  pel  camí de  la  tendresa,  i  aleshores,  s’han  fet

propers, han passat de ser amenaces a ser personatges que necessiten afecte, comprensió i diàleg

(Valriu: 2010, 311). 

Un  exemple  il·lustratiu,  però  reeixit,  són  El  savi  rei  boig i  L’home  del

Penyagolosa d’Empar  de Lanuza.  Un repàs als  personatges  dels contes dóna com a

resultat: una princesa solitària necessitada de l’amistat d’altres infants, un Gegant-xic

trist perquè no troba amics ni amor o un bruixot bromista per educar. En altres contes,

com «El fil que penja» o «Les campanes de Sant Joan», la modernització ve de la mà de

la  caracterització  dels  personatges,  allunyada  de  l’esquematisme  de  la  literatura

tradicional. 

Al costat de la inspiració en la cultura popular, hi ha una altra línia, diguem-ne,

transgressora. Existeix una tradició en la literatura infantil, des del segle XIX, de crear

per mitjà del joc, un bon exponent de la qual són els limericks, poemes de cinc versos

amb jocs de paraules i barreja de ritmes. La literatura del non sense va tindre especial

fortuna a Anglaterra, amb narracions destarifades, alfabets rimats, paròdies botàniques o

zoològiques, etc. És la tradició anglosaxona de les nursery rhymes, aplicada també a la

prosa: el disbarat, les associacions paròdiques, la comicitat de les rimes, la sonoritat de

les paraules i l’experimentació del llenguatge. Recursos que connecten molt bé amb el

tarannà infantil, no tan sotmés a les regles de la lògica i del realisme com el dels adults.

Novament, és Carles Cano un dels pocs que ens ofereix exemples d’aquesta concepció

de la literatura, amb obres com Quaranta elefants mariners o T’he agafat, Caputxeta.  
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NARRATIVA BREU (1975-2014)

AUTOR TÍTOL ANY EDITA DESCRIPCIÓ
Manel Alonso Bernat i els seus amics 2002 Brosquil Família i amistat
Manel Alonso Conta’m un conte 2008 Brosquil Històries  que  s’enca-

denen a altres històries
Pere Duch Contes per a estimar els llibres 2004 Brosquil Aventures de colla
Ferran Bataller Contes amb tinta blava 2006 Bromera Vida quotidiana
Carles Cano Contes rosegats 1991 Bromera Contes meravellosos
Carles Cano La màquina dels contes 2002 Bromera Fantasia, valors i tendresa
Carles Cano Contes per a tot l’any 2006 Anaya Contes  moderns  d’inspi-

ració tradicional
Carles Cano Contes d’ahir i de sempre 2008 Perifèric Rondalles actualitzades
Josep Franco Quatre històries d’animals 1992 Bromera Contes d’animals
Àngel Gavara La fada de l’alzina i altres contes 2010 Ed.96 Animals
Llorenç Giménez Els animals agraïts139 1994 Conselle

ria
Contes d’animals

Llorenç Giménez El secret de les cinc llegendes140 2007 Bromera Rondalles modernes
Empar de Lanuza El savi rei boig 1979 Galera Contes  moderns  d’inspi-

ració tradicional
Empar de Lanuza L’home del Penyagolosa i altres 

contes141
1985 Gregal Contes de tècnica popular

Enric Lluch Contes arran de terra 1995 Cadí Contes diversos
Enric Lluch Contes de les coses que pengen del

cel
1996 La Xara Contes diversos

Enric Lluch Somnis de mar 2003 Tàndem El  mar  com  a  eix  dels
contes

Enric Lluch Una setmana de contes 2012 Bromera Contes en família
Vicent Marçà Quaranta-sis contes i un gelat 2014 Onada Un  mateix  tema  per  a

diversos contes
Jordi i Paco 
Moreno

El taller de l’humor 2006 Bromera Narracions humorístiques

Jordi i Paco 
Moreno

El súper taller de l’humor 2007 Bromera Narracions humorístiques

Vicent Palatsí El cas de les paraules inaudites 2015 Onada Contes i paraules noves
M. D. Pellicer La banda dels súperbruts 1990 Bromera Aventures de colla
M. D. Pellicer Com una cabra 2000 Bromera Històries inserides
Vicent Pardo Una escola blanca que s’obri i 

mai no es tanca
1994 Bromera 26 contes breus

Vicent Pardo De conte en conte 2005 Bromera Contes  breus  amb
personatges diversos

139 La primera edició no venal va ser de l’Institut Municipal de Cultura de l’Eliana (1996). 
140 Primera edició en la col·lecció «Infantil» (1994) de la Conselleria de Cultura,  Educació i Ciència
valenciana. Reeditada per Bromera (2000). 
141 Reeditada per Bromera (1991).
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5.11 Poesia

La poesia infantil  entronca directament amb la cultura popular i l’oralitat.  La

paraula  és  un  dels  primers  jocs;  i  endevinalles,  embarbussaments,  cançons  i

onomatopeies algunes de les primeres diversions. L’oralitat és, també, l’origen de molts

recursos poètics (hipèrbole, personificació, imatges) que s’usen en la vida quotidiana

sense ser-ne conscients (Gisbert: 2013, 162). Pel que fa a l’edat, la poesia infantil se

centra en lectors inicials  i  en lectors fins a dotze anys.  A partir d’aquesta franja, es

considera que no cal una poesia específica, tan sols antologies i seleccions. 

Margarida Prats ho explica amb les paraules següents: 

Aconseguir  dir  amb  rapidesa  embarbussaments,  trobar  la  solució  a  endevinalles,  cantar  

cantarelles mentre jugàvem, recitar romanços i fer fugir la por de la nit amb oracions, formava 

part del nostre viure i ens anava aportant un pòsit de referents literaris. Apreníem que la paraula 

poètica ens permetia  una altra  mirada  sobre  el  món i  acompanyava  la nostra  experiència  a  

mesura que anava eixamplant les seves funcions, primer lligades al món sensorial i als jocs,  

després  lligades  a  la  sensibilitat  als  sentiments  i  als  interrogants  sobre  la  vida.  D’aquesta  

experiència prové el  nostre interès per la poesia infantil i  la nostra dedicació al  tema en la  

docència i la investigació (Prats: 2009,149).

Amb tot, el gènere poètic és el que més reticències suscita, perquè la societat

actual menysprea la rellevància de la poesia i en desconeix les conseqüències en l’etapa

formativa de la infantesa. Escoltar i cantar, repetir i recitar eren activitats i divertiments

habituals una generació ençà, ara arraconades al túnel del temps. L’escola no ha reeixit

a compensar  aquest oblit  -són tants  els  miracles  que se li  encomanen,  que no dóna

l’abast-.  La  poesia  només  serà  un  gènere  atractiu  als  lectors  en  la  mesura  que  es

fomenten les habilitats anteriors des de la infantesa. Si no es crea l’hàbit del ritme, es

familiaritza  amb  els  jocs  del  llenguatge  i  es  practica  la  interpretació  dels  recursos

retòrics  bàsics,  l’infant  i  l’adult  no  entendran  el  joc  poètic  i  els  semblarà  quelcom

estrany. El problema de fons és que, com s’esdevé amb la literatura en general, només

un mestre, un pare o un mediador seduït pel plaer de la lectura pot encomanar-la als
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altres. Tanmateix,  allò que a primer colp d’ull  complica la poesia és el que més pot

ajudar a una presa de contacte: la particularitat d’admetre diversos nivells de lectura. Un

lector inicial o poc avesat es quedarà a la superfície del poema. Copsarà el ritme, la

idea, i poca cosa més. Un lector més despert o avesat assaborirà els matisos i els jocs de

construcció.142

D’altra banda, no existeix unanimitat respecte a què és poesia infantil i qui és el

seu receptor model. Mentre que alguns autors consideren que hi cal encabir tota obra

adreçada  als  infants,  d’altres  deixen  fora  les  composicions  escrites  pels  mateixos

infants143 i el corpus de la literatura popular. En opinió d’alguns poetes especialitzats en

aquest gènere,  com ara Miquel Desclot (1993),  només mereix aquest nom la poesia

escrita expressament per a infants.

Analitzarem totes definicions possibles. D’entrada, la més ampla, considera que

són  poesia  infantil  tant  les  obres  d’autor  escrites  pensant  en  els  més  menuts  com

aquelles  altres  que,  amb  un  horitzó  d’expectatives  diferent,  poden  ser  enteses

perfectament  pels  més  joves,  amb  l’ajuda  d’una  presentació  adequada  o  una  breu

explicació. És el cas d’algunes antologies, com ara les que presenta la col·lecció «Vagó

de versos» d’Andana. Hi trobem una selecció de poemes de Vicent Andrés Estellés en

La  vida  contada  a  un  nen  del  veïnat,  de  Joan  Salvat-Papasseit,  L’ofici  que  més

m’agrada i de Josep Piera i L’art antic del crit escrit. Els diferents poemes aplegats no

foren  escrits  pensant  en  infants.  Però  hi  són  fàcilment  comprensibles,  i  alhora,  les

il·lustracions que els acompanyen, la maquetació dels llibres i el treball del mestre, pare

o mediador (a partir de les propostes didàctiques) els fan més agradosos. La col·lecció

«L’Esparver. Poesia» també presenta alguns títols en aquesta línia.

La segona definició és més restrictiva. Només mereix el nom de poesia infantil

l’escrita  de forma conscient,  aquella  que té en compte  l’adequació lèxica  temàtica i

tècnica. Pot tindre una finalitat alliçonadora o estètica. El folklore infantil (cançons, jocs

de paraules, endevinalles, etc.) és un primer pas cap a la poesia de veritat. Seria el cas

142 Poemania (2011),  d’Anna Ballester,  ofereix  una bona gamma de recursos  per  a  llegir,  entendre  i
escriure poemes adreçats als més joves. 
143 Sobre l’estat de la qüestió i la diversitat d’opinions vegeu Prats (2009, 152).

217



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
de Gori-gori, rum-rum  (1989) de Joan Ponsoda. I encara afegiríem un altre model de

poesia  infantil,  no  considerat  en  les  definicions  anteriors.  La  poesia  infantil  d’arrel

popular que arrepleguen o modernitzen  alguns cantants.  Pensem en Paco Muñoz,  el

mític  CD  Som de  la  Pelitrúmpeli d’Al  Tall  i,  més  modernament,  molts  textos  dels

llibres discs Musiqueries, de Dani Miquel. També caldria esmentar en aquesta terra de

frontera la poesia d’autor, escrita pensant en infants, a partir dels models populars. És el

cas de gran part de la poesia de Carles Cano, d’Empar de Lanuza i d’Andreu Galan. 

Margarida Prats (1994, 136-137) distingeix entre «poesia adequada als infants i

llibres  de  poemes  per  a  aquests  destinataris».  El  factor  en  comú  de  totes  aquestes

manifestacions és la temàtica, lligada a l’horitzó d’expectatives emocionals i vivencials

dels infants (natura, llar, família) i a l’estil que millor pot fer enganxar-los a la lectura

(ritme,  rima,  recursos  sonors,  personificacions,  onomatopeies,  jocs,  etc.).  En  aquest

sentit,  els  cançoners,  els  reculls  d’endevinalles  i  altres  peces  similars  serien  poesia

adequada per a infants, però no poesia infantil (Valriu: 2010, 468).    

Teresa Colomer (1999, 39) estudia les característiques tècniques de la poesia

infantil, a partir dels estímuls i l’emotivitat que desperten. La poesia entesa com un joc

amb les paraules (sonor, sintàctic i semàntic) és a la base de la poesia d’autor. Un joc

que beu de la lírica folklòrica, però que ha de fer un pas més enllà, cap a la comunicació

d’emocions i la bellesa del llenguatge. 

Un aspecte que està canviant en la poesia dels últims anys és el suport. El més

estés continua sent el llibre, amb il·lustracions més o menys encertades i suggeridores.

Però també ha aparegut l’àlbum i el llibre joc. La il·lustració està deixant de ser un

element  decoratiu per a entendre’s cada vegada més com un element significant,  en

sintonia amb l’emoció que vol comunicar l’autor i amb el recurs al sentit de l’humor. 

En un món marcat per la cultura de la imatge, la poesia i la literatura no poden

quedar limitades al llibre. Cal explotar altres recursos. Un dels més prometedors són les

pàgines web. Actualment, hi ha molts recursos en xarxa que ofereixen la possibilitat de
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llegir poesia acompanyada d’imatges, vídeos, gadgets i cançons que la fan més atractiva

encara per als infants.144 

Un altre recurs és mostrar i transmetre la poesia com un fenomen viu, també fora

del  llibre.  Són  els  llibres-CD,  com  ara  els  tres  Musiqueries  de  Dani  Miquel,  que

combinen  poesia  infantil,  cançons,  rondalles  i  tots  els  recursos  de  la  imaginació.145

També els recitals que ens ofereixen autors com Andreu Galan, a partir de Qui no sap

riure no sap viure o Anna Ballester,  a partir  dels seus llibres i dels poemes d’altres

autors. 

Pel que fa a les antologies catalanes, els poetes més antologats són els clàssics,

Verdaguer,  Maragall,  Carner,  Foix,  Salvat-Papasseit,  etc.  No  hi  ha  iniciatives

equivalents en valencià, tret d’antologies d’autors vius, com ara Marc Granell, i de la

col·lecció  «Vagó  de  Versos»  d’Andana.  La  poesia  popular  també  presenta  un  bon

corpus  d’obres  sobre  endevinalles,  cançons  i  embarbussaments,  ja  siga  de  forma

autònoma o integrada en poemaris. 

 La fortuna de la poesia infantil va paral·lela als avatars de la literatura. En el cas

de la literatura catalana, assistim a un període amb gran vitalitat, durant els anys vint i

trenta, a un altre totalment desert, a la postguerra i a una lenta recuperació als seixanta i

vuitanta. És a partir de la dècada els noranta quan la poesia infantil viu una revifalla

important. Pel que fa al cas valencià, crida l’atenció que, mentre que en la literatura

d’adults, la represa literària comença amb la publicació d’obres poètiques, que ajuden a

assentar el  model  de llengua i a donar seguretat  als autors,  en la literatura infantil  i

juvenil valenciana va ocórrer a l’inrevés. Primer, es publica molta narrativa, durant els

vuitanta i noranta. I no és fins a les darreries dels noranta que les editorials i les escoles

comencen a demanar poesia per a infants.    

A diferència  de  la  poesia  d’adults,  els  reculls  per  a  infants  giren  al  voltant

d’alguns eixos temàtics reiteratius per la proximitat a l’univers dels lectors: la natura

(especialment, els animals); la roda del temps (meteorologia); un àmbit (els instruments

144 Prats (2009, 155) aporta una tirallonga d’adreces relacionades amb la poesia d’aula molt útils per a
l’ensenyament. També Ballester (2013, 121).
145 Per a una visió de la trajectòria de Dani Miquel, vegeu l'article «El fenomen Dani Miquel» (Gisbert:
2015). 
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musicals, la casa, els colors); l’imaginari col·lectiu (fades, bruixes, donyets). En aquest

cas, hi ha la línia encetada per Gianni Rodari, quan cap als setanta, convidava a jugar

amb les referències de les rondalles populars, a capgirar-les, descontextualitzar-les i a

fer tota mena de provatures. A partir d’aquestes combinacions, parla d’altres temes més

abstractes  i  complexos,  els  valors,  la  família,  l’amistat,  etc.  Això sí,  amb un nivell

d’exigència que ha de ser el mateix que en una obra d’adults (Izquierdo: 1999, 4).

Jaume  Aulet  (2004)  reprodueix  unes  reflexions  del  poeta  i  narrador  Miquel

Desclot, al voltant del paper de la poesia infantil en la societat actual:

El poeta Miquel Desclot afirma que la literatura infantil hauria de ser l’autèntic substitut d’una

tradició oral que la societat moderna ha tendit a fer desaparèixer. I no hi ha dubte que aquesta

tradició oral sempre ha estat connectada molt directament amb la poesia (cançons, romanços,

endevinalles, etc.), especialment en el cas dels infants. «Fins fa un parell o tres de generacions»,

diu Desclot, «la gent [...] estava en contacte amb la poesia constantment des del bressol [...] fins

a l’hora de la mort [...]. Ara que s’ha trencat aquest lligam amb la poesia de transmissió oral,

l’única solució és que recuperem el contacte amb la llenguatge poètic a través de la tradició

escrita.» I no es tracta només de potenciar una hipotètica tradició escrita ja existent -que en el cas

de la poesia per a infants, i en català, és mínima- sinó que cal fer un esforç per a gestar-la.

Miquel Desclot  (2003, 6) argumenta,  al  voltant  de la  les  diferències  entre  la

poesia per a infants i d’adults que: «la lírica té un paper més aviat secundari, i allò que

més hi compta és l’aspecte lúdic, plaent, és a dir, el joc (...) podem dir que la poesia

infantil és un gènere literari en vers per a ús de les criatures. Del qual exclourem, això

sí, tots aquells textos que són en vers només per raons mnemotècniques».

Al Principat, existeix una certa tradició de poesia infantil d’arrel popular, que

comença en la Renaixença, amb cançoners com ara els de Jacint Verdaguer, i continua

gràcies a l’espai de les diverses revistes infantils que hi van apareixent, des d’El Patufet,

L’Infantil o més avant,  Cavall Fort. No obstant això, la mancança també era evident,

fins fa relativament poc. El canvi de tendència es produeix a partir de l’any 2000. Josep

Maria  Aloy  (2004,  8)  fa  un  repàs  d’aquesta  situació  i  extrau  algunes  conclusions

interessants. En primer lloc, l’aparició d’una sèrie de poetes tenaços i conscients del
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paper de la poesia infantil,  que prenen força a partir dels noranta, encapçalats per la

centenària Joana Raspall,146 Miquel Desclot,147 Ricard Bonmatí,148 Olga Xirinacs, Lola

Casas,149 Josep M. Sala150 i Maria Dolors Pellicer, Marc Granell, Josep Ballester i Fina

Girbés, entre els valencians. Després, hi ha una major receptivitat entre els editors, i

això fa que més autors s’hi hagen animat. Malgrat que la majoria d’editorials incorporen

títols de poesia a les seues col·leccions infantils i juvenils per completar l’oferta i el

catàleg, a hores d’ara no existeix cap col·lecció específica de poesia, tret de «Vagó de

Versos» d’Andana.151   

Un cas especial i il·lustratiu de la fortuna de la poesia infantil catalana és el de

Joana Raspall. El nom de Joana Raspall comença a sonar amb força l’any 1967, quan

guanya  el  Premi  Cavall  Fort  amb  El pou,  una obra de teatre  infantil.  A finals  dels

setanta, publica un parell d’obres teatrals més, en la mateixa línia. I l’any 1981, amb

vora setanta anys, s’estrena en el món de la poesia, quasi d’amagat, amb Petits poemes

per a nois i noies. En aquell moment, la poesia per a infants era una gosadia i no va

trobar ni reconeixement  ni continuïtat  fins a les darreries de la dècada dels noranta.

Aquesta dècada, assistim a un boom de la poesia infantil, capitanejat per una dona de

vuitanta anys. Bon dia, poesia! (1996) és la salutació amb què l’autora entra en l’etapa

d’or de la poesia infantil, amb nou títols més publicats en tres editorials diferents, que

van saber  valorar  la  novetat  i  la  importància  dels  versos  d’aquella  àvia:  Baula,  La

Galera i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Com diu Miquel Desclot (2014: 86):

146 Ha escrit poesia, teatre i prosa. Algunes obres són Degotall de poemes i El meu món de poesia. 
147 Pseudònim de Miquel Creus. Autor de LIJ, tant de prosa com de poesia. Els reculls més coneguts són
Més música mestre (1987) i Bestiolari de la Clara (1992), per a alguns, l’obra que marca el punt d’eixida
de  la  poesia  infantil  catalana  actual.  Destaca  pel  joc  de  llenguatge,  la  sonoritat,  l’onomatopeia,  la
diversitat mètrica i rítmica; la connexió amb el cançoner i la rondallística,  i els homenatges a poetes
d’altres cultures. 
148 Especialitzat en bestiaris com El zoo d’un poeta de l’A a la Z i Estimades feres. 
149 Lola Casas juga amb les endevinalles i els jocs de paraules. És una de les autores més prolífiques, amb
molts poemaris publicats en diferents col·leccions de l’Abadia de Montserrat, com ara:  Poemes petits
(2006) i la sèrie dedicada als colors (2007-2008).  
150 Josep M. Sala-Valldaura entén la poesia com un joc i una festa de paraules. De la tradició oral, beu
sobretot en els subgèneres més deutors de l’enginy (endevinalles i embarbussaments); en la funció màgica
(conjur); i en la musical (cançons).
151 Hi ha el precedent de «La Poma Verda» d’Empúries, que va publicar només quatre volums durant la
segona meitat dels anys vuitanta.
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«Així,  doncs,  aquella  aparent  estrella  fugaç  de  feia  uns  anys  havia  esdevingut,

finalment, als seus noranta anys d’edat, una estrella de primera magnitud». 

Joana Raspall ens dóna les claus del sentit de la poesia per a infants: 

El món poètic, almenys aquí a Catalunya, és una escala en què falta un tram i els nens haurien de

poder fer aquesta escala; començar per la poesia senzilla i no deixar-los plantats perquè saltin a 

la intel·lectual, sinó anar-los guiant, de mica en mica, que arribin a entendre-ho. Això és el que 

jo m’he proposat. Ho he fet com una feina. Com un servei. Perquè jo no guanyaré cap mèrit de 

poeta, escrivint això; la gent no ho valora… Ho he fet amb tota la discreció del món, sense voler-

m’hi lluir personalment, amb tota la senzillesa (Desclot: 2014, 89). 

Amb un colp  d’ull  a  les  publicacions  de  poesia  per  als  més  menuts  resulta

evident que la majoria d’autors s’han centrat a escriure per a infants, deixant la franja

dels adolescents. Per als jovençols sembla més adient el recurs a l’antologia d’un autor a

determinats  poemaris,  més  accessibles.  No obstant  això,  Anna Ballester  (2013, 118)

proposa una tria de lectures a partir d’antologies d’autors actuals (Manel Alonso, Marc

Granell, Josep Ballester) o clàssics contemporanis (Estellés, Martí i Pol i Joan Brossa). 

Sí  que  existeix  poesia  per  a  primers  lectors.  Les  col·leccions  «Llegim  i

Escrivim» d’Eumo i  «El Bosc de Colors» de Barcanova han apostat  per una poesia

iniciàtica. Al País Valencià, Tàndem, sense col·lecció específica de poesia, les combina

en  el  «Tricicle»,  juntament  amb  els  contes.  El  format  és  quadrat  i  els  llibres  van

il·lustrats  a  tot  color  per  Matilde  Portalés.  Els  poemes  són  senzills  i  fàcils  de

memoritzar,  de  no  més  de  sis  versos.  També  destaca  l’espenta  de  Publicacions  de

l’Abadia de Montserrat, amb col·leccions específiques com «Poesia de Colors», a cura

de Lola Casas o altres poemaris publicats en «Lluerna» i «Flautats». La Galera edita la

col·lecció «Endevinalles», per a lectors a partir de 5 anys, amb textos de Xavier Blanch.

Els llibres, d’unes poques pàgines, tenen la particularitat d’oferir endevinalles de quatre

versos. Les endevinalles van acompanyades d’una imatge de gran detall.  Els volums

agrupen endevinalles per temes (flors, animals, instruments musicals, etc.). Una altra

col·lecció interessant és «Vull Llegir», de Cruïlla. Cada volum inclou un sol poema,
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amb  format  de  llibre  quadrat.  Una  pàgina  l’ocupa  un  vers,  en  lletra  d’impremta  i

manuscrita, i  la següent la il·lustració, fins a setze pàgines. Al final, hi ha el poema

complet, en els dos tipus de lletra.   

Margarida Prats (2009, 163) constata una dada molt significativa, des del punt

de vista  quantitatiu.  Entre  el  1978 i  el  1989, es publiquen una vintena de poemaris

destinats als infants. En la dècada dels noranta, se’n publiquen cinquanta,  la majoria

obres  d’autor,  més  que  no  antologies  o  reculls  populars.  I  la  xifra  augmenta  i  es

consolida encara més si compten la primera dècada del segle XXI, amb cinquanta títols

més. Com assenyala Caterina Valriu (2010, 472), encara que la poesia infantil no és un

èxit de vendes i el seu públic és minoritari en comparació amb la narrativa, les editorials

tampoc sembla que perden diners i és una línia assumible. 

Les  col·leccions  existents  s’han  consolidat,  n’han  aparegut  de  noves  i  han

continuat  les  edicions  ocasionals  en  col·leccions  miscel·lànies.  Amb  tot,  la  poesia

infantil continua circumscrita a l’espenta d’unes quantes editorials. Al Principat, vora el

50% de la producció correspon a Publicacions de l’Abadia de Montserrat (col·leccions

«Flautats» i «Lluerna»). També la col·lecció «El Tinter dels Clàssics», amb adaptacions

i antologies. Actualment, és l’editorial de referència de les poetesses més prolífiques,

Lola Casas i la desapareguda Joana Raspall. D’altra banda, La Galera hi ha demostrat

un cert interès, mantingut al llarg del temps. 

Una dada remarcable, des del punt de vista d’aquest estudi, és que ara com ara,

dos editorials valencianes, Bromera i Tàndem, copen el 50% dels poemaris editats en

llengua catalana entre el 2000 i el 2010. I si afegim les aportacions d’Andana Edicions i

Edicions  96,  podem afirmar,  amb  dades  numèriques,  que  les  editorials  valencianes

superen la producció de les catalanes. La nota discordant la posen les Illes, on no hi ha

cap editorial,  ni tan sols cap autor insular, que s’interesse regularment  per la poesia

infantil. Si atenem a la procedència geogràfica dels autors i de les editorials, conclourem

com  Caterina  Valriu  que  existeixen  dues  escoles,  la  catalana  i  la  valenciana,  que

pràcticament no difereixen ni en temes ni en tècniques (Valriu: 2010, 473).
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El format  dels  llibres  també mereix  un comentari.  Com a regla  general,  van

sempre acompanyats d’il·lustracions. Les edicions de poesia d’autor, però, acostumen a

ser més senzilles: en blanc i negre, format butxaca, com a Bromera; a color o a dos

tintes, més agosarades, a Andana; i de vegades a tot color i gran format, en Tàndem. Les

edicions de caire popular o traduccions de La Galera són, en general, de gran format.     

Pel que fa a la temàtica, hi ha llibres centrats en un sol àmbit, com els dedicats a

la  natura,  al  temps,  a  la  música,  i  molts  que en combinen diversos.  Els  temes més

recurrents són la natura (animals, plantes, meteorologia), el món infantil (jocs d’infants,

sentiments), la família, etc. De forma explícita o implícita, combinen elements de la

tradició oral. Els recursos més utilitzats són la personificació, la repetició, la rima i els

jocs de paraules. 

Entre títols  fora de catàleg,  pertanyents  als  inicis  de la LIJ valenciana,  i  que

caldria recuperar i actualitzar, cal començar per La pluja boja (Gregal, 1984), de Joan

Vila. Es tracta d’una proposta allunyada de la poesia d’arrel més popular que acabaria

dominant en la literatura infantil.  Vila, un excel·lent poeta per a adults, no tornarà a

aventurar-se en el gènere fins a l’any 2002, amb dos poemes narratius en Pitiminú. El

país sense nom (Voramar), i  Estoig de versos (Baula, 2003);  Abecedari del diumenge

(1988),152 d’Empar  de  Lanuza,  pionera  en  tantes  coses,  sempre  atenta  a  suplir  les

mancances, és un recull de poemes al voltant d’una paraula distinta, relacionada amb

l’oci del diumenge i l’univers infantil. També dos autors que publiquen en la col·lecció

«Biblioteca  Infantil»:153Joan Ponsoda,  amb  Gori-gori,  rum-rum (1989),154 una aposta

interessant  per  provar  de  despertar  el  gust  per  la  poesia  mitjançant  cançons  i

composicions  d’inspiració  popular  i  Miquel  Peris,  amb  tres  poemaris  amb  l’eix

vertebrador dels camps semàntics d’animals, eines i plantes:  El món de les bestioles

(1984), El món de les eines (1985) i El món vegetal (1986). 

152 Publicada per la Diputació de València. 
153 Col·lecció institucional de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que durant els anys vuitanta i
principis dels noranta suplí  la  mancança  d’editorials  comercials  en valencià.  Publicà  una trentena de
títols, la majoria de narrativa.  
154 Reeditada per Andana Edicions (2014), amb il·lustracions de Pablo Caracol. 
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No és fins a la dècada dels noranta que comença a publicar-se poesia infantil

amb  certa  regularitat,  sense  deixar  de  ser  minoritària.  El  recull  d’endevinalles  de

Vicenta Ferrer Escrivà,  Te la dic i no m’entens… (1990), en la «Biblioteca Infantil»,

donarà pas a publicacions en les editorials comercials, ja en vies de consolidació. El

canvi de tendència de què es parlava adés, amb el nou  segle, en la literatura catalana en

general,  també s’observa en la  LIJ valenciana:  les  editorials  paren més atenció a la

poesia i n’incorporen més títols als catàlegs. Al País Valencià,155 els autors especialitzats

en poesia per a infants seran Marc Granell, Fina Girbés i Dolors Pellicer. 

Abans de passar  al  comentari  dels  autors  valencians  més remarcables,  convé

assenyalar algunes característiques comunes de la poesia infantil.  En primer lloc, els

llibres de poesia presenten una gran evolució en l’aspecte material, amb millores en els

canvis de format,  de lletra,  la qualitat  del paper i  de les il·lustracions.  La poesia es

considera que ha d’entrar pels ulls, abans de sentir-se amb el cor. Hi ha una presència

constant  del  to  popular  en  la  majoria  d’autors  (jocs  de  paraules,  endevinalles,

embarbussaments, etc.), amb força varietat temàtica.   

Granell és un dels pocs poetes capaç de combinar una producció per a adults

amb una altra per a joves (circumstància gens freqüent en la LIJ valenciana). L’illa amb

llunes (1999) dóna un tast de poemes que poden connectar fàcilment amb els joves per

la temàtica: l’ecologia de «L’arbre» o «La palmera»; l’actitud crítica davant el món de

«La gran fira», «Les ciutats» o «La pau»; la màgia i els jocs del llenguatge amb voluntat

de sorprendre de «La nit» o «El somni».  A més a més,  els textos van acompanyats

d’il·lustracions,  fotografies  i  canvis  tipogràfics  de Manuel  Granell  que donen major

dinamisme i proximitat a la lectura. En un altre to, festiu i juganer, i adreçades a un

públic més infantil, escriu  Oda als peus, El ball de la lluna,  La lluna que riu i altres

poemes i  El planeta que era blau.  Oda als peus és tot un exercici d’imaginació on, a

partir de la relació amb aquesta part del cos, es basteix un univers de poemes amb temes

com la cançó sobre les cinc vocals, els bestiaris, la reflexió sobre problemes humans, els

jocs, etc.,  sempre amb un ritme àgil,  dotat de gran musicalitat.  Una particularitat  de

155 Per a una visió de conjunt de la poesia infantil valenciana vegeu Fluixà (2012, 24). 
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Marc Granell, generalitzable a tots els seus reculls, és que no es conforma d’oferir una

poesia bella, musical i agradosa, sinó que sempre incorpora poemes amb contingut de

denúncia o reflexió. 

Fina Girbés cultiva una poesia basada en els jocs de paraules i els recursos de

l’oralitat  (repeticions,  onomatopeies,  ritmes  marcats),  d’una  clara  inspiració  popular

però adaptada al món actual i més pròxim a la infantesa. En Poemes a la carta presenta

els poemes agrupats com en una carta de restaurant, entremesos, primer plat, segon i

postres. Facilita l’agrupació dels poemes, segons la llargària o el grau de  consistència

del plat, i també una tria de lectura, en què el lector pot llegir el seu propi menú, segons

els gustos. Poemes de butxaca partix d’un altre eix vertebrador, el fet que els vint-i-cinc

poemes  poden  cabre  dins  de  la  butxaca,  ja  siga  per  la  brevetat,  per  l’objecte  que

evoquen o per l’acció. Entre el cel i la terra continua la línia de l’autora, on a més del

text, com en tota la poesia infantil, les il·lustracions tenen una importància fonamental. 

Dolors Pellicer156 provà sort amb la poesia en Versos diversos (2003), quan ja era

coneguda i respectada per la seua obra narrativa per a infants. Fins ara, ha publicat tres

reculls més:  La selva en vers, Versos de tres sabors i  Rimes i rialles.  Versos diversos

són cinquanta  poemes breus i  sense títol.  S’hi observen els  blocs  temàtics  habituals

(meteorologia, infantesa, animals, menjars, algunes festes, natura, el sol i la lluna) i unes

il·lustracions acurades. El següent llibre,  Rimes i rialles organitza quaranta poemes en

cinc  epígrafs  de  títols  ben  explícits:  «Riures,  somriures,  rialles...  o  no»,  «Rialles

d’estiu», «Rialles de la mar», «Rialles de la Lluna plena» i  «Rialles d’animals». La cita

que l’encapçala explica el sentit de l’obra i ens dóna la pista del sentit de l’estructura:

«La infantesa és el temps de la rialla. No els trenquem aquest instant». Les il·lustracions

de Tàssies són d’un estil més personal i agosarat, de traços gruixuts, a escala de grisos.

Versos de tres sabors intenta l’aproximació inicial  per mitjà dassociacions poètiques

(temàtiques i emocions) amb sabors. L’últim poemari,  La selva en vers, és un bestiari,

il·lustrat per Paco Giménez. En comptes d’utilitzar el referent real (l’animal), l’autora

empra un referent cultural, més personal i menys conegut. Per posar alguns exemples,

156 Vegeu Pilar García Aparicio (2011, 49-66), L’Aiguadolç (núm. 39, 49-66).
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quan parla del lleó, evoca el d’una coneguda productora cinematogràfica, el Jaguar és

una marca de cotxes, la zebra el pas de vianants, etc. Un bestiari que recrea l’univers

literari de l’escriptora, ple de referències a rondalles, cançons, dites, embarbussaments i

jocs infantils. Però també, altres més cultes, mites o lectures infantils i juvenils, en un

original exercici de metaliteratura. 

Una iniciativa ben interessant és el projecte Pugem amb globus, un llibre-CD

que posa música a poemes de Maria Dolors Pellicer. Rubén Suàrez en posa veu i Nètor

Mont  en  fa  la  versió  musical.  Hi  col·laboren  altres  músics,  com  ara Josep

Maravilla, Xavier Richart, Dani Miquel, Paco Luca o Pere Ròdenes. El format del disc,

dissenyat per Joanra Estellés (el mateix dissenyador de les Musiqueries de Dani Miquel)

és  deliciós,  amb  un  format  d'àlbum  amb  figures  retallades  que  li  donen  un  to

tridimensional.   

Les endevinalles de Llorenç (1997), publicat per Tàndem en la mateixa època

que Poemes de les quatre estacions, de Maria Beneyto, és un llibre il·lustrat, original i

amb  personalitat,  que  remet  a  la  poesia  d’arrel  popular.157 Llorenç  Giménez  s’ha

especialitzat  en  una  poesia  d’arrel  popular,  amb  una  trilogia  que  engega  amb  Les

endevinalles de Llorenç (1998), que obtingué cinc premis de la crítica i un èxit notable.

El  2008,  per  commemorar  els  deu  anys  d’aquella  publicació,  Tàndem  convocà  un

concurs d’endevinalles entre els escolars valencians. Les composicions seleccionades es

publicaren  en  10  endevinalles  a  partir  de  les  Endevinalles  de  Llorenç,  amb

il·lustracions de Montse Gisbert. Els dos títols que completen aquesta peculiar saga són

Els embarbussaments de Llorenç (2001) i Les cançons de Llorenç (2003). 

Altres aportacions interessants són: Josep Ballester i Els ulls al cel i l’anima al

mar, un poemari amb una gran riquesa de ritmes i mètrica, que combina referències a la

cultura  popular  i  a  la  culta;  Carles  Cano i  Poemes  sense  diminutius,  juga  amb  les

paraules i les idees, amb la realitat i la imaginació, amb tècniques múltiples com ara

romanços,  acròstics,  cal·ligrames,  endevinalles  i  embarbussaments;  Eva Dénia  i  Els

157 Aquest llibre va rebre el Premi de la Crítica de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, el
Serra d’Or i el del Ministeri d’Educació i Cultura per les millors il·lustracions. 
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colors del blat és un altre recull que gira al voltant de l’univers infantil, la familia, els

jocs, l’amistat.  

Tàndem,  sense  col·lecció  específica,  para  atenció  especial  a  la  poesia.

Acostumen a ser llibres en format quadrat, il·lustrats a tot color. Ha editat  Poemes de

les quatre estacions (1996), de Maria Beneyto, una evocació d’elements mereorològics i

vegetals a partir del recurs de la personificació i del cicle de les estacions; Ara va de…

d’Irene Verdú, un recull que sorprèn per la varietat temàtica i la diversitat de recursos;

Els embarbussaments de Llorenç (2001) i Les cançons de Llorenç  (2003), de Llorenç

Giménez; Versos al sol (2000), d’Empar de Lanuza; Per què els gats miren la lluna?, de

Motnserrat Torrents (2005); i dues antologies de Marc Granell i Josep Ballester.

Empar  de Lanuza,  amb Versos al  sol,  continua la  temàtica  natural.  Combina

recursos populars (cançons, embarbussaments,  jocs de paraules) i de la poesia culta.

Crida l’atenció la continuïtat amb Abecedari de diumenge (1988), una obra editada més

de deu anys abans. 

Abecedari de diumenge és l’obra pionera de la poesia infantil  valenciana.  Va

obtindre el Premi Tirant lo Blanc de la Diputació de València i és, ara com ara, una

raresa bibliogràfica tan exquisida com difícil  de trobar,  fins i  tot  a les biblioteques.

Utilitza  estrofes  senzilles  i  rimades,  on  descriu  alguna  acció  protagonitzada  per  un

personatge  el  nom  del  qual  comença  amb  una  lletra  diferent,  d’ací  el  nom  de

l’abecedari.  El  recurs  dominant  és  l’al·literació  de  la  lletra  destacada,  una  tècnica

habitual en la poesia infantil  dels abecedaris.  Teresa Duran descriu les estrofes com

«curulles d’un alenar poètic tendre i afectuós» (Duran, 1992).  

Edicions 96, dins de la col·lecció eclèctica «Salabret d’Històries», inclou títols

com Glorieta i altres poemes per a infants, de Jaume Bru i Vidal; El clot de la lluna, de

Vicent Camps; Música poeta, d’Àngel Gavara; Oficis de rondalla, de Llorenç Giménez;

Els infants fem redolins, de Pilar Sánchez i Sílvia Vinyoles; i El bestiari d’això era i no

era, de Lleonard Torres;

Perifèric edicions ha publicat alguns títols interessants, pel contingut i el format,

de gran bellesa i a tot color, difícils  de catalogar.  Un és  El domador de línies, amb
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poemes  de  Marc  Granell  i  il·lustracions  de  Paco Giménez.  L’experiència  ha  tingut

continuïtat  en  Diversos  i  dispersos  versos  perversos  dels  universos,  també  amb

il·lustracions de Giménez però amb poemes de Josep Ballester.  

La  col·lecció  «Vagó  de  Versos»  d’Andana  Edicions  mereix  els  qualificatius

d'original i agosarada, en el context del panorama editorial. Pretén acostar la poesia als

més menuts,  amb llibres editats  a tot color o a tres tintes.  Ha publicat:  Poemes per

descobrir el món, poemes de Miquel Juan i il·lustracions en blanc i negre de Cristina

Duran;  Entre cel i terra, de Fina Girbés;  La vida contada a un nen del veïnat, amb

poemes d’Estellés, antologats per Juli Capilla; L’art antic del crit escrit, de Josep Piera,

antologat  per  Víctor  Labrado i  amb unes  delicades  il·lustracions  d’Amaia  Arrazola;

L’ofici que més m’agrada, una antologia de Salvat-Papasseit a cura de Jaume Subirana;

i els dos poemaris més agosarats: Gori-gori, rum-rum, reedició d’una obra emblemàtica

del 1989, de Joan Ponsoda, que juga amb les cançons i la cultura popular, il·lustrat per

Pablo Caracol;  i  Qui no sap riure, no sap viure, d’Andreu Galán, il·lustrat  per Luis

Demano,  una  obra divertidíssima  que combina  cançons,  embarbussaments  i  jocs  de

paraules.  

Fet i fet, ben bé totes les editorials incorporen algun títol escadusser:  Racó de

poesia, d’Encarna Barreda, en Brosquil;  Poemes de diumenges i dies feiners, de Fina

Girbés, en Baula; La lluna que riu, de Marc Granell; El meu llibre de poesia, d’Eduard

Verger, en Anaya; Poemes del sol i de la lluna, de Lluïsa March; Versos de tres sabors,

de Dolors Pellicer i la narració en vers L’ós del Caucàs, de Ricard Signes en Voramar;

Sac de poemes i Embolic de poemes, d’Isabel Mingo i Poemes al jardí, d’Irene Verdú,

en  Bullent;  El  domador  de  línies,  de  Marc  Granell,  en  Perifèric;  Vers  a  vers i

Sensacions, de Neus Carañana, en Denes;  A la una, la mitja lluna, de Fina Masgrau

(Fundació Bromera); Poemes de colors, de Fina Girbés, en Onada, etc. 
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POESIA INFANTIL VALENCIANA (1975-2014)
autor títol any editorial edat

Antoni Albalat Quines bèsties 1998 Bromera 8 anys
Josep Ballester Els ulls al cel i l’ànima a la mar 2003 Bromera 12 anys
Josep Ballester Diversos i dispersos versos perversos dels 

universos
2013 Perifèric 10 anys

Encarna Barreda Racó de poesia 2003 Brosquil 10 anys
Daniel Basomba Els secrets del mussol 2000 Tàndem 8 anys
Maria Beneyto Poemes de les quatre estacions 1993 Tàndem 10 anys
Teresa Broseta El núvol enamorat i altres contes en vers 2010 Bromera 8 anys
Jaume Bru Glorieta i altres poemes per a infants 2000 Ed. 96 10 anys
Vicent Camps El clot de la lluna 2011 Ed. 96 8 anys
Vicent Camps Estellés recitable 2013 Ed. 96 8 anys
Carles Cano Poemes sense diminutius 2007 Bromera 10 anys
Juli Capilla La vida contada a un nen del veïnat, 

antologia, Vicent Andrés Estellés
2012 Andana 12 anys

Empar de Lanuza Abecedari del diumenge 1988 Diputació 
València

8 anys

Empar de Lanuza Versos al sol 2008 Tàndem 8 anys
Eva Dénia El color del blat 2003 Bromera 8 anys
Àngel Gavara Música poeta 2012 Ed. 96 8 anys
Llorenç Giménez Oficis de rondalla 2003 Ed. 96 8 anys
Llorenç Giménez Les cançons de Llorenç 2003 Tàndem 8 anys
Fina Girbés Poemes de diumenges i dies faeners 2008 Edelvives 8 anys
Fina Girbés Poemes de butxaca 2009 Bromera 8 anys
Fina Girbés Poemes a la carta 2011 Bromera 8 anys
Fina Girbés Entre cel i terra 2011 Andana 8 anys
Fina Girbés Versos de colors 2015 Onada 8 anys
Marisol González Madame de les ratlles blaves. Contes amb 

rima
2004 Ed. 96 8 anys

Marc Granell L’illa amb llunes 1993 Tabarca 12 anys
Marc Granell El ball de la lluna 2003 Tàndem 8 anys
Marc Granell i Josep
Ballester

Antologia poètica 2007 Tàndem 8 anys

Marc Granell Oda als peus i altres poemes 2008 Bromera 8 anys
Marc Granell La lluna que riu i altres poemes 2008 Anaya 10 anys
Marc Granell El domador de línies 2008 Perifèric 10 anys
Marc Granell & 
Josep Ballester

Antologia poètica 1993 Tàndem 12 anys

Miquel Juan Poemes per descobrir el món 2011 Andana 8 anys
Lluïsa March Poemes de sol i de lluna 2004 Voramar 10 anys
Isabel Mingo Sac de poemes 2009 Bullent 8 anys
Isabel Mingo Embolic de poemes 2011 Bullent 8 anys
M. D. Pellicer Versos de tres sabors 2006 Voramar 10 anys
M. D. Pellicer La selva en vers 2009 Bromera 10 anys
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M. D. Pellicer Versos diversos 2011 Bromera 10 anys
Josep Piera L’art antic del crit escrit (antologia) 2013 Andana 8 anys
Joan Ponsoda Gori-gori, rum-rum 1990 Conselleria158 8 anys
Joan Salvat 
Papasseit

L’ofici que més m’agrada (antologia) 2013 Andana 8 anys

Pilar Sánchez i 
Sílvia Viñoles

Els infantils fem redolins 2002 Ed. 96 8 anys

Motserrat Torrents Per què els gats miren la lluna? 2005 Tàndem 10 anys
Eduard Verger El meu llibre de poesia. Antologia 1997 Anaya 12 anys
Mercé Viana Els tres amics 2004 Bromera 6 anys
Pedro Villar El bosc del meu abecedari 2003 Brosquil 8 anys

158 Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (Generalitat Valenciana).
231



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  

5.12 Teatre

Josep Antoni Fluixà (2011, 26),  en el  capítol  dedicat  al  teatre  del seu estudi

sobre la LIJ valenciana, constata alguns precedents. Arreu del País Valencià, perduren

representacions  més  o  menys  populars,  al  voltant  de  determinades  celebracions:  els

miracles de Sant Vicent, a València, les titelles del Betlem de Tirisiti a Alcoi, La Pigà a

Castelló,  els  sainets costumistes,  els sainets festers, etc.  A diferència de la literatura

escrita, introduïda parcialment gràcies al món educatiu i encara hui molt minoritària, el

teatre és un gènere d’una certa pervivència popular. El caràcter festiu o tradicional de

moltes  d’aquestes  representacions,  sempre  a  càrrec  de  grups  aficionats,  afavorí  la

continuïtat en l’ús de la llengua col·loquial; però en condicionà la temàtica, costumista,

i l’estructura, conservadora (Rosselló: 2011, 47). 

El teatre per a infants distingeix entre les obres escrites expressament per als més

menuts  i  les  adaptacions  de  rondalles  o  altres  textos.  Comparteixen  uns  recursos

estilístics semblants (Valriu: 2010, 467), destinats a captar l’atenció del públic infantil

(trencament de les regles habituals del teatre d’adults, tècniques del teatre de carrer o

experimental, interacció, participació, efectes especials, etc.).   

El teatre infantil, però, com s’entén actualment, és una formulació moderna. Es

tracta d’un gènere d’un immens aprofitament didàctic, ja que els textos poden ser llegits

i  treballats  a  l’aula  de  forma  individual  o  col·lectiva.  Malgrat  això,  crida  l’atenció

l’escassa atenció que les editorials valencianes han parat al teatre infantil i juvenil fins

fa relativament poc. La majoria d’obres teatrals infantils comencen a aparéixer alhora

que un altre gènere, també injustament bandejat, la poesia per a infants. Amb tot, mentre

que  la  majoria  d’editorials  valencianes  han  incorporat  algun  títol  de  poesia  al  seu

catàleg,  no  ocorre  el  mateix  amb el  teatre,  que  continua  sent  una  rara  avis,  llevat

d’algunes excepcions: Tàndem, Bromera i, recentment, Tabarca, en publiquen amb certa

regularitat.   
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Al Principat, existia una tradició de fer i representar teatre, amb grups amateurs

que interpretaven obres populars, religioses, costumistes i, de vegades, per a infants.

Josep Maria Folch i Torres fou l’autor més prolífic i d'exit de peces teatrals per a joves,

amb una clara voluntat didàctica i moralitzadora. Modernament, Jordi Teixidor ha estat

capaç d’arribar al gran públic amb obres com  El retaule del flautista (1970), que ha

marcat pautes i escola. A pesar que la situació social de la llengua és tan diferent al

Principat, respecte al País Valencià o les Illes, tampoc hi ha massa editorials que hagen

apostat  per crear col·leccions específiques de teatre,  llevat  d’Edebé o La Galera.  La

resta opta, en el millor dels casos, per incorporar títols solts de tant en tant.

Al  País  Valencià,  l’obra  que  inaugura  el  gènere  és  Mitja  dotzena  (1984),159

d’Empar  de  Lanuza.  Sis  peces  teatrals  breus,  d’unes  poques  pàgines,  de  caràcter

miscel·lani, però amb el denominador comú d’incorporar propostes didàctiques per a la

representació a escola. Una obra insòlita, per ser l’únic recull de teatre infantil durant

més de deu anys,  i  l’única obra juvenil  publicada en 3i4 abans de la col·lecció «El

Grill».  Les peces van precedides d’una introducció amb consells per a la posada en

escena i l’aplicació didàctica a l’aula. És, per tant, un producte recomanable per a les

classes de teatre, ara i abans, en un moment en què començava a introduir-se el valencià

a escola, com a assignatura i com a llengua vehicular de l’ensenyament. Hi ha una gran

varietat  de tècniques:  quatre  d’arrel  popular,  una  de titelles  i  la  cinquena d’ombres

xineses.  

Caldrà esperar fins a la dècada dels noranta per a trobar noves obres teatrals.

Tenen en comú la inspiració i el to popular:  Això diu que era… (1994, Tàndem), de

Manel  Rodríguez  Castelló,  adapta  i  dramatitza  una  versió  de  la  rondalla  L’envejós

d’Alcalà,  d’Enric Valor; i una obra sorprenent,  d’elevada qualitat  i  modernitat,  T’he

agafat Caputxeta! (1995, Bruño) de Carles Cano. Cano porta la teoria transgressora de

Gianni Rodari al teatre i ofereix un món de contes al revés, des del sentit de l’humor i

una imaginació desbocada (vegeu l’apartat 5). 

159 Aquesta obra didàctica, totalment recomanable a pesar dels anys, es troba descatalogada. 
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La primera  col·lecció  de  teatre  específicament  infantil  naix  el  1995.  És  «El

Micalet  Teatre»  de Bromera,  amb 38 llibres  publicats  fins  ara.  Aquest  mateix  any,

Tàndem comença a incorporar títols a la col·lecció general de «La Bicicleta Negra».160

Carena  Edicions,  Germania  i  Brosquil  també  intentaren  posar  en  marxa  les  seues

col·leccions, que acabaren paralitzant-se poc després. 

El teatre infantil i juvenil és un gènere de difícil publicació, covat al caliu de la

fortuna de determinats premis literaris.  Tàndem publica el  Premi de Paterna,  bienal;

Bromera, el Xaro Vidal; Tabarca, la modalitat de teatre juvenil dels Premis Ciutat de

Torrent; i Brosquil, l’efímer Vila de Massamagrell. Tots aquests premis han deixat de

convocar-se, arran la crisi, víctimes de les retallades. 

Entre els autors teatrals que han fornit aquestes col·leccions, n’hi ha d’habituals

de la LIJ valenciana (Pasqual Alapont, Teresa Broseta,  Carles Cano o Enric Lluch);

dramaturgs professionals (Manuel Molins, els germans Sirera, Pasqual Alapont, Carles

Alberola  o  Eduardo  Zamanillo);  o  especialistes  del  teatre  infantil  (Manel  Cubedo,

Roberto García, Carles Pons o Vicent Vila). 

A  partir  de  les  obres  publicades  en  aquestes  col·leccions,  es  poden  establir

algunes coordenades temàtiques i estructurals:

a) Inspiració popular. Adaptacions de rondalles o de contes clàssics. També

obres protagonitzades per prínceps, princeses, bruixes, donyets, etc: La princesa Neus i

la  Cuca  Fera,  de  Josep  Ballester;  La  llegenda  del  drac  i  la  princesa,  de  Vicent

Berenguer; La gallina que volgué reinar i T’he agafat, Caputxeta!, de Carles Cano; El

gos  que  no sabia  lladrar.  L’aneguet  lleig,  de  Carme Corberan  i  Empar  Claramunt;

Gesta. La llegenda del drac i el cavaller, de Carles Dinarés; El gorg blau, de Pau Faner;

La ciutat dels gratacels, de Josep Antoni Fluixà; Ventures i desventures de Gànim ben

Aiub, d’Antoni Martínez i altres; Els valents de Valor, de Manuel Molins; El cigroner

de Vilafreda, de Vicent Pallarés;  El xicot de la taca i Sac de Panxa, de Vicent Penya;

Història d’un rei vell que tenia el nas vermell, de Josep Lluís Pitarch; Els cinc desitjos,

de Joan Carles Simó, etc. 

160 S’inaugura  amb una  adaptació  cinematogràfica,  farcida  d’humor  i  agilitat,  El  gabinet  del  doctor
Galigari, de Francesc Raga.
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b)  Adaptacions  d’obres  literàries  universals. Alícia  de  Lewis  Carrol,  de

Pasqual Alapont; L’illa del teatre, de Didac Botella; Retorn al centre de la terra, J. M.

Diéguez;  El príncep i la flor, d’Antoni Martínez i altres;  L’illa del tresor, de Ramon

Moreno i Rafa Contreras; La volta al món en 80 dies, de Juli Disla; El llibre de la selva,

de Carles Pons;  El gabinet del doctor Galigari, de Francesc Raga;  Les botes del gat

amb botes. Els somnis de Gulliver i  Pinotxo, de Vicent Vila;  Somni d’una nit d’estiu,

d’Eduardo Zamanillo, etc.

c)  Temàtica  adolescent,  intimista  o  valors: Joan  el  Cendrós,  de  Carles

Alberola  i  Roberto  García;  Nassos,  nassos,  nassis,  de  Quim Canals;  El  rellotge  de

cucut, de Teresa Broseta; El somni on hi havia massa gent, Carme Carceler; Castigats,

de Juli  Disla;  Imagine i  El far,  d’Octavi  Egea;  L’home tranquil?,  de Vicent Marçà;

Rosegó, el rodamón, Monopatins (Skaters), de Manuel Molins, etc.

d) Intriga, aventures i humor: Els viatges de Marco Polo i Això era i no era,

de  Pasqual  Alapont;  La  draga  Draga,  de  Pep  Albanell;  Maleïda  poma,  d’Anna

Ballester;  No puges a l’andana, de Teresa Broseta;  El cas de les esquelles, de Robert

Cortell;  El  drac,  de  Manuel  Cubedo;  Jaume  i  el  cavaller  Albert,  d’Octavi  Egea;

Campcantat, de Joan Giralt;  El circ dels somnis, de Joan Guasp; Curteatre, de Vicent

Palatsí; Merlí i el jove Artús, de Carles Pons; La princesa del desert, de Rodolf Sirera;

L’amo dels ocells, de Tomeu Vidal; I de sobte… plif!, d’Eduardo Zamanillo, etc.
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TEATRE INFANTIL I JUVENIL VALENCIÀ (1975-2014)

AUTOR TÍTOL ANY EDITA DESCRIPCIÓ
Pasqual Alapont Els viatges de Marco Polo 1996 Bromera Aventures
Pasqual Alapont Alícia. Adaptació 1997 Bromera Fantasia
Pasqual Alapont Això era i no era 1997 Bromera Aventures
Pasqual Alapont Tirant lo Blanc 2006 Bromera Aventures
Pep Albanell La draga Draga 1999 Bromera Fantasia
Carles Alberola i 
Roberto Garcia

Joan, el Cendrós161 1998 Bromera Amistat i món juvenil

Anna Ballester Maleïda poma 2010 Bromera Aventures
Josep Ballester La princesa Neus i la Cuca 

Fera
1999 Bromera Aventures i fantasia

Roser Barrufet Una casa de bojos 2013 Tabarca Bogeria, família i món 
actual

Vicent Berenguer i 
Jordi Garcia

La llegenda del drac i la 
princesa

1997 Bromera Aventures

Dídac Botella L’illa del teatre 2011 Bromera Teatre dins del teatre
Teresa Broseta No puges a l’andana 2008 Bromera Intriga i humor
Teresa Broseta El rellotge de cucut 2012 Tabarca Problemes familiars
Quim Canals Nassos, nassos, nassis 2003 Bromera Aventures i valors
Carles Cano T’he agafat, Caputxeta! 1995 Bruño Reinterpretació dels contes 

en clau d’humor
Carles Cano La gallina que pogué regnar 2007 Bromera Humor
Carme Carceler El somni on hi havia massa 

gent
2010 Tabarca Somnis i món adolescent

Carme Corberan i 
Empar Claramunt

El gos que no sabia lladrar. 
L’aneguet lleig

1996 Germania Dramatització de contes

Robert Cortell El cas de les esqueles 2002 Brosquil Teatre de misteri
Eduard Costa Circus 2004 Bromera Aventures i amistat
Eduard Costa Contes del Grimm 2009 Bromera Dramatització de contes
Manuel Cubedo El drac 1995 Bromera Màgia i fantasia
Empar de Lanuza Mitja dotzena 1984 3i4 Peces breus de diversos 

gèneres per a l’aula
J. M. Diéguez Retorn al centre de la terra 2010 Tabarca Aventures a partir dels 

personatges de Verne
Carles Dinarés Gesta. La llegenda del drac i

el cavaller
2004 Brosquil Aventures

Juli Disla Castigats! 2003 Bromera Amistat i món juvenil
Juli Disla La volta al món en 80 dies 2005 Bromera Aventures
Octavi Egea Jaume i el cavaller Albert 2008 3i4 Teatre i història
Octavi Egea Imagine 2009 Tàndem Adolescents i baixos fons
Octavi Egea El far 2011 Tàndem Misteri i família
Pau  Faner El gorg Blau 1995 Bromera Amistat i aventura
Josep Antoni Fluixà La ciutat dels gratacels 2004 Bromera Aventures i valors
Joan Giralt Campcantat 2003 Tàndem Aventures d’un cantant 

161 L’obra més venuda de la col·lecció, amb 17 edicions. 
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sense veu

Joan Guasp El circ dels somnis 2005 Tàndem Aventures al món del circ
Enric Lluch Tres nobles en un grapat i 

un soldat enamorat
2012 Bromera Aventures i humor

Antoni Martínez, 
Vicent Cerveró i 
Rafael Tomàs

El príncep i la flor 1999 Bromera Aventures i valors

Antoni Martínez, 
Vicent Cerveró i 
Rafael Tomàs

Ventures i desventures de 
Gànim ben Aiub

2001 Bromera Màgia i aventures

Manuel Molins Rosegó, el rodamón 2004 Bromera Aventures i valors
Manuel Molins Monopatins (Skaters) 2006 Bromera Violència adolescent
Manuel Molins Els valents de Valor 2010 Bromera Aventures
Ramon Moreno i 
Rafa Contreras

L’illa del tresor. Adaptació 1995 Bromera Aventures

Vicent Pallarés El cigroner de Vilafreda 2003 Brosquil Aventures
Vicent Palatsí Curteatre 2002 Edelvides Aventures variades
Gemma Pasqual El caçador de paraules 2011 Tabarca Dramatització de la vida 

d’Enric Valor
Vicent Penya El xicot de la taca i Sac de 

Panxa
2008 Brosquil Aventures

Josep Lluís Pitarch Història d’un rei vell que 
tenia el nas vermell

1996 Bromera Aventures i humor

Jaume Policarpo Cyrano de Bergerac. 
Adaptat 

2008 Bromera Amor i amistat

Carles Pons Merlí i el jove Artús 1997 Bromera Màgia i aventures
Carles Pons El llibre de la selva 1998 Bromera Aventures
Francesc Raga El gabinet del doctor 

Galigari
1995 Tàndem Adaptació irònica de la 

pel·lícula
Romeu Sánchez i 
Francesc Ramon

La extraordinària història 
del fantasma de Quim 
Quinqué

2013 Bromera Aventures 

Joan Carles Simó Els cinc desitjos 2001 Tàndem Teatre i rondalles
Rodolf Sirera La princesa del desert 1995 Bromera Aventures
Rodolf Sirera Romeu i Julieta 2005 Bromera Amor
Tomeu Vidal L’amo dels ocells 2005 Brosquil Llibertat. Ocells en una 

gàbia
Vicent Vila Les botes del Gat amb Botes.

Els somnis de Gulliver
1998 Bromera Aventures

Vicent Vila Pinotxo. Història d’un titella
que volia ser xiquet

1998 Bromera Aventures

Eduardo Zamanillo I de sobte… Plif! 2003 Bromera Humor
Eduardo Zamanillo Somni d’una nit d’estiu. 

Adaptat
2008 Bromera Màgia i fantasia
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5.13 Assaig

L’assaig  juvenil  és  un  gènere  a  mitjan  camí  del  llibre  de  text  i  el  manual

d’autoajuda. Està present en totes les literatures i acostuma a ser un producte exportable

i fàcilment traduïble,  perquè al cap i a la fi,  els joves són molt  similars, arreu de la

cultura occidental. Fet i fet, l’assaig juvenil, com ocorre amb l’àlbum il·lustrat i el llibre

d’autoajuda o coneixement, normalment ve traduït de l’anglés. És el cas de l’exitosa

traducció a Bromera dels dos diaris del jove maniàtic. Aquesta línia dominant conviu

amb una altra, més minoritària, d’assaig temàtic. És a dir, llibres que se centren en un

tema concret, actual i d’interés (l’ecologisme, la sexualitat, l’emigració, etc.). Hi ha una

tercera via, més literària. La que enarbora Carme Miquel, ben bé en solitari, amb una

forma clàssica d’entendre l’assaig, a l’estil de Fuster o Montaigne, basada en la reflexió,

però adaptant els temes, el llenguatge i la tècnica discursiva a un lector més juvenil o

popular. 

Arran la implantació, tan efímera com polèmica, de l’assignatura educació per a

la  ciutadania,  algunes  editorials  van  provar  sort  amb  el  gènere  de  l’assaig  juvenil.

Abans, s’hi havien publicat obres aïllades, un complement de l’assignatura d’ètica o de

filosofia. És el cas d’El joc de pensar, de Tobies Grimaltos. 

La primera experiència d’oferir una col·lecció d’assaig juvenil al País Valencià

és la col·lecció «Claus per a Entendre el Món» (2004), d’Edicions del Bullent. Amb el

valor afegit que els títols apareixien simultàniament també en castellà, dins del segell

Abisal. En pocs anys, publica obres referides als problemes més diversos: l’emigració i

la convivència de cultures (Un café amb Raixida, d’Albert Toldrà,  Aquí ningú no és

estranger, d’Aitana Guia i Les cares de la integració, de Francesc Gisbert); l’educació

(Em fa mal l’institut, de Francesc Ruíz i Dino Salinas); la igualtat (La xiqueta que volia

ser,  Arantxa Bea);  la sexualitat  (Què tinc ací baix?,  de Rosa Sanchis i  Estima com

vulgues, de Ximo Cádiz); la televisió (Mira la tele!… I pensa-hi!, Enric Senabre); la

globalització (La globalitza… què?, Josep Villarroya);  l’evolució (El mico destronat,

Antoni Gisbert); el poble saharià (Un país al desert, Francisco Collado); les energies
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renovables  (On-Off.  L’energia  que  mou  el  món,  Gemma  Aguilera);  l’assetjament

escolar (SOS! Bullying, Joaquina Barba).  

La col·lecció «El Nord» (2003), de Bromera, aposta per obres de ficció o amb

una  certa  línia  argumental  per  aproximar  temes  d’actualitat  als  joves.  «El  Nord»

comença amb quatre best sellers internacionals dels manuals formatius adolescents, dels

mateixos autors que El diari del jove maniàtic: Guia del jove maniàtic, La veritat sobre

les drogues,  La veritat sobre les relacions i  El bullying. Quan els joves són víctimes i

agressors.  Tobies Grimaltos ja havia publicat,  anteriorment,  en Bromera,  Pren-te la

vida amb filosofia, un llibre en la línia d’El món de Sofia.  El sabor de la ciutadania

respon directament a la possibilitat de mercat de la nova assignatura. Una altra obra apta

com a complement  de les classes de filosofia és  La mentida de Shasnak (aventures

lògiques), en Brosquil. «El Nord» publicà també El planeta i tu, de Maria Josep Picó,

més adreçada a reflexionar sobre els problemes del medi ambient i l’ecologia. Altres

propostes són Política per a joves inquiets i El sabor la ciutadania d’Enric Senabre, de

caràcter més miscel·lani. 

Tàndem  ofereix  una  col·lecció  específica  per  a  les  assignatures  d’ètica  i

filosofia.  És  «Filosofia  per  a  Profans» (2001),  una traducció  de les  obres  de Maite

Larrauri il·lustrades per Max, que analitzen la forma com determinats pensadors han

reflexionat  temes  com  ara  el  desig  (Deleuze),  la  sexualitat  (Foucault),  la  llibertat

(Arendt),  la  guerra  (Weil),  l’amistat  (Epicur),  la  felicitat  (Spinoza),  la  potència

(Nietzsche), l’exercici (Marc Aureli) o l’educació (Dewley). 

Una altra forma d’assaig, no reduït a una franja d’edat, pretén reflexionar sobre

els temes més diversos, que poden interessar a joves però també a adults. Es tracta dels

dos llibres que Carme Miquel publica en Tàndem,  A cau d’orella i  Murmuris i crits.

L’autora  juga  amb  la  circumstància  que  són  dos  escrits  adreçats  a  les  seues  filles

adolescents, i de retop, a tots els adolescents del món. Però van molt més enllà. Les

entrades,  breus  i  entenedores,  els  temes  pròxims  i  divulgatius,  tenen  la  virtut  de

despertar l’interés de qualsevol mena de lector, no solament els que passen la malaltia

pròpia de l’edat. A cau d’orella i Murmuris i crits són dues propostes interessantíssimes,
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on es parla als joves (hipotètics receptors) amb el respecte de persones adultes, sobre

ecologisme,  política,  història  recent  dels  valencians,  problemes  socials,  etc.

Malauradament, no han tingut continuïtat. L’assaig de to reflexiu i popular que practica

Carme  Miquel  és  la  conversa  serena  i  profitosa  d’una  mare,  d’una  mestra  i  d’una

activista amb el món. Una  rara avis enmig dels llibres d’autoajuda i de resposta als

dubtes que dominen el mercat.  

Abril no és un nom, de Rosa Sanchis, és una altra proposta de Tàndem a mitjan

camí de la narració i del llibre d’autoajuda, amb la particularitat que és una jove la que

va  contant,  explicant  i  interrogant  sobre  els  problemes  de  l’adolescència.  Para  una

atenció  especial  a  les  relacions  sexuals.  D’altra  banda,  el  conflicte  lingüístic  dels

valencians és el punt de partida d’Elemental, estimada Norma, un assaig divulgatiu de

Josep Maria  Xipell  per  als  estudiants  de  batxillerat.  Segueix  l’estela  d’aquell  llibre

mític, Sociolingüística per a joves, de Jordi Solé i Camardons, que fou un èxit de vendes

en els anys vuitanta i noranta per l’acceptació que va tindre als instituts.

ASSAIG JUVENIL VALENCIÀ (1975-2014)

AUTOR TÍTOL ANY EDITA TEMA
Gemma Aguilera On-off: l’energia que mou el món 2010 Bullent Energies
Joaquina Barba SOS bullying 2011 Bullent Assetjament escolar
Joaquina Barba Diagnòstic: anorèxia 2012 Bullent Anorèxia i autoestima
Òscar Borràs La fórmula. De l’adolescència a

la felicitat
2013 Bromera Reflexions i  anècdotes  per

a trobar la felicitat
Joaquim Cádiz Estima com vulgues 2006 Bullent Llibertat sexual
Francisco Collado Un país al desert 2009 Bullent Conflicte saharaui
Irene Ferrer Nissaga d’obrers 2011 Bullent Sindicalisme
Francesc Gisbert Les cares de la integració 2007 Bullent Racisme
Antoni Gisbert El mico destronat 2008 Bullent Evolució
Tobies Grimaltos El joc de pensar 1998 Bromera Reflexions filosòfiques
Tobies Grimaltos Pren-te la vida amb filosofia 2003 Bromera Aproximació a la filosofia
Tobies Grimaltos La mentida de Shasnak 2006 Brosquil Enigmes  lògics  i  reflex-

ions
Aitana Guia Aquí ningú no és estranger 2004 Bullent Racisme
Carme Miquel A cau d’orella 1998 Tàndem Reflexions quotidianes 
Carme Miquel Murmuris i crits 2002 Tàndem Reflexions quotidianes
Vicent Morera Una paella de biodiversitat 2011 Bullent Biodiversitat
Maria J. Picó El planeta i tu 2010 Bromera Reflexions  sobre  medi

ambient
Francesc Ruíz Em fa mal l’institut 2004 Bullent Problemes educatius
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Rosa Sanchis Abril no és un mes 2008 Tàndem Sexualitat
Rosa Sanchis Karícies.com 2012 Ed. 96 Sexualitat
Enric Senabre Mira la tele… i pensa-hi! 2007 Bullent Televisió
Enric Senabre El sabor de la ciutadania 2011 Bromera Reflexions ètiques
Enric Senabre Política per a joves inquiets 2012 Bromera Reflexions sobre la política
Enric  Senabre  i
Rosa Sanchis

Què tinc aquí baix? 2006 Bullent Sexualitat

Aureli Silvestre Del carreró a la ciutat 2011 Bullent València històrica
Jordi Solé Sociolingüística per a joves 1987 FECPV Manual de sociolingüística
Pau Tobar El pas dels maulets 2013 Bullent Maulets
Albert Toldrà Un café amb raixida 2007 Bullent Conflictes religiosos
Albert Toldrà En nom de  Déu:  la  inquisició  i

les  seues  víctimes  al  País
Valencià

2012 Bullent Inquisició

Josep Villaroya Globalitza… què? 2008 Bullent Globalització
Josep M. Xipell Elemental, estimada Norma 2002 Brosquil Normativa  i  conflicte

lingüístic
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5.14 La il·lustració

En la literatura infantil, text i imatge formen un tot, com el traç i el color d’un

conte  il·lustrat  o  la  veu  i  la  persona  d’un  narrador  oral.  D’igual  manera  que  una

literatura  necessita  bons  escriptors  per  a  narrar  històries,  també  frisa  de  bons

il·lustradors  per a  visualitzar-les.  El  record que un infant  té  d’un conte il·lustrat  va

indefectiblement associat al treball de l’artista que dels dibuixos. 

El camp que dóna més llibertat creativa per a construir una obra d’imatges o

llançar un castell de focs d’artifici de colors és, sens dubte, l’àlbum il·lustrat. A l’hora

de publicar un àlbum, el més fàcil és optar per un producte prefabricat, que ja ha tingut

èxit en altres països o que ve avalat per un nom d’anomenada. Es tradueix el text, es

retoca el format de la maquetació i llestos. Amb tot, la literatura catalana compta amb

una  nòmina  excel·lent  d’il·lustradors  que,  en  molts  casos,  ultrapassen  les  fronteres

lingüístiques i treballen també per a editorials estatals o internacionals. Pablo Auladell,

Marta  Balaguer,  Pilarín  Bayés,  Ferran  Boscà,  Irene  Bordoy,  Calatayud,  Roser

Capdevila, Paco Giménez, Pere Ginard, Montse Ginesta, Montse Gisbert, Jesús Huguet,

Joma, Pep Motserrat, Fran  Parreño, Carme Peris, Fina Rifà, Francesc Santana, Carme

Solé,  Enric  Solbes,  Tàssies,  etc.  Són  només  alguns  noms,  als  quals  caldria  afegir

d’altres molt joves, com Paula Bonet, Pablo Caracol, Luis Demano, Albert Martí, Paula

Rufat o Pau Urios.    

El llibre il·lustrat ha experimentat un interessant canvi de concepció. La imatge

ja no és solament  una creació per a embellir  i  reforçar la fantasia infantil,  sinó que

esdevé una producció destinada també al gaudi del públic adult:

Autors que coneixen les possibilitats, la profunditat i la màgia del relat breu, il·lustradors de gran

qualitat que produeixen una obra que connecta directament amb la sensibilitat adulta i editors

amb prou imaginació i coratge com per intentar obrir un mercat nou, han unit els seus esforços

per oferir-nos a nosaltres, que som adults però no per això incapaços de meravellar-nos davant

un llibre especial, àlbums il·lustrats de gran qualitat (Valriu: 2010, 490). 
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Com assenyala Clara Berenguer, no és fins als anys trenta del segle XX quan

trobem les primeres motres de literatura infantil en valencià il·lustrada. I és gràcies a

l’interés cultural i educatiu afavorit per la II República (Berenguer: 2014, 43). Caldrà

superar el parèntesi de la dictadura, fins els anys vuitanta, amb el nou panorama que

obri  la  introducció  del  valencià  a  l’escola.  Abans,  tan  sols  hi  ha  alguna  temptativa

escadussera,  encapçalada  per  l’antologia  Un  món  per  a  infants (1959)  de  Fuster,

il·lustrada per Andreu Alfaro. 

Manuel  Boix,  amb  El  llibre  d’anar  anant (1982),  de  Lanuza,  i  Miguel

Calatayud,  amb  El  cavallet  de  cartó (1982),  de  Josep  Lozano,  assoliran  una  fita

considerable. La FECPV i després Gregal, publiquen els primers contes il·lustrats per al

consum  escolar,  on  col·laboren  artistes  com  Marc  Granell,  Carles  Ortín,  Francesc

Santana o Paco Giménez. Podem afirmar que, d’igual manera que aquestes col·leccions

estrenen  els  autors  de  LIJ  que,  en  un  futur  pròxim,  es  consolidaran,  també  són

l’aparador on es donen a conèixer els il·lustradors professionals de les dècades següents.

La «Biblioteca infantil» de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència publica contes

il·lustrats a tot color. I entre tots, cal destacar una obra agosarada, La serp, el riu (1986).

Un conte de difícil adscripció, escrit per Josep Palàcios i il·lustrat per Manuel Boix,

acompanyat del primer desplegable de la LIJ valenciana. 

Al País Valencià, l’aposta per l’àlbum i els llibres il·lustrats per a primers lectors

se centra en Bromera, Tàndem Edicions, Brosquil i, recentment, Andana.  

Pel que fa al llibre il·lustrat, cal començar parlant de Tàndem i la sèrie de «La

Rata Marieta»,  iniciada  el  1990,  i  que ja  compta  amb 25 títols  (Lluch:  2013,  149).

Ideada per Fina Masgrau i Lourdes Bellver, és una de les col·leccions més llegides i

treballades entre els infants. L’èxit rau en l’adequada combinació d’una il·lustració suau

i suggestiva, amb un text evocador de jocs, contes i cançons populars. Tàndem va crear

la col·lecció «Àlbums Il·lustrats», integrada per dotze títols, amb autors de la terra i

estrangers.  Destaquen  els  treballs  corprenedors  de  la  il·lustradora  Montse  Gisbert,

sovint  responsable del text  i  de la imatge:  Potam i els  colors,  Les petites  (i  grans)

emocions de la vida, L’almanagat, L’abecedari fantàstic de Potam, l’elefant i El desig
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de la lluna.  També es va encarregar  de la sèrie «Naixements»,  sobre la forma com

naixen determinades espècies (balenes, abelles, humans, etc.). Un llibre singular i pioner

és Les endevinalles de Llorenç, del contacontes Llorenç Giménez. Juga amb el format

de petit àlbum, amb endevinalla i solució, il·lustrat també per Montse Gisbert i Carmela

Mayor. 

Cal  reconéixer  el  valor  de  Brosquil  Edicions  a  l'hora  d’introduir  propostes

habituals en altres literatures, però agosarades en el mercat del País Valencià, amb la

particularitat  que  acostumava  d’oferir  edició  en  valencià  i  castellà.  Marta  Rivera  i

Alberto Urcaray van ser els responsables d’il·lustrar la majoria de títols. La sèrie «El

Somni  de…  Artistes»,  apropava  els  infants  a  la  pintura  de  Dalí,  Goya,  Picasso,

Matisse…; «El Somni de… Alliberadors», evocava la vida de personatges com el Che i

Bolívar, de creadors com Lorca o García Márquez. Una altra proposta de Brosquil, per a

primers lectors, van ser els llibres il·lustrats de les col·leccions «Estrella Polar», «El

zorro rojo», «Infantil», «Gaia» i «El Marionetari». Un catàleg sorprenent, per la qualitat

de les edicions i la intensitat de publicació que, malauradament, es troba descatalogat.  

Edicions del Bullent, a més d’una ampla oferta de materials per a primers lectors

amb riquesa d’il·lustracions, destaca per l’edició d’algunes rondalles d’Enric Valor en

àlbum de gran format.  Els  llibres,  il·lustrats  per  Anna Seguí,  Daniel  Cruz i  Antoni

Laveda, incorporen un CD amb la rondalla dramatitzada, a càrrec d’Antoni Mestre. Les

rondalles d’Enric Valor no havien tornat a ser il·lustrades a tot color i en volums de tapa

dura des de l’experiència de Gregal en els vuitanta. També convé assenyalar una altra

obra  amb CD,  En Ric  Rap rondalles:  el  musical,  amb  versions  del  grup Rapsodes

d’algunes rondalles de Valor. 

Edicions Bromera és la que més activa s’ha mostrat, sobretot, els últims anys.

Cal destacar les sèries per a primers lectors «Micalet» i «La Sirena». I, en especial,

«Lletra Màgica», una col·lecció de vint títols on van participar els principals autors i

il·lustradors de LIJ, valencians i de la resta de l’estat. Entre els autors: Pasqual Alapont,

Fina Casalderrey, Miquel Desclot, Agustín Fernández Paz, Josep Antoni Fluixà, Teresa

Gregori, Gabriel Janer Manila, Mariasun Landa, Enric Lluch, Vicente Muñoz Puelles,
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Dolors Pellicer, Teresa Soler o Mercé Viana. I entre els il·lustradors: Armand, Josep

Vicó,  Marta  Balaguer,  Rocío  del  Moral,  Francesc  Santana,  Anna  Clariana,  Gloria

Celma, Josep i Marc Brocal, Gerard Miquel, Noemí Villamuza, Olga Pérez, Esperança

Martínez, Avi, Alberto Botella, Marina Seoane, Cristina Duran, Marie Nigoti Rebeca

Luciani. Una experiència que va continuar amb una nova col·lecció, de vocació similar,

«La Maleta Màgica», i amb «La Cartera de Valors», contes amb missatge. També cal

assenyalar  la  col·lecció  «Babalà»,  on  Pasqual  Alapont  i  l’il·lustrador  Tomàs  Ferrer

donen vida a les aventures del gos més famós de Canal 9.

No obstant això, punt i a part mereix la col·lecció «El Bagul dels Monstres»,

sens  dubte,  una  de  les  més  reeixides,  en  què  Fernando  Falcone  crea  un  univers

personalíssim i força suggerent a partir dels relats d’Enric Lluch.

Bromera  també ha publicat  alguns llibres  il·lustrats  de gran format,  com ara

Llegendes valencianes i Rondalles valencianes, amb il·lustracions de Francesc Santana.

Santana  és  l’il·lustrador  d’Esclafamuntanyes,  publicat  per  Tàndem  (1995),  a  partir

d’una rondalla d’Enric Valor.   

En els últims anys, cal destacar la tasca de la jove Andana Edicions i del seu

director, Ricard Peris, amb una aposta decidida i agosarada per l’àlbum il·lustrat.  Es

tracta de la col·lecció «Locomotora», que inclou èxits internacionals com Amunt i Avall,

Atrapat, L’ant és meu i El nen menja llibres, d’Oliver Jeffers. Alhora, aposta per autors

autòctons,  com Amaia  Crespo  i  Paula  Bonet,  dues  autores  que  publicaren  el  llibre

Llegeix-me (2012) després d’una intensa campanya de micromecenatge, fet aleshores

insòlit en el món editorial valencià. Dani Miquel hi ha publicat dos llibres il·lustrats

amb  CD,  Musiquetries i  Més  Musiquetries,  a  més  a  més  d’una  obra  admirable  de

nadales, A Nadal, un pas de pardal. La Maria no té por és un àlbum escrit per Francesc

Gisbert i il·lustrat per Ricardo Maniscalchi a partir d’una cançó de Dani Miquel, sobre

els espantacriatures valencians.  

Una  altra  experiència  interessant  és  la  col·lecció  «Patracol»  d’Edicions  96,

dedicada a l’àlbum il·lustrat. Inclou Àngels de nata, de Maria Josep Escrivà (il·lustrat

per Maria Alcaraz); Dibuixant el gènere, de Gerard Coll (Maria Vidal); la traducció de
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la La ventafocs ja no reu en prínceps blaus, de Nunila López i Miriam Cameros; i els

dos  llibres  discos  de  Marcel  el  marcià,  dels  components  del  grup  Verdcel,  Albert

Ortega i Carles Llinares.

No convé oblidar les col·leccions de l’editorial Denes «Els contes del cocodril»,

«Costumeta»,  «Biografies»  o la  veterana  «Les nostres  tradicions».  Aquesta  última i

«Biografies»  estan  formades  per  una  sèrie  de  llibres  escrits  per  Vicenta  Ferrer  i

il·lustrats per Pilarín Bayés, dos autores que es complementen a la perfecció per a oferir

unes obres personals de gran tendresa. 

Entre les iniciatives institucionals, destaca l’aventura de la col·lecció «Aladroc»,

dirigida i animada per Joan Borja, des de l’Institut  de Cultura Juan Gil-Albert  de la

Diputació d’Alacant. Una col·lecció de contes infantils, inspirats en rondalles lligades al

territori, en una edició a tot color, tapa dura i magníficament editada, que va veure la

llum  l’any  2013.  Amb  una  distribució  tant  comercial,  a  nivell  de  llibreries,  com

institucional, a biblioteques escolars, representa un exemple de treball i il·lusió en temps

difícils. Les obres editades fins ara són: El Caro, de Víctor Labrado (il·lustrat per Pau

Urios),  el  primer  conte  que  explica  la  història  d’aquesta  criatura  fantàstica  de

l’imaginari popular valencià, meitat home, meitat ocell;  El pardal oriol, de M. Jesús

Francés (il·lustrat per Daniel Ortega), l’ocell mític que corona la senyera d’Oriola;  El

Misteri d’Elx, de Marta Martínez (i Isabel Nicolás), sobre la llegenda de la troballa de la

Mare de Déu pels elxans;  L’Estrella d’Or, de Francesc Gisbert (i Pablo Caracol), una

versió de la coneguda rondalla valenciana; L’illa de Benidorm, d’Anna Lloret (i Maria

Rubio), sobre la llegenda del Puigcampana.   

Pel que fa al còmic, és un gènere totalment oblidat per les nostres editorials. A

pesar que hi ha una nòmina impressionant d’il·lustradors, l’escàs còmic valencià s’ha

refugiat en les revistes infantils, Camacuc, La Pelitrúmpeli i Xiulit. La més emblemàtica

i veterana de totes és  Camacuc,162 una revista vinculada a l’editorial del mateix nom,

que es publica des de l’any 1984. Incorpora contes, còmics, notícies i recomanacions de

lectura. Entre els il·lustradors i dibuixants habituals hi ha Toni Cabo, José Fonollosa,

162 Vegeu www.camacuc.com
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Burguitos, Reinoso, Maria José Arana i Jesús Huguet. Camacuc és l’única editorial amb

una col·lecció específica per còmic en valencià,  «Els còmics de Camacuc»,  amb sis

títols molt  esparsos en el temps:  Les aventures de M: cap rossa demanarà foc a un

perdedor (1991),  de  Manel  Gimeno  i  Mique;  Roc  i  la  màquina (1991),  d’Andrés

Estevan;  L’àlbum de Georgina (1991),  de  Pau Marqués;  Patrulla  Llopis (2007),  de

Manel Gimeno; Tirant lo Blanc (2007), de Jesús Huguet; Pumbi, Miss i Fuss (2012), de

José Sanchis. 

La Pelitrúmpeli,163 nascuda el 2011, jove i dinàmica, és una aposta que sorprén

per la modernitat i la capacitat de supervivència. Integra còmic, il·lustració, manualitats

i sorpreses. Hi col·laboren Aitana Bernabé, Didac Botella, David Carboneras, Aitana

Carrasco, Cristina de Cos-Estrada, Jesús Huguet, Dani Miquel, Ana Penadés, Paulapé

(Paula Pérez i de Lanuza), Juan Pedro Quilón o Víctor Santos.

Finalment, Xiulit164 és de molt recent aparició (2015). Hi col·laboren guinistes i

il·lustradors com ara Plumieri i Bloz, Toni Benages i Gallard, Olivier Milhaud i Fabien

Mense,  Sento Llobell  i  Pablo Herranz i Jordi Peidro,  entre  altres.  La singularitat  de

Xiulit és que els diferents còmics són episòdics i naixen amb voluntat de continuïtat.  

També  és  remarcable  la  col·lecció  editada  per  l’Acadèmia  Valenciana  de  la

Llengua, com un recurs didàctic més per a treballar a l’aula la figura de l’escriptor de

l’any. Il·lustrats per Jesús Huguet, ha editat còmics per explicar la vida i obra de Jaume

I, Enric Valor, Francesc Eiximenis, Teodor Llorente, el Misteri d’Elx, Vicent Andrés

Estellés i Jordi Juan. 

163 Vegeu www.lapelitrumpeli.com
164 Vegeu www.xiulit.com.
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6. SELECCIÓ DE DEU AUTORS165

6.1 EMPAR DE LANUZA

6.1.1 El do major d’El savi rei boig

La publicació d’El savi rei boig i altres contes (1979) va marcar una fita en la

incipient LIJ valenciana.  Empar de Lanuza es convertí en la primera valenciana que

guanyava el més veterà i prestigiós certamen de literatura infantil en català, el Premi

Folch i  Torres  d’Edicions  La Galera.166 Publicà  en la  col·lecció  de referència  de  la

literatura per a infants i joves, «Els Grumets» de la Galera, una de les poques que ha

superat la barrera dels dos-cents títols en catàleg. I poca broma, perquè recordem quins

foren els quatre títols que inauguraren «Els Grumets»:  El zoo d’en Pitus, de Sebastià

Sorribas,  Rovelló i  Un cavall contra Roma, de Josep Vallverdú i  El savi rei boig;167

Quatre obres de referència, amb un gran nombre d’edicions a l’esquena, convertides, a

hores d’ara, en clàssics i petits best sellers de les nostres lletres. 

Efectivament, guanyar el Folch i Torres no era qualsevol cosa. Lliurat en el marc

de la «Nit de Santa Llúcia», la festa que anualment convoca Òmnium Cultural amb la

voluntat d’aplegar el bo i millor de la cultura i de la societat catalana. Entre els guardons

de les onze modalitats actuals (Sant Jordi de novel·la, Mercè Rodoreda de contes, Joan

Maragall  d’assaig…)  que  s’hi  van  anar  incorporant  progressivament,  es  creà,  l’any

165 Aquesta selecció és el resultat de l'enquesta inicial a una mostra de persones coneixedores de la LIJ
valenciana. Objectius, metodologia i conclusions s'expliquen en l'apartat 1.2 d'aquest estudi. Pel que fa a
la selecció obres de cada autor, s'han considerat els criteris següents: l'opinió de la crítica; les vendes i
reedicions; la representativitat de l'obra dins dels diversos gèneres; i el grau en què pot aconseguir seduir
el lector infantil i juvenil.  
166 Només quatre valencians figuren en la nòmina d’aquest premi literari, que s’estrenà l’any 1963, amb
una clara voluntat de recuperar i fomentar la lectura entre els més joves: Empar de Lanuza (1979), Josep
Gregori, amb Tereseta la Bruixeta (1991), Maria Jesús Bolta, amb Animals! (2000) i Francesc Gisbert,
amb La meua família i altres monstres (2005). 
167 La  Galera va començar una fructífera singladura editorial  amb la col·lecció infantil i  juvenil  «Els
Grumets»,  l’any 1979.  El zoo d’en Pitus,  tot  un èxit  de vendes (48 edicions)  i  El savi  rei  boig  (23
edicions) es publicaren en la sèrie vermella, per a lectors a partir de vuit anys; Rovelló (27 edicions) en la
sèrie verda, a partir de deu anys; i Un cavall contra Roma (22 edicions) en la sèrie blava, a partir de dotze
anys.  

248



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
1963, el premi Folch i Torres per a narrativa infantil i el Joaquim Ruyra per a juvenil.

D’altra banda, fins la dècada dels vuitanta, no existí cap xarxa o plataforma editorial en

català al País Valencià, de manera que els nostres primers autors havien de recórrer a

editorials del Principat per a donar-se a conéixer. Va ser el cas d’Empar de Lanuza i

Carme Miquel. L’editorial més rellevant, en l’àmbit de la LIJ, durant aquests anys, va

ser La Galera.  

Empar  de Lanuza s’enfrontà al  repte d’escriure des d’un panorana erm.  I  en

reeixí.  En part,  per  l’encert  d’unir  tradició  i  modernitat.  Nosaltres  no posseíem cap

tradició sòlida on emparar-nos i buscar models. Almenys, tradició escrita. Lanuza, com

altres pioners, ací i arreu del món, parà l’orella a la tradició oral. El conte, la faula, la

rondalla… són als orígens de tota tradició cultural. És ben llarga la llista d’autors que

partiren de la narrativa popular per a bastir històries més o menys de ficció, des dels

germans  Grimm  a  Alemanya,  Charles  Perrault  a  França  o  Christian  Andersen  a

Dinamarca. Com també la llista d’autors que han pres la narrativa popular de punt de

partida per als seus contes moderns. A casa nostra, Enric Valor va iniciar la represa

literària  amb  la  recuperació  del  nostre  corpus  rondallístic.  I  no  solament  aconseguí

recuperar  rondalles,  sinó construir  un model  de llengua  literària  que temps  després,

aprofità força a les noves generacions d’escriptors i d’estudiants.   

No és casualitat que prologue El savi rei boig i altres contes i ens done una de

les millors definicions de la prosa de l’autora:

Hem dit a primeries que «en el principi va ser el conte». I ací afegim que Empar de Lanuza, dins

la  seua  absoluta  i  exquisida  modernitat,  s’ha  situat  en  aquest  principi,  ço  és,  abans  del

desenvolupament de la rondalla (…). La nostra escriptora no ha arreplegat cap tema ni cap motiu

menat per la tradició, ni menys, per tant, ha transformat, ni nacionalitzat ni literaturitzat els seus

contes  infantils,  sinó  que  els  ha  creats  ex  nihilo,  de  punta  a  punta,  en  un  reeixit  esforç,

d’imaginació i de tendresa (Valor: 1979, 9).

Resulta  revelador  que  Valor  compare  el  que  ell  va  fer,  «arreplegar»,

«transformar», «nacionalitzar» una tradició oral, amb el que comença a fer Lanuza. Tot
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autor  necessita  uns  models.  Tota  literatura  en  reconstrucció,  un  espill  on  aprendre

l’ofici.  Cal  aprendre a  contar  a  partir  d’altres  històries.  I  si  són nostres,  millor  que

importades.  La  lliçó  de  Lanuza  és  la  tria  pel  principi,  per  bastir  la  casa  des  dels

fonaments, des de l’única tradició que posseíem i que es dignificava i valorava, en gran

part, gràcies a l’esforç d’Enric Valor: les rondalles. Lanuza aprén, assimila i empra la

tècnica  de  la  narrativa  popular,  no per  repetir  històries  velles,  sinó  per  crear-ne  de

noves. El do major de pit que anuncia una gran autora. 

6.1.2 Els contes: tradició i modernitat

Heus ací l’encert, la unió de tradició i modernitat de ben bé tota la seua obra,168

especialment, dels reculls de tècnica rondallística, com ara  El savi rei boig  (1979) o

L’home  del  Penyagolosa (1991).  La  factura  és  impecable:  acció  ràpida  i  lineal;

importància  de l’oralitat  (paral·lelismes,  cançons,  endevinalles,  etc.);  trama clara (un

conflicte que cal solucionar); heroi o heroïna per mèrits propis (amb preferència pels

desvalguts o de classes populars); personatges tradicionals i fantàstics (dracs, bruixes,

princeses o donyets); missatge final (triomf de la intel·ligència, derrota del mal, premi

als bons sentiments, etc.). 

a) Contes banyats de meravella

La tècnica va unida a la tria de quatre grans classes de personatges vertebradors

dels eixos temàtics. En primer lloc, seguint les paraules de Valor, hi ha relats que «no

contenen elements  fabulosos,  però estan banyats  de meravella  per la singularitat  del

caràcter  dels  protagonistes»  (Valor:  1979,  9).  En  «El  savi  rei  boig»,  un  monarca,

aparentment tronat, posa a prova la fidelitat  i  la paciència dels seus súbdits, vinga a

demanar-los més i més sacrificis. Només un heroi el pot véncer. Un jove espavilat tan

especial,  potser tan grillat  pel  seu atreviment,  com el  rei:  «El  rei  s’ha tornat  boig i

només un que semble boig se li pot acostar». 

168 Trobareu algunes reflexions interessants en l’entrevista d’Enric Sòria (1991, 10-12).
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Aquesta rebel·lia  d’esperit  la retrobem en contes com «La princesa Paulina»,

protagonitzat  per una xiqueta desobedient  que,  en el  fons,  només necessita conéixer

l’amistat:

Po s’entristí, perquè ella no volia fer mal a ningú. Tan sols volia jugar i no li ho deixaven fer.

Mentre s’entossudien que persones tan formals i serioses li fessen classe, segur que els xiquets

del seu poble estarien jugant a moros i cristians o a bitlles, al pati de l’escola… (Lanuza: 1979,

52).

En «El xiquet que no sabia ser valent», l’autora aporta una reformulació personal

d’un  motiu  present  en  moltes  rondalles:  els  objectes  que  infonen  valor  o  una

determinada habilitat al portador. No per cap poder màgic,  sinó per la seguretat que

infonen en les pròpies possibilitats. «La lletera contista» porta a l’extrem el paper de la

fe en un mateix. Tots podem traure força de la necessitat. Fins i tot, si la nostra única

virtut, a primer colp d’ull, és la facultat d’inventar i contar falòrnies. Els pares envien

Maria a vendre llet al poble, però la xiqueta, compassiva, dóna a beure als animals que

li’n demanen pel camí. Quan arriba al poble, amb els dos poals de llet mig buits, què

penseu que fa, per endur-se algun dineret?: 

Fa molts anys, hi hagué una lletera que, quan anava a vendre la llet, trobà pel camí una llebre, un

esquirol i un senglar… I així, punt per punt, contà el que li havia passat, com si fos un conte.

Tota la gent se l’escoltava, amb la boca oberta (Lanuza: 1979, 83).

 

Entre els contes breus de l’autora, La família feroç exemplifica d’allò més bé el

poder de la mirada dels infants.169 Llegim-ne només els primers paràgrafs:

Un dia, la Joana es va quedar a dormir a casa de la seva amiga Marieta, una nena de la seva

classe que sempre explicava històries rares. Tant sí com no, la Marieta va voler fer creure a la

Joana  que  la  seva  família  no  era  com les  altres  i  que  estava  formada  per  personatges  que

169 De La família feroç (Bruño) es va fer un interessant curt d’animació, per al programa de TV3 «Una ma
de contes» (www.unamadecontes.cat). També convé recordar, en aquest punt, la col·laboració de l’autora
en un altre programa infantil de TV3, «Els contes de la nana Brunilda», amb Toni, un home de negocis
(Toray, 1992). 
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apareixen als contes. La Joana, naturalment, no s’ho va creure, però la Marieta, abans de quedar-

se adormida, va insistir que l’endemà li demostraria que en aquella casa hi vivia la família feroç

(Lanuza: 1997, 8).

Les dues amigues s’amaguen sota el llit. I veuen aparéixer un ogre, una bruixa,

un  llop  i  la  madrastra  de  la  Blancaneus.  En  realitat,  tot  és  producte  de  la  seua

imaginació. Però una fantasia, per a elles, ben real. 

b) Contes sobre la vida de les coses

Un segon grup de contalles  incorpora objectes  inanimats  que parlen,  viuen i

senten com els humans. Un guerrer de xocolate que vol escapar de la pastisseria per

anar-se’n amb un xiquet, un llapis amoïnat que va canviant d’amo, un botó aventurer

que va rodant pel món… Històries contades amb una gran tendresa, un delicat sentit de

l’humor i una aparent senzillesa. Ens fan creure, amb sorprenent naturalitat, en la vida

de les coses quotidianes, aquelles que ens acompanyen cada dia. Fixeu-vos en el botó

perdut  que  va  passant  d’un  propietari  a  un  altre,  d’una  forma  de  vida  a  una  altra

totalment distinta. Adés amb un viatger: «El caminant el va dur per muntanyes, rius,

planes i llacs. Per al botó era una autèntica aventura» (Lanuza: 1979, 74). Ara amb una

velleta venerable: «Quan arribaven les festes, l’acompanyava a la plaça del poble i, a la

nit, quedava tancat en un armari que feia olor d’espígol i de romaní. Així passà la seua

vellesa, tan plàcida i dolça com la de la seua ama» (Lanuza: 1979, 76).

Els objectes, com el llapis, tenen sentiments similars als humans: «La inquietud

no el deixava dormir. Sabia que podia ser qualsevol cosa, però, per damunt de tot, volia

ser ja un jove llapis; tenia ganes de conéixer el món» (Lanuza: 1979, 23). Fet i fet, és

aquest  un  altre  tema  recurrent,  en  Empar  de  Lanuza:  el  viatge  iniciàtic,  l’itinerari

formatiu que trobarà la millor formulació en Bon viatge, Pitblanc (1982). 

La  màgia  dels  objectes,  sovint,  no  rau  en  les  seues  propietats,  sinó  en  les

reaccions i els sentiments que desperten en els humans. Pareu esment a dos contes de

L’home del  Penyagolosa.  En «El fil  invisible»,  la  innocència  infantil  va unida  a  la

possessió d’un objecte singular: una agulla capaç d’enfilar les llàgrimes dels desgraciats
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i les paraules més belles i doloroses, en un collar. Però aquest do no és apreciat per la

reina,  que  representa  el  món  dels  adults  i  del  poder.  Quan  la  xiqueta  envia  els

propietaris dels collars de llàgrimes i de laments a oferir els presents a la reina, reben la

incomprensió i el castic, perquè no volen revelar-li com han aconseguit els regals. La

crueltat de la reina rep una pena proporcional:  

D’ençà que vaig castigar els seus amos, no he tingut tranquil·litat. A força d’escoltar els records

de l’un, jo recordava, i a força de veure les precioses llàgrimes de l’altre, jo plorava (Lanuza:

1991, 46).

El perdó és en la redempció. La reina no es veurà lliure dels remordiments, ni el

poble de les injustícies de la governant, fins que no siga reconegut el poder màgic del fil

invisible:  «La  monarca  mirà  l’agulla  amb  estranyesa  i  observà  com  començava  a

treballar  i  treballar  replegant  i  cosint  injustícies  d’ací  i  injustícies  d’allà.  Totes  li

resultaven  fàcilment  identificables,  fins  que  confeccionà  un  collar  de  tres  voltes»

(Lanuza: 1991, 48).

En «L’home del Penyagolosa», són les coses les que exigeixen responsabilitats

als humans. Quan l’avi Colom se sent vell, decideix desfer-se de les tres coses que més

s’estima,  perquè les puga aprofitar  un altre:  unes bótes per caminar,  un rellotge per

saber l’hora i  un anell-brúixola per  no pedre’s.  Regala  els  objectes  a  tres  persones,

després d’un concurs d’endevinalles per provar l’enginy. A l’any vinent, exigeix que

tornen a comparéixer els afortunats, per retre comptes, davant el poble. Per a sorpresa

de tothom, els objectes parlen i jutgen el comportament dels nous amos, per valorar si

són dignes d’ells o no.  

c) Contes amb animals personificats

Un recurs habitual de faules i rondalles és fer parlar els animals i dotar-los d’un

caràcter.  Observeu l’espontaneïtat  amb què s’explica  la  qualitat  tan  excepcional  del

protagonista en «Un ase molt ruc»: «L’endemà el tornà a traure a passejar. Al seu pas,

tothom eixia de les cases i deixava els camps. S’havia estés la notícia que Perdiu tenia
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un ruc que parlava. L’home somreia amb altivesa» (Lanuza: 1991, 30). Quan establim

comparacions i ens posem al mateix nivell, els animals acostumen de tindre més trellat i

enteniment que les persones. Parlen amb la mateixa sinceritat dels infants i desarmen

l’orgull i la mesquinesa. 

De vegades, són els humans els qui volen convertir-se en animals, com en «El

xiquet  que volia  ser gos».  De nou, la  infantesa transforma en lògic i  natural  un fet

extraordinari: «Pep i Pipo parlaven, com únicament ho saben fer els gossos amb els seus

amos  més  petits»  (Lanuza:  1979,  115).  Sempre  volem  el  que  no  tenim,  Pep  sent

curiositat  per viure com un gos i poder anar a les muntanyes,  mentre que Pipo sent

enveja de la vida plàcida dels humans. Com podrien bescanviar els papers? Només amb

la màgia d’un conjur: 

Aixarric, aixarrac, tu ací, i jo allà. I de sobte, es transformaren. Tan impressionats estaven que

quedaren muts per uns instants; després, mirant-se l’un a l’altre, digueren:

- Que bé et para ser gos.

- Que bé et para ser xiquet (Lanuza: 1979, 118).

 

I ací comencen les seues aventures. La història «Antoni, Joanot i les perdius»

mostra aquesta comunió entre infants i animals a la perfecció. Ara, són dos xiquets els

que s’entesten a fer parlar una parella de perdius. Els adults els miren amb displicència,

amb la incomprensió que acostumen de manifestar per les inquietuds infantils. Com que

els  adults  no  creuen  en  la  màgia,  es  pensen  que  és  impossible.  Els  xiquets  estan

determinats a ensenyar les seues perdius a dir l’hora i a preveure l’oratge. Les mares els

prenen per bojos:

- Saps què diuen els nostres fills? Que ensenyaran les perdius que els diguen l’hora i l’oratge que

farà!

- Aquests xiquets s’han tornat  carabassa.  Com ha de ser  possible,  això…? Recordes aquella

vegada que volgueren fer arbres nans? I aquella altra que s’entossudiren que si li donàvem a l’avi

unes herbes li tornarien a eixir les dents…?

- No tenen trellat! (Lanuza: 1979, 33). 
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Però la tenacitat  dels xiquets és immune al desànim. Sorprenen tot el món. I

demostren que el trellat no és incompatible amb la màgia de la fantasia.   

d) Contes fantàstics

Per últim, hi ha els contes que incorporen elements o personatges màgics, com

ara «El gegant-xic» o «El bruixot bromista», d’El savi rei boig, o la fortuna en «Les tres

sendes»  i  el  gegant  bandarra  en  «Les  campanes  de  Sant  Joan»,  de  L’home  del

Penyagolosa.  Donyets,  dracs,  bruixes,  gegants…  Personatges  del  nostre  imaginari

compartit, aboquen el cap seguit seguit, en moltes obres de l’autora i cobren vida en les

breus peces teatrals de Mitja dotzena (1982). 

La mitologia  popular  va unida  a  dos  temes  recurrents,  en Lanuza:  fantasia  i

soledat. El primer és el motiu de la quotidianitat de la màgia, present, per exemple, en

«El  bruixot  bromista».  Les  malifetes  d’un  bruixot  mantenen  desenquetat  el  poble

sencer. Els veïns decideixen donar-li una lliçó i gastar-li una broma com les seues:

 

I arribà el dia assenyalat.  Una esvelta jove, tota de negre i amb els cabells d’un blau intens,

caminava en busca del bruixot. Darrere,  com encantat,  tot el  poble,  amb camisó i barrets de

dormir, s’acostava en processó cap a la seua casa.

Quan el bruixot va veure aquella riuada de gent que caminava darrere de la jove, sense parlar ni

fer cap gest, es va sentir segur:

- És la meua bruixota que, per demostrar-m’ho, ha encantat tot el poble (Lanuza: 1979, 136).

A l’igual que en «El gegant-xic», els problemes es resolen quan el personatge

troba la companyia d’una amistat, primer pas de l’amor:

Ara, el bruixot ja no fa més bromes; però, quan arriben les festes, el poble comença a sofrir unes

petites bromes dels bruixets,  fills bessons del  bruixot i  de la jove que s’havia fet  passar  per

bruixa (1979, 136).
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La recerca de l’amor o la lluita contra la soledat en què viuen molts personatges

és  un  altre  tema  que  entronca  directament  amb  la  màgia.  L’element  fantàstic  o

sorprenent acostuma a ser el punt d’inflexió que capgira una vida apàtica i solitària i

obre les portes de la felicitat. Llegiu sinó, un dels contes més tendres, «La vella, la gata i

l’espígol», d’El savi rei boig. El punt de partida és la inquietud vital de la velleta. Tant

se’n dóna de l’edat o de la natura, està dominada per la curiositat de qui vol descobrir el

món:

La velleta, que ja tenia molts anys, s’havia anat fent menudeta i arrugada com un cigró; cada fill

que havia parit li deixà un record al cos i, així, anà envellint. Els seus ulls, que havien vist créixer

els arbres i arredonir-se les muntanyes, tenien encara la inquietud de quan era xiqueta: volien

veure-ho tot (1979, 123).

Per trobar el que busca, primer, s’ha de perdre, i endinsar-se en «El camí del

perdut» i  recórrer  les  galeries  d’un laberint  on tants  s’han extraviat  abans  que ella.

Finalment, gràcies a la companyia del seu gat, troba l’enfilador del laberint:

 

Pel seu cap passaren totes les persones que, construint galeries i més galeries per a descobrir què

hi havia més enllà, havien fet un gran laberint del qual després no pogueren sortir. I va entendre

com aquella menuda floreta s’amagava de tothom. Ella, respectant aquell tros de naturalesa que

no volia ser descoberta, agafà solament unes quantes flors per plantar-les al seu jardí (Lanuza:

1979, 128).

Com en els mites i en les llegendes, el centre del laberint amaga un tresor. No és

cap joia, ni cap rosa, només una flor: l’espígol, la flor que simbolitza la senzillesa de la

felicitat. En el fons, el tresor que busquen la majoria de personatges de Lanuza, des del

petit pingüí de Pitblanc al solitari senyor Fermí d’Aventura d’una desventura.  

Un cas  especial  de narracions  de tècnica  popular  són les  històries  del  recull

Santànima. Contes d’un monestir (1991). De menor força narrativa que les anteriors,

són contalles de ficció, a partir de la vida dels monjos en un monestir, que barregen

relats costumistes, fantàstics i de to moralitzador. És una recreació idíl·lica de la vida
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monàstica, del caràcter afable i innocent dels monjos, allunyats del món. Té un regust

de beatus ille, d’esperit franciscà, d’allunyament de les misèries mundanes, on fins i tot

el dimoni pot ser vençut.  

Dins  d’aquest  apartat,  caldria  incloure  alguns  contes  protagonitzats  per

personatges fantàstics, però no d’arrel popular, sinó creats per la imaginació de l’autora.

Són treballs adreçats, fonamentalment, a primers lectors170. A tall d’exemple, esmentaré

Cinc corrupis mes a mes  (1990). Història d’una família  de corrupis, formada per la

mare,  cinc xiquets i un pare trompetista que passa llargues temporades fora de casa.

L’obra té una ambientació quotidiana i alhora fantàstica. La família viu al bosc, en un

món  fantàstic  poblat  d’altres  éssers  sorprenents,  amb  problemes  d’anar  per  casa.

S’estructura en dotze capítols, un per mes, i narra les diferents aventures de la família.

De to lleuger, sense excessives pretensions, recorda aquella línia de literatura infantil on

els  habitants  del  bosc  es  convertien  en  animalons  humanitzats,  d’esperit  familiar  i

afable, de Kenneth Grahame i  El vent als salzes, o dels contes de Beatrix Potter, molt

similar a l’edició de Tàndem, pel que fa a les dimensions del llibre.    

6.1.3 Una forma moderna de contar històries

A banda dels contes  d’inspiració rondallística,  Lanuza escriu també relats  de

gran modernitat pel que fa als temes i la tècnica, amb un punt en comú: la tendresa i

sovint la soledat dels personatges. Un pessic existencialista? Potser, en sintonia amb la

problemàtica de l’homo modernalis: la soledat enmig de la massa, la rutina quotidiana,

la falta de motivacions, l’absurditat de la vida, la necessitat de ser estimat…

a) El viatge iniciàtic a la recerca de la felicitat 

Un bon grapat de personatges s’embarquen en un particular viatge iniciàtic. Un

és el pingüí protagonista de Bon viatge, Pitbanc (1982), que tant ens recorda els viatges

170 Lanuza és autora d’un bon grapat de lectures per a primers lectors, com ara  Enric perd una dent,
publicat a Edebé (en castellà, Un diente pendiente) o La cuca Quica, en la Galera (La luciérnaga Luci).
Sovint utilitza el recurs dels animals personificats.
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d’El petit príncep. O el desventurat senyor Fermí, d’Aventura d’una desventura, en la

línia d’humor crític del millor Giani Rodari. 

Pitblanc, un jove pingüí, decideix deixar la família i anar a veure món. Pel camí,

a  través  del  mar,  va trobant  una sèrie  de personatges  amb qui  entaula  amistat:  una

gavina que l’ensenya a orientar-se al mar; un osset massatgista; dues morses amb un

avantpassat important; una sirena simpàtica; un peixet fatigat; uns xiquets d’un poble de

pescadors;  un  cranc  enraonador;  unes  sèpies  desconfiades;  un  parotet  espavilat;  un

metge gripau; un dofí content; una estrella de mar…. Personatges diversos, units per la

necessitat de fer amistat. 

El nostre pingüí no es conforma amb la resposta preferida dels adults, quan els

pregunta alguna cosa: «Sempre ha estat així i sempre ho serà». És inquiet, imaginatiu i

tremendament amistós: «També li agradava jugar amb els amics i les amigues a patinar i

a fer gravats a la neu. I quan quedava tot  sol,  pensava en allò que per a ell  era un

misteri…» (Lanuza: 1982, 8). En un dels primers diàlegs, quan es troba una gavina,

Lanuza ens dóna la clau per a entendre el sentit de tot el llibre. Pitblanc pregunta: 

- Escolta gavina, com és que tu, tan menuda com ets, saps tantes coses? 

- Amic meu –li respongué-, la grandària no té res a veure amb la saviesa… Jo conec el món

perquè viatge molt (Lanuza: 1982, 8).

 

Pitblanc  es  mou  empés  per  dues  obsessions.  D’una  banda,  la  curiositat  de

descobrir el món. Quan parla amb les morses, a sa casa, comenta, davant la fotografia

de l’avi morsa, fundador de la colònia: «Què interessant que deu ser descobrir alguna

cosa» (Lanuza:  1982, 23).  I  d’una altra,  més avant,  quan coneix la sirena i  rep una

escata de la cua que li portarà sort: 

Amb molta cura i amb dits delicats, es tragué de la seua cua una escata ovalada i brillant que

donà al pingüí. Aquest, sense saber què dir, mirava meravellat aquella joia. Obrí la boca i es

col·locà l’escata dintre el bec:

- Ací estarà segur. Sirena, és el millor regal que m’han fet mai. Sempre et recordaré.

- El teu record és per a mi la millor cosa que podries oferir-me (Lanuza: 1982, 31).
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Descobrir  i  recordar.  Vet  ací  les  dues  cares  del  viatge  iniciàtic.  Pitblanc

comparteix la curiositat inquieta de molts personatges de l’autora, un inconformisme i

una necessitat de recerca ben bé malaltisses: 

Pitblanc ja sabia, perquè la gavina li ho havia explicat, que elles s’orientaven a través dels vents i

per la seua saviesa. Seria ell tan llest per anar cap al sud? Havia viscut sempre al mateix lloc i

s’hi trobava bé. Si no fos per aquella curiositat que li omplia el cap de meravelles… mai no

hauria pensat d’anar-se’n (Lanuza: 1982, 112).

 El  premi  és  doble.  De  primer,  veu  sadollada  la  necessitat  de  trobar  noves

amistats.  Fa l’efecte  que Pitblanc necessita  viatjar  i viatjar  per conéixer gent nova i

tindre possibilitats de fer nous amics, encara que siguen efímers. I de segon, el bagatge

atresorat, descobrir i recordar: «I el pingüí continuà nedant cap al sud. El seu cap ja era

ben ple d’històries viscudes: He de recordar-ho tot. He fet tants amics, que m’agradaria

no oblidar-los mai» (Lanuza: 1982, 57).

 

b) La recerca de l’amistat

Una segona característica que comparteix Pitblanc amb molts germans de tinta

és la soledat. Ja hem vist que un fum de personatges dels contes humans, fantàstics o

animats  també  se  sentien  sols.  Aquesta  sensació  es  fa  més  notòria  en  les  històries

d’ambientació contemporània de reculls com L’escletxa assassina. La senyora Albiach

de «L’escletxa assassina», Mr. Chips en «Una mirada estranya», la llevadora en «Un

part difícil», l’hereva de «Les ostres perleres» o l’anticuari i la víctima en «L’home del

quadre», què tenen en comú? La soledat que els envolta. 

El relat on més s’evidencia aquest tret és Aventura d’una desventura (1985). A

mitjan camí de la novel·la i la narració episòdica, narra les aventures del Sr. Fermí. La

manera  com canvia  el  seu món gris  i  tancat  gràcies  a  un fet  inusual  i  aparentment

desventurat: «Allí vivia ell,  tot sol, amb l’única companyia de dos canaris, als quals
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atenia escrupulosament (…). Generalment, els parlava de com li havia anat el treball»

(Lanuza: 1982, 23).

El Sr. Fermí caminava amb presses cap a la feina, quan se li enganxa al peu

l’estructura metàl·lica d’una làmpada. Els esforços són debades. No aconsegueix llevar-

se els ferros i ha d’anar a treballar amb l’estructura enganxada. Aquest fet extraordinari

el converteix en el centre d’atenció, a mesura que els companys de feina s’adonen del

problema. Quan el senyor Prats, cap de la General Botons, descobreix el que li ocorre,

decideix  ajudar-lo  a  deslliurar-se’n.  Com a  resultat,  el  Sr.  Fermí  rep  la  visita  d’un

personatge que pateix una singularitat similar a la seua: porta una capsa enganxada a la

mà. Gràcies a la visita, es tranquil·litza, no se sent sol, i és capaç d’afrontar el que li ha

passat des d’un altre punt de vista: 

Mai no ha pensat vosté que nosaltres som persones extraordinàries? Potser és algun secret dels

astres  que ens fa  ser  diferents,  que ens fa  posseir  una  cosa  tan irremeiablement  ancorada  a

nosaltres… Digué aquell home, assenyalant la seua capsa-mà i mirant de reüll la cama esquerra

del Sr. Fermí (Lanuza: 1985, 40).

 No és diferent, sinó especial, i això és bo. El nou -i fins aleshores- únic amic del

sr Fermí el posa en contacte amb un club de persones especials. Cadascuna va contant la

seua història: el xiulet que retallava hores, la dona de la cara minvant, l’home de la taca

de tinta… El Sr. Fermí aprén el valor de la diferència, de l’amistat i, de retruc, coneix

l’amor.  

Són diversos els clubs que ens ha fet conéixer la literatura. Des de l’inquietant

Club dels suïcides de Stevenson al divertit  Club dels negocis estranys de Chesterton.

Aventura d’una desventura n’aporta un altre, de nou: el club de les persones especials.

D’on, si bé es mira, tots podríem formar part, per un motiu o un altre. 
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c) El relat de fastasmes

Un altra  de  les  modernors que  Lanuza  incorpora  per  primera  vegada  en  les

lletres  valencianes  és  el  relat  de  misteri,  en  la  triple  vessant  d’intriga,  de  tensió

psicològica i de fantasmes. És l’estil d’autors com Roal Dahl, en Relats de l’inesperat, i

dels  millors  mestres  del  gènere  gòtic,  E.  F.  Benson,  Richard  Middleton,  Rosemary

Timperley, Robert Aickman o Sheridan le Fanu. 

Quines  són les  regles  que segueixen les narracions  de Lanuza? La primera  i

fonamental: el misteri. Per a espantar, per a posar la pell de gallina, per a provocar un

ensurt, primer s’ha de crear l’atmosfera adequada. I una atfosmera no es crea de colp i

volta, sinó progressivament. La segona, la sorpresa, la tensió del «ara vindrà, però no

arriba». Roal Dahl afirmava, en el pròleg de la seua magnífica antologia  Històries de

fantasmes:

 

Les històries de fantasmes de bona qualitat, com els llibres infantils de bona qualitat, són molt

difícils d’escriure […]. Les millors històries de fantasmes no tenen fantasmes. Almenys, no s’hi

veuen. L’única cosa que es veu són els efectes de les seues accions. De tant en tant, se sent que

els fantasmes passen pel teu costat i et freguen o bé tens consciència de la seva presència per

altres mitjans més subtils (Dahl: 2001, 22).

Molts contes de l’Escletxa assassina,  ens recorden els  short tales i  les ghost

stories,  per  la  brevetat  i  la  tensió  narratives.  Uns  contes  que  van  de  la  intriga

detectivesca al terror del relat de fantasmes. Llegiu aquest tast del conte que dóna nom

al recull:

Feia uns dies que havia descobert a dintre de l’armari de paret una escletxa que anava del sostre

a terra. Avisà l’obrer [...]. Ella ho va donar tot per resolt, però l’endemà, quan anà a vestir-se, va

observar que el badall s’havia fet de nou i potser més assenyalat encara. El va tocar i sentí una

sensació  estranya,  com  de  fred,  que  la  sobtà.  Tornà  a  telefonar  l’obrer  i  aquest  hi  acudí

immediatament. Quan la senyora Albiach s’aproximà al mur per mostrar-li l’escletxa, va notar

com si des de l’altra part una mà gèl·lida li agafàs els dits (Lanuza: 1987, 12).
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Els  fantasmes  pressentits  en  «L’escletxa  assassina»,  aguaitats  en  «L’heura

enfiladissa»,  adopten  cosistència  en  «Un barret  per  a  Roser»,  exemple  de  narració

gòtica, d’inspiració victoriana:

Un ser incorpori se li aproximava més i més. Només li podia veure uns vestits de dona i el barret.

De la mateixa manera que la peça que ella havia confeccionat era un barret sense cap, hi havia

davant seu un vestit  sense cos,  que es movia graciosament,  com si cobrís una dona perfecta

(Lanuza: 1987, 97).

La mansió victoriana, el jardí descurat, l’ambietació i la progressió in crescendo

configuren l’atmosfera del terror: 

Continuà mirant el seu entorn quan, de nou, el rellotge, que era de repetició, tornà a deixar sonar

la melodia. Es girà quan feia les campanades i veié amb horror que la porteta no donava pas al

que ella  havia suposat.  Per cada  «Dong» un botxí simulava tallar  el  cap d’un ninot diferent

(Lanuza: 1987, 93). 

d) La imprevista certesa

Hi ha un segon grup de contes que, sense bandejar els elements sobrenaturals,

posen  l’èmfasi,  més  que  en  el  terror,  en  la  tensió  psicològica.  Un  gènere  també

anglosaxó, que possiblement  Lanuza beu en un dels  seus autors de referència,  el  ja

esmentat Roal Dahl. Recordeu que als setantes i vuitantes el misteri es torna a posar de

moda, al cinema i a la televisió, amb sèries tan impactants en l’imaginari col·lectiu com

les ideades per Alfred Hitchcok o les nostres Historias para no dormir. 

«La imprevista certesa», «Ver, però inexplicable» i «L’escenari desconcertant»

són títols dels tres apartats en què Pere Calders divideix les  Cròniques de la veritat

oculta (1979). Per a parlar de contes, és inexcusable la referència al major contista de

les nostres lletres. No perquè hi haja una influència directa en l’autora, que ignorem. Sí,

però, per una coincidència en l’esperit narratiu. Calders defensava el dret incontestable

de l’ésser humà a somiar. En oposició al realisme històric o inventat, Calders parla de la

importància del somni, dels elements fabulosos en el relat. Un realisme màgic que naix
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d’un acurat artifici, una ambigüitat que sempre ha embolcallat la literatura fantàstica,

des de Poe i Kakfa fins a Borges o Lovecraft. Els protagonistes de Calders i de Lanuza,

en molts contes, comparteixen tarannà: són somniadors, solitaris i grisos. Fins que algun

element desestabilitzador entra en escena, trenca la monotonia i els aboca a l’aventura. 

En el relat de misteri, la tensió psicològica va en augment fins al clímax final,

«la imprevista certesa» de què ens parlava Pere Calders. Entre els contes de Lanuza que,

en aquest sentit, tracten recurrents en el gènere de misteri podem esmentar «Una mirada

estranya»  (la  metamorfosi  del  protagonista,  la  transformació  en  monstre,  de

ressonàncies  kafkianes,  però  també  de  l’home  llop  o  l’home  pantera);  «Les  ostres

perleres» (l’herència maleïda); «Un viatge previst» (la reencarnació i  l’experiència ja

viscuda);  «L’home  del  quadre»,  potser,  una  de  les  històries  de  major  intensitat  de

l’Escletxa assassina, sobre el crim perfecte. 

«L’home  del  quadre»  narra  la  planificació  minuciosa  i  esborronadora  d’un

assassinat, el del milionari Mr. White, solitari i confiat, pel seu antiquari, Mr. Robinson,

calculador i despietat. Tots dos personatges ben caracteritzats, amb pinzellades precises,

dins de l’esquematisme dels contes. De Mr. White diu: «Per a aquest home només hi

havia una cosa. Les antiguitats. Es pot dir que únicament això excitava la seua ànima,

probablement per l’olor de quietud que emana» (Lanuza: 1987, 66).

I  de  Mr.  Robinson:  «Un  dels  anticuaris,  mr  Robinson,  home  calculador  i

imaginatiu  que  es  prenia  l’ofici  com  un  art  i  que  personalment  entrava  en  una

competència despietada amb els seus contrincants, havia tramat un pla en relació a mr

White:  coneixent  la dèbil  personalitat  d’aquest,  aconseguiria  que testés a favor seu»

(Lanuza: 1987, 67). 

6.1.4 Una aportació al teatre i a la poesia

Lanuza va ser pionera en moltes coses. També a publicar el  primer recull  de

peces teatrals breus per a l’ensenyament:  Mitja dotzena (1984), editat per 3i4, l’única

editorial consolidada del País Valencià que fins aleshores s’havia desentés del públic

infantil. Resulta inexplicable la deixadesa i la falta de visió de 3i4 per un mercat tan
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prometedor, que amb el temps, generaria la resta d’editorials valencianes. Allò cert és

que les dues úniques incursions de 3i4 per al públic infantil,  en aquests anys,  foren

obres  d’Empar  de  Lanuza: Mitja  dotzena171 i  el  Llibre  d’anar  anant (1982),  per  a

primers lectors i magníficament il·lustrat per Manuel Boix.  

Són  sis  peces  breus,  d’unes  poques  pàgines.  Precedides,  cadascuna,  d’una

introducció  amb consells  per  a  la  posada  en  escena  i  l’aplicació  didàctica  a  l’aula.

Recomanable per a les classes de teatre, en un moment en què començava a introduir-se

el valencià a escola, com a assignatura i com a llengua vehicular de l’ensenyament. 

        L’argument  no  va  més  enllà  de gags o  escenes  encadenades.  El  que  crida

l’atenció és la varietat en la tècnica teatral. Quatre són d’arrel popular.  «Donyets en

l’horta» tracta d’un matrimoni que té donyets a casa. Fan malifetes (amaguen coses, les

canvien de lloc, enganyen el matrimoni…). Un dia, el marqués decideix dinar a casa

d’un  dels  veïns  del  poble  i  els  tria  a  ells.  Els  donyets  es  disfressen  de  criades  i

amaneixen un dinar de repica’m el colze.  El matrimoni  enganya el marqués,  perquè

se’ls emporte a sa casa. «Diàlegs de bruixes» recrea les picabaralles i raons d’un grup de

bruixes molt quotidianes. «La raboseta i el rabosot» és una adaptació d’una rondalla en

vers,  conegudíssima,  per  a  dos  personatges  i  amb  narrador  inclòs.  «L’ogre

Espantatotsitotes» és una funció d’ombres xinesses.  Mitja dotzena inclou dues peces

més: «Papers misteriosos», on una parella es troba un missatge i mamprén una sèrie de

peripècies per completar-lo. I per últim, «Un arbre genial», teatre de titelles.

En l’àmbit de la poesia, publicà Abecedari del diumenge (1988),172 distingit amb

el Premi de la Crítica de la revista  Serra d’Or i  Versos al sol (2000),173 a més d’un

volum de poesia per a adults.174 En la poesia per a infants, el text i les il·lustracions

s’han de complementar com en cap altre gènere, per a despertar el món d’emocions i

sensacions que pretén cada poema. Arantxa Bea defineix aquest llibre amb les paraules

següents: 

171 En parla Lluís Fornés (1986, 63-65). 
172 Vegeu Teresa Duran (1990, 47) 
173 Llegiu Arantxa Bea (2001, 11) i Mateo Bernat (2001, 18). 
174 València, fragments d’un dietari poètic (2002), Premi Roís de Corella. 
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Els alegres protagonistes dels poemes d’Empar de Lanuza –i dels dibuixos de Matilde Portalés–

són ratolins, peixets, oques, fades bones que preparen pastissos boníssims i monstres que fan

cosquerelles al llit, però sobre tot, són xiquets i xiquetes envoltats de paraules que els acaronen i

que els mostren un món tendre i acollidor: de mantega i ametlles, roselles i móres, romaní, roure

i pi fosc» (Bea: 2001, 11).

A tall d’exemple, la potència evocadora d’un poema de Versos al sol, a primer

colp d’ull tan senzill i penetrant com la lírica popular:

Jo tinc una barqueta 

per a gronxar-te.  

Quan vénen grans onades 

vaig a salvar-te,  

si en vénen de petites 

vaig a espentar-te.  

Jo tinc una barqueta 

per a estimar-te.

En la poesia per als més menuts, la lectura esdevé un joc. Un joc amb elements

quotidians, pròxims als infants. Poemes senzills, fàcils de memoritzar i, fins i tot, de

cantar. Poemes d’animals que parlen, objectes que senten, flors que somriuen i estels

que juguen amb nosaltres.
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6.2  CARME MIQUEL

6.2.1 Carme Miquel o la història dels moviments de renovació pedagògica

Sovint,  la trajectòria  vital  d’una persona va unida a la  trajectòria  vital  d’una

societat  o  d’un  projecte  col·lectiu.  Carme  Miquel  es  va  educar  en  la  plenitud  del

franquisme, en una època en què la llengua restava allunyada dels àmbits cultes. L’ús es

restringia  a  l’oralitat  i  es  barrava  qualsevol  reconeixement  de  la  identitat  del  País

Valencià.  Per  aquesta  raó,  és  un  testimoni  d’excepció  d’una  generació  de  mestres

compromesos, que de ben poc, saberen construir-ne molt. Els seus records són els més

encertats per a descriure quin era l’ambient educatiu de la postguerra:175

Aquella escola estava en pisos foscos que feien olor d’humitat i tenia aquells pupitres vells de

fusta que desprenien una mena de sentor agra, en aules que donaven a desllunats pels quals veies

transcórrer  la  vida.  Parle  dels anys  50 i  era  la  vida de veïnat  […]. L’edifici  de l’Escola de

Magisteri estava molt lluny del de la Universitat i no existia cap contacte entre ambdós centres

d’ensenyament, ni físic ni de cap tipus. Allò era premeditat, ja que el món del magisteri estava

dominat per allò que es denominava nacional catolicisme i, de manera intencionada, s’evitaven

els contactes, no fóra cas que ens «contaminaren». (Reig: 1994, 168).

Carme Miquel entra en contacte, des dels anys de formació, amb els moviments

de  renovació  pedagògica,  formats  per  mestres  i  joves  estudiants.  El  Moviment  de

l’Escola Moderna de Freinet va ser un dels més influents a casa nostra. Introduït des de

França, per docents com Ferran Zurriaga, proposava una renovació tant dels continguts

com de la metodologia de l’ensenyament, a més de l’ús de la llengua vernacla com a

llengua vehicular. 

També  va  ser  molt  important,  com l’autora  ha  reiterat  en  diverses  ocasions,

l’oportunitat que oferia Lo Rat Penat, una de les poques associacions culturals permeses

pel règim, i que els sectors més inquiets van saber utilitzar com una mena d’escletxa. En

175 Es reprodueix l’entrevista de Paula Reig en Carme Miquel, una mestra del país, València, Saó edicions
(p. 167 i ss.). També són molt interessants, per a comprendre el context de l'època, els primers capítols
d’A cau d’orella (1997).  
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primer lloc, els cursos de valencià que començà a organitzar la Secció Filològica de

l’entitat,  amb  el  mestratge  d’Enric  Valor  i  de  Carles  Salvador.  I  en  segon  lloc,

l’articulació  d’una  Secció  de  Pedagogia,  on  tant  va  treballar  el  professor  Sanchis

Guarner,  que  afavorí  el  contacte  i  la  formació  alternativa  de  molts  mestres

valencianistes interessats en el reviscolament de la llengua:

  

Cap al 1965 allà, en aquella venerable entitat de Lo Rat Penat, es creà la Secció de Pedagogia.

Mira, jo li done molta importància a aquest fet. No sols perquè hi vaig estar implicada i hi vaig

aprendre molt, sinó perquè aquell grup va ser un precedent d’alguns moviments de renovació

pedagògica i d’algunes de les organitzacions d’ensenyants que posteriorment hi hauria. Allí vam

coincidir uns mestres molt joves i uns estudiants que el dissabte de vesprada ens reuníem per

tractar de conéixer tot allò que a l’Escola de Magisteri no havíem aprés. Féiem comentaris de

llibres,  estudiàvem  la  problemàtica  de  l’escola,  miràvem  la  possibilitat  de  fer  altres  tipus

d’ensenyament, organitzàvem trobades i estatges […]. Pensàvem que amb la transformació de

l’escola contribuíem a la transformació de la societat. I vam eixir a l’estranger i vam conéixer

moviments  internacionals  d’ensenyants.  També  vam anar  a  les  primeres  Escoles  d’Estiu  de

Catalunya (Miquel: 1997, 43 i 44).   

Després  de  l’aprovació  de  la  Llei  d’Ús  i  Ensenyament  del  Valencià,  Carme

Miquel va entrar a formar part de l’equip d’assessors de la Conselleria d’Educació, com

tants altres companys. Es tractava de contribuir a desenvolupar el programa de mínims

que la  llei  proposava: elaboració de materials,  formació del  professorat,  implantació

dels programes lingüístics a les escoles, assessorament i coordinació, etc. Ràpidament,

comencen a manifestar-se les discordances entre el que la llei permet i el que la realitat

política disposa. 

 

Al llarg dels primers anys d’aplicació de la Llei, uns pares i uns mestres s’agruparen per tal de

solucionar  les  mancances  que  es  veien  clarament  i  per  a  fer  campanya  a  favor  de  l’escola

valenciana. Eren les campanyes que haurien d’haver estat promogudes des de l’Administració,

però que es feien des de la base. Recorde aquestes xarrades i visites que muntàvem els pares i els

mestres, de vegades quasi casa per casa, per tal d’explicar què era allò de l’escola en valencià,

els avantatges que suposava (Reig: 1994, 171). 
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El compromís ètic de Carme Miquel és indestriable del seu compromís lingüístic

i de la vocació d’escriptora. Miquel ha cultivat la narrativa infantil, ha elaborat alguns

dels primers materials didàctics per a l’ensenyament del valencià a l’escola, ha escrit

narrativa juvenil i narrativa d’adults, i també una caterva d’articles periodístics i, fins i

tot,  un parell  d’assajos per explicar  el  món als  joves. Però per damunt del valor de

l’obra, ha aconseguit una victòria insòlita. Gràcies a les col·laboracions periodístiques, a

l’activisme  social  en  diversos  moviments,  al  compromís  amb  Escola  Valenciana,

Miquel es convertí en un referent, en un nom conegut i respectat. I també, en un símbol

del que una part de la societat, més compromesa, aspirava a aconseguir.  

Durant  la dècada dels vuitanta,  mestres  i  famílies  que compartien la mateixa

inquietud renovadora s’agrupen per tal de solucionar les mancances de l’administració i

proposar les línies d’actuació necessàries per al redreçament social i cultural del país. És

l’època de les primeres campanyes de matriculació en valencià. El temps de les visites

porta  a  porta  per  a  convéncer  les  famílies  perquè  apunten  els  fills  a  les  línies  en

valencià,  per  a  explicar-los  els  avantatges  i  véncer  les  reticències.  Arreu  del  País

Valencià es desenvolupa una intensa activitat d’assemblees, de reunions, de xerrades,

sovint al marge de les institucions. I gràcies a mestres anònims, com Carme Miquel, que

dediquen el seu temps lliure i els seus esforços a una lluita que consideren justa, el

sistema  educatiu  es  democratitza  des  del  punt  de  vista  lingüístic.  Una  lluita  i  unes

campanyes que, ara i abans, haurien d’estar promogudes des de l’Administració, però

que es feien des de la base.

D’aquest esperit naixen les primeres associacions en favor de l’ensenyament, a

l’Horta,  a la Ribera,  a l’Alcoià i  el  Comtat...  Juntes formen Escola Valenciana,  una

entitat a la qual Carme Miquel es va vincular des del començament i que va presidir

durant uns quants anys. 
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6.2.2  Ensenyant valencià: una didàctica renovada

Un problema que hagué d’afrontar la primera generació d’autors valencians va

ser aprendre a escriure en la llengua pròpia. La llengua que parlaven però que l’escola

oficial bandejava. El segon, no menys important, va ser aconseguir formar una massa

lectora alfabetitzada, capaç de llegir amb normalitat la seua producció. En les societats

immerses en un procés de normalització lingüística, la figura del mestre d’escola esdevé

mediador imprescindible entre lector i autor. El franquisme havia convertit l’escola en

un focus castellanitzant i repressor, durant quaranta anys. La literatura valenciana no

podia  aspirar  a  tindre  cap  futur  si  abans  no  formava  els  seus  lectors  potencials,

començant per l’escola. 

Aquesta  necessitat  explica  l’existència  d’un  grup  de  mestres  escriptors  que

combinen la creació literària amb l’elaboració de materials didàctics. Ja s’ha parlat de

Vicent Pascual. Ara, és el torn de Carme Miquel. Participà en la preparació dels primers

materials per a l’ensenyament reglat de la llengua, dins del sistema educatiu valencià.

Tota una fita històrica. I ho feu amb quatre llibres fonamentals en la didàctica de la

llengua: Vola Topi (1983),176 Milotxa (1983), Sucret (1984) i Parotet (1984), publicats

pel Consorci d’Editors Valencians (Gregal Llibres). 

Són quatre llibres de text177 que segueixen una metodologia emparentada amb El

llibre de Pau, Pany i clau i el moviment de Freinet. Quatre llibres que formen part dels

records i de les vivències de la primera generació de mestres que ensenyaren el valencià

als seus alumnes. En tots quatre, un personatge il·lustrat actua de fil conductor. Són

Topi, un pardalet que naix en una flor; Sucret, un donyet entremaliat; Parotet, un xiquet

a qui el seu avi anomena d’aquesta manera per ser tan espavilat com les libèl·lules; i en

Milotxa, una colla de xiquets molt curiosos.  

176 Editat per primera volta l’any 1980, per la Diputació de València. Reeditat l’any 1983 pel Consorci
d’Editors Valencians. 
177 Vola topi va adreçat  a  alumnes d’EGB,  sense  especificar,  en  un moment  en què tot  just  s’havia
reeintroduït el valencià a l’escola i calien materials aptes per a començar en diferents edats.  Sucret, en
canvi, ja es recomana per a 1r d’EGB i Parotet i Milotxa, per a 2n. 
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Van ser escrits en col·laboració amb Empar Arenas i Fina Mesquida, i il·lustrats

per Manuel Granell. Els llibres, concebuts per a l’ensenyament inicial de la llengua en

diferents  nivells  educatius,  arran  de  la  introducció  del  valencià  l’any  1983,  són  un

conjunt  de  còmics,  dibuixos,  cançons,  contes,  embarbussaments  i  recursos  didàctics

diversos, units per un personatge. Dels quatre llibres,  Topi és el que va adreçat a un

lector més inicial. Les vinyetes van introduint l’alumne, de forma progressiva, en els

fonemes i les grafies valencianes, fins aleshores desconegudes i fora de l’ensenyament

general bàsic. 

Els contes intercalats en cada llibre són històries referides a un món pròxim a

l’infant, en sintonia amb la metodologia dels moviments de renovació pedagògica del

moment. Els dibuixos permeten un treball oral abans de passar al treball d’iniciació a la

lectoescriptura i als  exercicis  lèxics (agrupats en blocs temàtics  per àrees d’interés),

sintàctics i gramaticals.

6.2.3 Llibres per a primers lectors

 Carme Miquel i Empar de Lanuza són les nostres autores de LIJ avant la lettre.

Totes  dues  comencen  publicant  a  Barcelona,  davant  la  falta  d’una  mínima

infraestructura  editorial  valenciana.  En  el  cas  de  Miquel,  es  tracta  de  dues  obres,

Marieta i les bromes d’un rei (1972) i La rabosa (1980), editades per La Galera. 

Altres propostes, també per a lectors inicials, són Barrets barata rialles (1984)178

i Holdria, Holdrio (1986). Fet i fet, l’autora se sent molt còmoda en el gènere destinat a

aquestes  edats,  encara  que les  obres  es  dilaten  excessivament  en  el  temps.  Després

vénen  La tortuga Caterina (2002), en Tàndem, i la sèrie  Contes de Marc (2011), en

edicions 96. 

Resulta  simptomàtica  la  dificultat  que  tenen  els  primers  autors  de  la  LIJ

valenciana per a escriure i publicar amb regularitat. Empar de Lanuza, Carme Miquel i

Vicent Pascual publiquen de tard en tard. En el cas de Miquel i Pasqual és ben possible

que  la  intensa  activitat  professional  que  desenvolupen  en  altres  àmbits,  educatiu,

178 Editada pel Consorci d’Editors Valencians. Reeditada per Denes, Eixam i Camacuc (2002).
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formatiu i didàctic, entrebancara la vocació literària. Però no deixa de ser cert que la

literatura  valenciana,  en  aquell  temps,  no  permetia  ni  la  professionalització  de

l’escriptor (ara tampoc, tret de casos excepcionals) ni la publicació de forma regular (en

això, s’ha millorat). 

 

6.2.4 La rabosa viatgera o l’aportació des de la rondallística

Publicada  el  1995,  en la  col·lecció  «Literatura  infantil»  de la  Conselleria  de

Cultura, és un exemple del destí compartit per la majoria de les primeres obres infantils

de  Carme Miquel.  Com que no ha  estat  reeditada,  és  impossible  trobar-la  si  no  és

mitjançant el préstec de biblioteques. A diferència d’altres autors que han aconseguit

reeditar  els  seus  llibres  primerencs,  publicats  en  editorials  desaparegudes  o  en

institucions,  hi  ha  un  grapat  d’obres  de  l’autora  descatalogades.  Haurien  de  ser

reeditades, per l’interés literari i pel valor històric com a precedents il·lustres. 

La rabosa viatgera és un conjunt de faules, unes recollides i d’altres adaptades.

La rondallística  ha  tingut  un pes  decisiu  en  la  consolidació  del  model  de  literatura

infantil  valenciana.  Durant  la  dècada  dels  vuitanta,  els  llibres  de  major  difusió  en

l’àmbit  educatiu  van  ser  les  adaptacions  de  les  rondalles  valencianes  de  Valor.  El

motiu? Perquè encara no hi havia ben bé res, i  urgia trobar un referent que unira el

prestigi literari  a la proximitat al poble. Les rondalles valorianes van ser el producte

escollit i, des d’aleshores, la influència s’ha fet sentir en els temes i les tècniques de la

LIJ valenciana. Fet i fet, autors d’indubtable modernitat, com Empar de Lanuza, Carles

Cano o Enric Lluch, beuen directament de la rondallística.

Es tracta d’unes històries que combinen un llenguatge fresc i popular, amb una

veu narrativa que emula l’oralitat. Més que faules per a ser llegides, són faules per a ser

escoltades abans de gitar els menuts a dormir. Hi ajuda el to i la brevetat:

Això diu que era fa molts i  molts anys,  quan els animals que hi havia per les nostres terres

parlaven. No com nosaltres, però s’entenien ben bé entre ells. N’hi havia de més xarradors i de

més calladets. N’hi havia de riallers i de seriosos. N’hi havia de llestos i de badocs. N’hi havia
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que eren bons companys i amics i d’altres que no ho eren. En fi, que n’hi havia de tot un poc

(Miquel: 1995, 11).    

Carme Miquel va fer la seua aportació particular amb aquest recull. Totes les

rondalles estan protagonitzades per una rabosa i tenen l’origen tant en la tradició oral

més immediata, com en referents clàssics (Isop o Llull). L’autora les nostra gràcies al

lèxic, al paisatge i als costums. La rabosa és elevada a la categoria d’animal mític, i es

converteix  en protagonista  de  les  dèneu històries,  amb una clara  voluntat  més  aïna

didàctica que moralitzadora:

Podríem dir que la rabosa, animal gairebé extingit a les nostres terres, és el nostre animal mític.

És qui protagonitza la gran majoria dels contes d’animals personificats que s’han pogut escoltar

a  tot  arreu  de  les  nostres  comarques.  Sempre  astuta,  llèpola  i  xafardera,  esdevé  personatge

ineludible en les faules valencianes. Per això és, per mèrits propis, la protagonista d’aquest recull

i la que fa de fil conductor (Miquel: 1995, 8).

6.2.5 Un estiu a la Marina Alta: el poble com a espai novel·lesc

El primer llibre meu que va veure la llum va ser en 1970 i té el títol Un estiu a la Marina Alta i

el vaig escriure per encàrrec d’un amic estimat, Manolo Tarín […]. Ell era faller i organitzava

classes de valencià per als xiquets de la falla, i jo feia les classes. Després vam organitzar un

concurs de redacció en valencià per a les escoles, en participaren moltes. Tarín em demanà que

escriguera un llibre i el repartírem entre els participants (Reig: 1994, 177).

Un estiu  a la  Marina Alta (1970)  i  Açò diu  que era (1971)  són dues  obres

singulars  i  representatives,  alhora,  de  la  literatura  valenciana.  La  primera  inaugura,

sense adonar-se’n, la literatura juvenil. I la segona és un precedent dels concursos de

redacció infantil179 que tant han estimulat i estimulen la creativitat dels lletraferits més

joves. Ambdues obres són, a més a més, resultat d’un mateix impuls: la col·laboració

amb la falla de Sant Josep de la Muntanya,  un exemple de com el valencianisme va

179 Un altre exemple d’obra col·lectiva a partir de treballs escrits per infants és l’obra de Marisa Lacuesta
Recollim contes populars (1980), editada per la Federació d’Entitats Culturals del País Valencià.  
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covar els primers fruits a l’empara d’associacions culturals, esportives, excursionistes o

festeres que, a la seua manera,  van desenvolupar un paper gens menyspreable en la

defensa de la llengua. És una llàstima que amb el clima de convulsió provocat per la

transició,  moltes  d’aquestes  associacions  es  deixaren  en  mans  dels  sectors  més

secessionistes.

Un estiu a la Marina Alta és,  a més d’un cant a l’aurora,  una declaració de

principis. En primer lloc, perquè Carme Miquel no escriu per a la minoria intel·lectual,

com fan molts escriptors valencians del moment. Escriu per als membres d’una falla, on

n’hi ha de tot, amb una clara voluntat de popularitzar la literatura i d’instrumentalitzar-

la, és a dir, de convertir-la en vehicle per a l’aprenentatge i el foment de la llengua. I en

segon lloc,  perquè busca  temes  pròxims,  arrelats  a  la  terra,  capaços  d’identificar  el

lector i de fer-li conéixer i estimar la cultura i la llengua del seu poble. En aquest sentit,

són reveladores les paraules següents: 

Pense que per als menuts la vida en un poble és molt més agradosa que no la que es viu en una

ciutat: sentir-te en completa llibertat,  gaudir  del camp i d’aquelles nits inoblidables jugant al

carrer, prenent la fresca i mirant les estrelles… (Reig, 1994, 177).

I què és la vida de poble? La resposta la trobem en la forma senzilla i arrelada de

viure present en molts dels seus llibres. I en la vida un pessic idealitzada de la infantesa

de l’autora, el seu paradís perdut particular:

I la meua infantesa va ser sobretot Gata, el poble. I al poble les vetlades al racó del foc durant les

vacances de Nadal, on xiquets i xiquetes ens déiem endevinalles o ens contàvem una malafí de

vegades  les  històries  de  «Peret  i  Marieta» mentre  el  gat  dormia  plàcidament.  I  aquells  dies

d’estiu  quan  perseguíem  els  parotets  i  les  sargantanes  que  s’amagaven  entre  els  perfumats

matolls de farigola i romeret de les seques muntanyes de la Marina. I aquelles nits clares que

corríem i la lluna plena ens acaçava (Miquel: 1997, 38).

Quan l’autora va escriure el llibre, a començaments dels setanta, el món rural

que descriu conservava plena vigència.  El món,  els  costums, el  conreu de la pansa,
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l’arquitectura dels riuraus… Ara, més de quaranta anys després, la forma d’entendre la

història  ha de ser  ben distinta,  a  la  força.  El  món d’Un estiu  a la  Marina Alta ha

desaparegut,  engolit  per  urbanitzacions  i  colònies  de  forasters.  No  és  casual  ni

desencertat que, en reeditar-lo recentment, edicions Denes haja afegit una traducció a

l’anglés. 

Amb tot,  hi  trobem alguns  elements  definitoris  de  la  futura  novel·la  juvenil

valenciana,  la que consolidarà,  deu anys després, Vicent Pascual amb  El guardià de

l’anell.  Crida  l’atenció  les  semblances  entre  els  dos  llibres.  D’entrada,  estan

protagonitzats per colles d’adolescents que s’apleguen a l’estiu. Si bé és cert que els

personatges de Miquel viuen en primera persona l’activitat econòmica preeminent a la

Marina  (fins  aleshores,  el  conreu  de  la  pansa),  i  no  estan  tan  desenfeinats  com els

adolescents d’institut de Pasqual. Una altra coincidència és que la història incorpora les

vivències dels jovençols, marcades per l’amistat, les relacions de treball i el paisatge.

Carme  Miquel  és  molt  més  evocadora,  ja  des  d’aquesta  primera  publicació.  Sap

emmarcar la tendresa dels jocs infantils, els pensaments dels protagonistes sobre el futur

de la pansa i sobre el futur del seu poble i les diferències entre la generació dels pares i

la dels fills. Aquesta facilitat evocadora i suggestiva, a mitjan camí de la confidència i

de la prosa poètica, serà un tret definitori de la prosa de l’autora. I per últim, hi ha el

contrast entre la vida camperola i la mentalitat d’un altre jove, el visitant de la capital

que contempla allò de fora estant. 

Un estiu a la Marina Alta no és una novel·la ni d’intriga ni d’aventures, sinó un

relat vivencial, testimonial, evocador d’una realitat que encara és viva: el dia a dia dels

treballadors  durant  l’època  d’elaboració  de  la  pansa.  D’altra  banda,  té  un  interés

antropològic indubtable, per la riquesa dels aspectes de la cultura quotidiana i popular

que descriu. I un interés literari, per ser una mena d’assaig o exercici respiratori del to i

de les inquietuds que assumirà l’autora durant la resta de la seua vida.  
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 6.2.6 Uns papers en una capsa: intriga i aventura

Uns papers en una capsa  (1994)180 s’ha convertit  en un dels majors èxits  de

Carme Miquel, publicat en un moment, la dècada dels noranta, en què la LIJ valenciana

es trobava en vies de consolidació. La bona acollida va esperonar una segona part, un

fet no massa usual en les lletres valencianes.  L’amenaça de les grues (2007) és una

novel·la molt  distinta. A pesar que recupera els mateixos personatges, deu anys més

grans, i el mateix espai, la Marina al pic de l’era especulativa i constructora. És curiós

que la preocupació pel medi ambient, de manifest en aquestes obres i Mataren el verd,

una novel·la per adults, també sura en Llum i Estel (1014), una obra a mitjan camí de la

fantasia planetària i la ciència ficció. 

Uns  papers  en  una  capsa és  una  novel·la  de  colla,  d’intriga  i  d’aventures,

perfectament canònica, dins el model imperant en la literatura juvenil valenciana des

d’El guardià de l’anell:  personatges adolescents,  que viuen en un poble,  i  es veuen

immersos en una aventura. 

L’argument es resumeix en les línies següents: Sara Monroig viu a Benissa, en

una casa des d’on veu passar el tren. Un dia observa que algú li fa senyals des d’un vagó

i llença una revista. Comença una investigació en què Sara, els seus germans Anna i

Josep, i els amics Romeu i Vicent hauran d’esbrinar qui és la xiqueta que viatja amb

tren, acompanyada d’una vella malcarada. Descobriran que li diuen Maria, que la vella

és una anglesa especialista en antiguitats, i que les arreplega un tipus amb un cotxe.

Maria és òrfena i viu amb els avis en una caseta a la falda de la serra de Bèrnia. La vella

i el conductor formen part d’una banda internacional de lladres i traficants d’antiguitats.

Volen robar als avis de Maria i la tenen retinguda. Maria vol preservar una capsa molt

antiga,  herència de son pare.  La capsa conté uns papers àrabs.  Després d’investigar,

resulta que s’ha transmès des de l’època dels moriscos valencians. 

La  novel·la  conjuga  els  elements  habituals  de  la  narrativa  valenciana:

personatges adolescents, colla d’amics, pares en tràmits de separació, xiqueta òrfena,

malvats sense escrúpols, misteri per resoldre, recerca del tresor… La novetat, o si es

180 Publicada  en  «El  Micalet  Galàctic»,  la  col·lecció  infantil  de  referència  de  Bromera,  acumula  18
edicions. 
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vol, l’aspecte més remarcable des del punt de vista de la trama, és la doble investigació

dels  personatges.  D’una  banda,  la  detectivesca,  amb  les  observacions  del  tren,  les

anades i vingudes a la tenda d’antiguitats i al mas dels avis de Maria. I d’una altra, la

que emparenta directament amb l’estil i les inquietuds de l’autora: el coneixement d’una

forma de vida desapareguda, la que encarnen els avis, pròpia de la Marina Alta, i el

contrast  amb  el  món  modern  on  no  encaixen.  Aquest  contrast  i  la  caracterització

d’alguns personatges dota de profunditat humana la novel·la. 

Els  personatges  tenen  força,  sobretot  els  femenins.  El  començament  de  la

novel·la  deixa  entreveure  la  voluntat  testimonial  de  la  protagonista  i  el  caràcter

dominant del punt de vista de Sara:

  

Jo, Sara Monroig, de quinze anys, domiciliada a la ciutat de Dénia, ciutat de la Marina Alta, he

decidit escriure de manera detallada tot el que em va ocórrer ara fa mig any (Miquel: 1994, 7). 

Un altre personatge amb personalitat és Romeu, l’amic major d’edat de la colla,

un dels pilars fonamentals de la investigació. Tant en aquesta novel·la com en la segona

part, L’amenaça de les grues, la família i l’amistat tenen molta importància. Romeu és

el personatge desconcertant, que escapa a la facilitat amb què el lector i la veu narrativa

defineixen el caràcter de la resta. 

D’Anna afirma:

Com de costum, la meua germana adoptava a la perfecció el paper de filla gran. Als seus disset

anys  era  capaç  de  posar-se  insuportable  en  començar  amb  els  sermons  i  les  reconvencions

(Miquel: 1994, 9).

Dels pares:

A casa tot continuava igual. Els pares no renyien, es tractaven correctament i jo no comprenia

ben bé per què s’havien de separar. Tampoc no ho comprenia el meu germà, que un bon dia em

va dir:

- Sara, quin dels dos és dolent? (Miquel: 1994, 29).
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I de si mateixa:

Era com un desig, com una ànsia de volar exactament igual que aquelles gavines que baixaven,

s’endinsaven en l’aigua i tornaven a mamprendre el vol (Miquel: 1994, 66).

La novel·la mostra un contrast entre el món antic (la Marina de poble, la casa

aïllada a la muntanya dels avis) i el món modern (separació dels pares, tràfic d’obres

d’antiguitats i robatoris). Destaca la tendresa amb què s’evoca el passat que encarnen els

avis i els pares de Maria, amb les paraules d’un altre personatge entranyable,  donya

Pepita, l’antiga mestra d’escola: 

 

Devia ser cap al final dels anys quaranta o principis dels cinquanta. ¡Que graciosos! Mai no

faltaven a classe, mai, tant si feia bon oratge com si plovia! Ximet i Rosella, una hora de camí

per arribar a l’escola del poble […]. No sé per què aquella gent s’entestaven a viure als afores,

allà al camp. I mira que els ho vaig dir vegades: «Pel bé dels vostres xiquets, hauríeu de viure al

poble». Sabeu què em responia l’avi de Maria? Doncs: «Tot el que necessiten ho tenen allà: sol,

aire, plantes, vida. Només allò és vida». Era cabut aquest home (Miquel: 1994, 114).

El  món  en  extinció  dels  avis,  de  la  caseta  de  Bèrnia,  és  aquell  que  viu  en

comunió  amb la  terra  i  la  natura,  capaç de despertar l’admiració  i  la curiositat  dels

joves: 

El iaio anava i venia. Omplia cabassos de brossa i la deixava en un muntó. Arrancava les herbes

seques però no les floretes. Els hi parlava, com parlava també a les sargantanes i als penjolls de

raïm que ja pintaven en una parra que pujava pels arcs del riu-rau» (Miquel: 1994, 86).

Una admiració que naix d’una fidelitat, com afirma Romeu, el més alternatiu i

bohemi de la colla: «M’agrada l’avi de Maria. ¡Quin home! Tota la vida fidel a uns

principis propis d’un esperit sensible» (Miquel: 1994, 89).  
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El paisatge és un altre protagonista de les novel·les que Carme Miquel situa a la

Marina. Sovintegen topònims com Benissa, Llíber, Xaló, Margarida, Vall d’Alcalà, Vall

d’Ebo, Atzuvieta o castell de Pop, units secularment a la terra i a la història. 

L’evocació dels moriscos, in crescendo, és un altre element que rebla el clau de

la unió d’història, paisatge i gent. És en aquest punt quan trobem les descripcions més

reeixides i evocadores de tota la novel·la, en la descripció del despoblat de l’Atzuvieta: 

Es tractava d’unes runes enmig de camps d’oliveres.  Hi devia haver hagut unes vint-i-cinc o

trenta cases. D’algunes, encara en quedava un tros de sostre, algun mur complet i alguns arcs que

donaven entrada a altres dependències. Però la majoria de les cases només conservaven les parts

baixes o les mitges parets. S’hi endevinava algun petit carrer, però ara tot era cobert de brosses.

Algunes figueres juntament amb les oliveres poblaven l’entorn proper i papallones i pardalets

senyorejaven entre les herbes aromàtiques: «Açò era un poblat morisc: l’Atzuvieta» (Miquel:

1994, 168).

L’episodi de l’expulsió dels moriscos és un tema recurrent  en algunes de les

novel·les juvenils valencianes. La sort dels moriscos, antics pobladors, es compara amb

la sort dels actuals valencians, per recordar-nos que tot el que tenim es pot perdre pels

capricis de la fortuna i l’inexorable pas del temps: 

Jo imaginava aquelles cases de l’Atzuvieta, amb les pedres ben posades les unes sobre les altres,

els carrerons  estrets,  les finestres menudes,  amb dones,  xiquets i  homes plorant  la  seua sort

(Miquel: 1994, 170). 

Igual que ocorria en  El guardià de l’anell i es repetirà més avant en una altra

novel·la d’èxit, també deutora del tema dels moriscos, La mirada d’Al-Azraq (2001), de

Silvestre Vilaplana, es descobreix un fil conductor entre el passat i el present. La relació

de descendència d’una de les protagonistes femenines amb els moriscos valencians:

-  Te  n’adones,  Maria?  Budjalí,  un  avantpassat  teu,  va  viure  ací  on  estem  nosaltres  ara  fa

exactament  tres-cents  vuitanta-vuit  anys.  Segurament  va  trepitjar  aquestes  mateixes  pedres.

Vivia en alguna d’aquestes cases,  ací feu l’amor amb la seua dona...  Te n’adones? I ara has
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vingut a l’Atzuvieta. És com si ho haguera decidit el destí. No us sembla extraordinari? (Miquel:

1994, 172). 

 

El  poema  final  que  clou  el  llibre,  a  tall  d’adagi,  és  tota  una  declaració  de

principis, cívics i literaris:

I els papers escrits restaran sempre,

passaran de pares a fills

a través dels temps.

I així, la gent de la nostra casa

sabrem sempre qui som

i d’on venim,

perquè és bo saber d’on véns» (Miquel: 1994, 177).

6.2.7 L’assaig juvenil

En paral·lel a l’activitat literària i, sovint, eclipsant-la i restant-li temps, Carme

Miquel  ha  desenvolupat  una  intensa  presència  en  la  premsa  escrita,  amb  articles

d’opinió i columnes fixes en diaris com  Levante. La voluntat de crear opinió, de fer

sentir la veu, d’incitar a la reflexió està darrere d’aquest dinamisme, al cap i a la fi, una

altra forma del compromís social, segons Carme Miquel :

I escrius amb ràbia i conscient al voltant de fets i de dades que coneixes i que cal divulgar-les

[…]. Però, sobretot, em sent al costat  de tots els moviments socials que són transformadors,

aquells que s’oposen al pensament globalitzador i a l’economia que permet que hi haja tanta

diferència entre entre pobres i rics, que allò que diuen «llibertat» calga posar-ho entre cometes,

perquè està sempre sotmesa a tants condicionants... (Miquel: 1994, 179).

Un testimoni és l’opuscle Estimem la nostra llengua (1981),181 publicat en plena

batalla de València i enmig del debat per la recuperació i la incorporació del valencià a

l’enseyament.  Carme  Miquel  sintetitza,  de  forma  divulgativa  i  entenedora,  diversos

aspectes sociolingüístics. És un llibre hereu de  Nosaltres els valencians i  La llengua
181 Editat per l’Institut Alfons el Magnànim de la Diputació de València, dins de la col·lecció «Fullets per
a l’escola». 
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dels valencians, de to molt més divulgatiu i encarat a convéncer el col·lectiu de mestres.

L’opuscle  explica  l’origen,  l’evolució  i  la  realitat  social  de  la  llengua.  Parla  de  la

necessitat de dur a terme un procés de normalització lingüística; de la formació i de les

variants de la llengua; del procés normativitzador; i per últim, fa un repàs a la història

social, l’edat mitjana, el Segle d’Or, la Decadència i l’època actual.

L’aportació més innovadora de Carme Miquel al gènere de l’assaig juvenil són

dos llibres:  A cau d’orella. Cartes a Roser (1997) i  Murmuris i crits. Cartes a Mireia

(2003).  Encara  que  l’autora  adopta  la  forma  divulgativa  d’articles  breus  i  entrades

variades  al  voltant  d’uns  eixos  temàtics,  no  és  cap  recull  de  textos  publicats

anteriorment, sinó escrits  ex professo. S’hi nota l’ofici d’articulista, en la brevetat i la

contundència, i el de narradora, en la riquesa d’anècdotes i el to personal, de tu a tu.

Cada llibre va dedicat a una filla distinta, com distinta és també la temàtica dominant de

les entrades. 

A cau d’orella naix d’un intent de justificació del paper i de les inquietuds de la

generació de l’autora davant la generació de la filla: 

Es tractaria d’explicar als joves valencians els valors, els esforços, les idees i les frustracions –

pel que fa al país, la llengua, la convivència, la democràcia, la societat- que han mogut i patit les

generacions immediatament anteriors, és a dir, les que van entrar en escena cap als anys seixanta

(Miquel: 1997, 18).

Un  repàs  als  títols  dels  capítols  és  revelador.  El  primer  apartat,  «De  quan

manava Franco», explica la ideologia, el govern i la forma de vida del règim anterior,

posant èmfasi en els desitjos de canvi de la societat: «Els seixanta valencians» parla, en

primera persona,  de la descoberta de Joan Fuster,  de la política,  dels  moviments  de

renovació pedagògica, de la Nova Cançó i de la introducció del valencià a l’escola; «La

transició política» descriu a la perfecció el clima d’esperances que van tocar terra en el

desencís de «I després què?»; «D’una llengua que és nostra» reivindica la importància

de la normalització lingüística i cultural; altres capítols agrupen entrades molt diverses,
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referents al pacifisme, a la violència de gènere, a la situació d’Euskadi, al paper dels

mitjans de comunicació, a la pobresa, al feminisme i, per últim, al medi ambient. 

 Miquel no predica des de la distància ni des de la trona, sinó des de la proximitat

i la confiança de qui ha participat en els fets, de qui ha sentit, de qui ha patit, de qui s’ha

il·lusionat o s’ha desencisat. La brevetat dels articles i la senzillesa expositiva va unida

a una claredat absoluta en els plantejaments. Parla a un amic, a una filla, en to que lluny

de ser acadèmic, s’assembla al d’una conversa tranquil·la, informal, entre una mare i

una  filla,  entre  un  ésser  humà  i  un  altre.  Acostumats  a  un  assaig  excessivament

academicista, dirigit a una minoria, sorprén una forma d’escriure tan directa i familiar. 

Aquest estil i aquesta voluntat divulgativa tornen en Murmuris i crits. Cartes a

Mireia.  Escrit  cinc  anys  després,  com una continuació  i  ampliació,  recupera  alguns

temes del primer llibre i n’incorpora de nous. Murmuris i crits és un llibre de temàtica

molt més oberta i potser adolescent. Amb una estructura més definida, la primera part,

«Ser jove», ja és reveladora d’alguns dels continguts. Amb el mateix to familiar i sense

prejudicis a què ens tenia acostumats, Carme Miquel adopta el paper d’una mare o una

amiga  major  que  explica  el  seu  punt  de  vista  en  «Cap a una  sexualitat  lliure»:  els

prejudicis,  l’orgasme,  les  relacions  sexuals,  l’homosexualitat,  les  malalties  de

transmissió sexuals… Tots els aspectes relacionats amb l’afectivitat, bons i dolents, hi

apareixen  retratats.  És  important  dir  que  l’autora  no  parla  com una mare  saberuda,

protectora i alliçonadora, sinó com una persona amb experiència que explica i escolta,

que ensenya i observa, que pretén fer reflexionar i obrir noves expectatives. El temps

d’oci, les drogues, la desestructuració familiar o el futur laboral també engloben moltes

entrades d’aquesta primera part.

«En un món redó» ens parla de la tensió entre nacionalisme i globalització, entre

estima a la terra i respecte a la diversitat del món. La mirada aguda de Carme Miquel

passa revista als pilars del consumisme, al problema de l’emigració i fins i tot a les

desigualtats que provoca la globalització i que són a la base del sentiment d’odi del

terrorisme internacional. 
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Finalment, «Anem fent» ens revela una de les grans esperances i preocupacions,

el  paper  de l’activisme,  de les  organitzacions  no governamentals,  com a eina  per a

canviar i millorar  el món,  com a contrapoder al sistema de partits  i  a les injustícies

d’arreu del món. 

A cau d’orella. Cartes a Roser pretén explicar allò que ha estat la història de la meua generació,

el nostre món, amb les il·lusions, els fracassos i, també, els guanys que hem assolit i com veig la

societat actual. És, per tant, un llibre de reflexió sobre la realitat. I cal reconéixer que aquella

societat a què aspiràvem fa trenta anys, amb aquells canvis que desitjàvem, no s’ha produït. La

societat es mou d’una forma que de vegades se’ns escapa […]. Per això, aquests fets els aborde

també en Murmuris i crits. Cartes a Mireia. En tots dos llibres hi ha un intent d’explicació del

món que ens envolta (Miquel:1994, 178).
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6.3 Vicent Pascual

6.3.1 El valencià a l’escola

Vicent  Pascual  (Silla,  1944)  forma  part  d’una  generació  de mestres  que van

consagrar la vida a reconstruir, des de l’escola, la cultura malmesa del País Valencià;

una generació de mestres inquiets, compromesos i incansables que hagueren de fer tots

els papers de l’auca per bastir, amb més il·lusió que recursos, el projecte de crear una

llengua i una literatura de prestigi. Noms inesborrables, els de Vicent Pascual o Carme

Gregori, en la renovació pedagògica; o els de Josep Antoni Fluixà o Josep Gregori, en el

món editorial, als quals cal afegir una legió de mestres compromesos i anònims que van

treballar i continuen treballant per la supervivència de la identitat valenciana. 

Pascual  orienta  els  seus  esforços  a  suplir  les  dues  grans  mancances  de

l’ensenyament en valencià: manuals didàctics i lectures. Tant des de la tasca d’assessor

pedagògic del CEFIRE d’Alzira,  com des de la  coordinació de nombrosos projectes

editorials, és responsable d’un fum de llibres de text, de materials per a la immersió

lingüística, d’un excel·lent diccionari escolar i de tres novel·les juvenils. La primera,

especialment, va influir en una determinada forma d’entendre la literatura juvenil en

valencià. 

6.3.2 El primer best seller valencià: El guardià de l’anell i la novel·la morisca

El guardià de l’anell es publica per primera vegada l’any 1984, en el Consorci

d’Editors Valencians182. Des d’aleshores, no ha parat de reeditar-se, fins a convertir-se

en un dels llibres més venuts en valencià. Quines són les claus d’aquest èxit? Quines les

conseqüències? 

Les claus de la bona acollida són: publicació en el moment adequat, quan tot just

s’estrenava l’ensenyament en valencià i hi havia una absència ben bé absoluta de llibres

de lectura; escassa extensió (menys de cent pàgines); fàcil lectura (llengua treballada

però accessible); ritme àgil (molta acció i diàlegs, poca descripció);  identificació del

182 Després seria reeditada per Gregal Llibres i, actualment, es troba en el catàleg de Tabarca.
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lector  (personatges  adolescents,  espai  proper,  preocupacions  quotidianes,  etc.);

subtemes quotidians (primer amor, colla d’amics, estudis, relacions familiars, sentit de

l’humor, etc.). 

Fet i fet, l’èxit d’El guardià de l’anell va crear escola. Les novel·les juvenils de

la dècada següent i moltes de les publicades avui en dia en són deutores i continuen la

fórmula de Pascual, amb més o menys variacions. A El guardià de l’anell va seguir una

tirallonga de novel·les juvenils marcades per: personatges adolescents (majoritàriament

estudiants d’institut); ambient rural (els pobles semblen més còmodes per a ambientar

una novel·la que a la ciutat); marc geogràfic valencià (hi ha molt poques novel·les on

l’acció transcorre fora de les nostres fronteres); realisme (tot ha de ser versemblant, poc

marge per a la fantasia); integració de subtemes juvenils (el primer amor, les diferències

generacionals, les amistats de colla, les modes, la música, etc.); la intriga detectivesca,

barrejada amb l’aventura, com a eix argumental.  

Tot plegat, arribà un moment en què començà a cansar. La novel·la juvenil de la

dècada  dels  noranta  és  força  reiterativa,  en  temes,  recursos  i  personatges.  Perquè

s’entesta a explotar uns models i unes fórmules convencionals i poc arriscades. Molts

autors, duts per la inèrcia dels gustos de l’escola i de les editorials, s’estimen més no

arriscar i usar els ingredients que ja havien donat bons resultats. Hi ha una part de la

literatura  valenciana  amb  una  sobreabundància  d’aventures  de  colla,  de  jovençols

neuròtics,  d’orfes  desemparats,  de detectius  improvisats  i  de trames  previsibles.  Tot

políticament correcte, no siga cas que algú s’empipe i no recomanen la lectura a les

escoles.  Haurem d’esperar fins ben entrada la dècada dels noranta perquè apareguen els

primers maltractadors, drogoaddictes, homosexuals, esquerrans i altres persones de mala

vida.

Mentre que en la literatura catalana tenim autors, com Jordi Sierra o Gemma

Lienas, que toquen tots els temes, per molestos que siguen, la producció valenciana és

molt  puritana,  maniquea  i,  de  vegades,  d’una  ingenuïtat  desesperant.  El  màxim

exponent de rebel·lia a què poden aspirar els joves valencians és a fugar-se de casa, si

els  pares  no  accepten  la  seua  relació.  I  fins  i  tot  en  això,  només  és  Joan  Pla  qui
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s’atreveix a plantejar el conflicte, en solitari, durant una pila d’anys. Potser, la feblesa

del mercat, orientat bàsicament a l’escola, explica una autocensura, per la voluntat de no

ofendre i  ser  acceptat  de  lectura  recomanable per  l’espectre  més  ampli  de  centres,

famílies i docents. 

Una altra conseqüència observable arran de l’èxit de l’òpera prima de Pascual és

l’aparició d’un subgènere literari molt conreat en la novel·la valenciana, no estrictament

juvenil:  la  novel·la  morisca.  Amb dues  variants:  la  novel·la  d’ambientació  històrica

(aquella que s’esdevé en una altra època i recrea unes altres formes de vida) i la novel·la

d’intriga o d’aventures que parteix d’un fet que actua de nexe amb la història (la troballa

d’un objecte, uns documents, un tresor, una llegenda…) per construir l’argument.  El

valencianisme cultural es va sentir identificat,  ben d’hora, amb la sort dels moriscos

valencians. El record de la història, la nostàlgia del passat, l’evocació de la convivència

intercultural,  l’ecologia  del  llenguatge,  etc.,  tindran  un  paper  cabdal  en  les  nostres

lletres. Ací, la cultura popular, la vigència de les llegendes de tresors amagats, hi té molt

a dir. 

Aquest subgènere de recerca del tresor o de l’objecte misteriós té força adeptes

entre  nosaltres.  El  tema  dominant  és  el  dels  moriscos  (vegeu  l’apartat  de  novel·la

històrica). Però abasta qualsevol altra època. Així, en la tercera novel·la de Pascual,

L’enigma del medalló, la recerca és més recent, i tracta de desvetllar un misteri amagat

en el passat de tot un poble. L’element que dóna peu a la investigació és la descoberta

d’un objecte  envoltat  de misteri,  una  tomba  amb un esquelet  i  un  medalló.  Aquest

recurs, el de l’objecte trobat o cercat, que actua de fil d’Ariadna per cabdellar la història,

és un dels més habituals en les nostres lletres, com en tota la literatura universal, des de

l’Odissea fins a la Questa medieval:

Segons sembla, a la mort de Mahoma, a Aràbia, de la mateixa cambra mortuòria, va desaparéixer

l’Anell  sagrat  que havia portat  tota la seua vida.  Aquell anell  va ser buscat  pertot  arreu;  no

obstant això, mai no va ser trobat. Fins que un dia, en un racó apartat del territori dominat pels

àrabs, la Valldigna, una mà anònima, penedida segurament del sacrilegi, la va deixar en un cofret

a la porta de la mesquita de la Xara (Pascual: 1994, 25).
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Es tracta,  doncs,  d’una obra aparentment  senzilla,  però amb una història  ben

tramada i uns personatges definits, que de seguida capten la simpatia del lector. L’amor

que naix entre Anna i Ferran contribueix a aquesta sensació de frescor i naturalitat que

desprén el llibre:

Tota despreocupació i superficialitat havien desaparegut de la seua conversa i, lentament, quasi

sense adonar-se’n,  havien començat a descobrir-se mútuament aquelles zones de l’ànima que

sempre  mantenim  amagades  perquè  sabem  que  representen  allò  més  íntim  de  la  nostra

personalitat i ens fa vergonya mostrar-les tal com són (Pascual: 1994, 23).

 

No es pot descriure un primer amor de forma més espontània.  L’ambient  de

poble menut de Benifairó, el caràcter amistós i transparent dels joves de la colla, les

seues preocupacions quotidianes, el sentit de l’humor d’algunes situacions, la fluïdesa

dels diàlegs són determinants de la bona acollida de la novel·la. Comptat i debatut, El

guardià  de  l’anell i  L’últim  roder són  les  obres  inaugurals,  els  models  d’una

determinada forma de fer literatura. De Vicent Pascual podem dir que, velim nolim, va

posar les bases del cànon de la novel·la juvenil valenciana. Ho repetim: curta extensió,

lectura  ràpida,  personatges  adolescents,  ambient  rural,  misteri  per  descobrir… I,  de

Franco, no és desencertat afirmar que va fer una cosa semblant, anys després, respecte a

la concepció de la novel·la històrica en l’accepció si més no divulgativa. Si El guardià

de l’anell és la primera novel·la juvenil valenciana d’èxit,  L’últim roder és la primera

novel·la  d’èxit  de  l’empresa  que  marcarà  la  línia  editorial  a  partir  dels  noranta,

Bromera. I, vulgues que no, imposa certes coses, ni que siga per la inèrcia de l’èxit i la

bona acollida: llenguatge entenedor, personatges plans, acció ràpida, trama clara… Amb

una diferència que cal puntualitzar. L’últim roder, igual que l’altre best seller germà de

l’era Bromera,  Mor una vida, es trenca un amor, no van ser concebuts com a obres

estrictament  juvenils.  Va  ser  la  demanada  escolar  la  que,  una  vegada  publicades,

canalitzà les tirades cap al món de l’ensenyament. 
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6.3.3 La novel·la fantàstica: L’últim guerrer

Seria  injust  parlar  a  bastament  d’El guardià de  l’anell i  bandejar  la  següent

novel·la  de  Pascual.  L’últim  guerrer (1988)  no  va  tindre,  ni  de  lluny,  l’èxit  de  la

primera. Per què? Aparegué un parell d’anys després, en la mateixa col·lecció i, si fa no

fa, en un context similar. El motiu és que es tracta d’obres radicalment distintes, que

denoten una idea molt diferent del que ha de ser la literatura infantil  juvenil. 

L’últim  guerrer és  una  obra  d’inspiració  tolkiana.  Un  exemple  nostrat  de

literatura fantàstica, segons l’entenien els grans mestres del nord, Tolkien i Lewis. La

literatura fantàstica, en qualsevol variant (ciència ficció o novel·la èpica) no ha arrelat

mai entre nosaltres.  Les provatures han estat escasses i de minsa acceptació.  A casa

nostra ho han intentat autors com Josep Franco183 o Ximo Espinós.184 Mentre que en

altres literatures, més normalitzades, és un gènere d’èxit, o pel cap baix, respectat, ací

sempre ha despertat suspicàcies. I no és per falta de models. Joan Perucho, Tísner o

Jaume Fuster, per esmentar alguns noms il·lustres, van demostrar de bell antuvi que el

gènere fantàstic no era cap broma, reduïble a l’etiqueta de consum. Recentment, Pascual

ha fet una nova incursió al gènere fantàstic amb la novel·la Els dorments (2013).

L’últim guerrer és una obra de qualitat  literària  molt  superior al  roman d’El

guardià  de  l’anell.  Una  obra  de  maduresa.  Presenta  una  trama  ben  definida,  amb

personatges  rics,  dins  de l’esquematisme  propi  del  gènere  d’aventures,  un nivell  de

llengua acurat, unes descripcions suggerents i un ritme àgil que avança a pas segur.

D’altra  banda,  entre  els  encerts  de  la  novel·les,  està  el  de  recrear  un  món

fantàstic  però  pròxim,  alhora.  La  geografia  és  familiar,  amb  paisatges  com els  que

podem veure passejant per les nostres muntanyes, els topònims (Torre Tallada, Ullals

del Pelegrí, Penyal del Migdia, etc.) tenen ressonàncies mítiques i nostrades, alhora:

La situació del llogaret era, doncs, immillorable: arrecerat del ponent –molt temut en aquelles

contrades, perquè portava, de tant en tant, sentors diabòliques de les Terres Interiors– i obert a

Llevant, d’on arribaven, suaus i familiars, les brises de la Mar Antiga (Pascual: 1995, 18).

183 El misteri de l’aigua (1985) i La sal (1988).
184 La devastació violeta (1991).
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 El nom dels  personatges (la bruixa Altea, l’espasa Irune, el guerrer Karim, etc.)

barreja  fantasia  i  proximitat;  els  personatges,  tot  i  els  elements  fantàstics  que  els

envolten (guerrers fantasmagòrics,  donyets  protectors,  bruixes poderoses,  monstres  a

l’aguait, etc.) es captenen dins dels límits d’una versemblança quotidiana. S’enamoren,

juguen, treballen, mengen i dormen. La novel·la traspua un to èpic i llegendari molt ben

aconseguit,  gràcies  a  l’atrezzo de  noms,  topònims,  rituals,  etc.,  però  també  per

l’evocació contínua de llegendes (els senyors de la muntanya, l’espasa Irune, les lluites

antigues amb Moloth, etc.,) que creen una atmosfera mítica. En conjunt, l’escenografia,

lluny de semblar postissa, és assimilada pel lector amb naturalitat, fet que contribueix

decisivament, a la coherència de l’obra.  

En tota novel·la fantàstica de to èpic, hi ha una clara divisió entre el bé i el mal.

En  L’últim guerrer,  també. Els kuna, Karim, Altea, Aleth,  etc.,  representen el bé, la

defensa de la  llibertat  i  de l’harmonia.  Mentre  que Moloth,  els  faedors del mal,  les

bruixes del fos, les ombres, etc., encarnen el mal, l’enemic, l’invasor i la repressió. El

llibre admet diverses lectures, com les bones novel·les fantàstiques, i és el lector qui ha

d’imaginar-se qui representen realment els invasors i els defensors. 

És  una  llàstima  que  una  novel·la  tan  innovadora  i  ambiciosa  en  el  context

valencià, no tinguera descendència ni esperonara la imaginació d’altres companys de

lletra.  També  resulta  inexplicable  un  altre  dels  misteris  que  envolten  les  lletres

valencianes, el silenci creatiu en què va caure Vicent Pascual. Es consagrà a l’edició i a

la coordinació de llibres de text i material didàctic, però ja no tornà a publicar cap altra

obra de creació,  fins passats deu anys.  L’enigma del medalló (1996) és una novel·la

correcta, ben escrita, amb ofici, que es deixa llegir. Però presonera del cànon del que

havia de ser una bona literatura per a joves. El cànon que el mateix Pascual contribuí a

definir, deu anys abans.   
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6.4 Carles Cano

6.4.1 Entre la tradició i la modernitat

Carles Cano Peidró (València, 1957) és un dels autors més veterans, prolífics i

traduïts de la LIJ valenciana. Llicenciat en Filologia Catalana, va treballar de professor

durant  més  de  vint  anys,  fins  a  aconseguir  «viure  del  conte»,  en  les  seues  pròpies

paraules. No debades, és un dels pocs escriptors que ha fet possible la gesta de deixar un

lloc de treball estable en l’ensenyament per convertir-se en autònom i dedicar-se a la

literatura. En aquesta dedicació han tingut un pes fonamental dos factors: les activitats

de contacontes i d’animació a la lectura; i la col·laboració amb el grup editorial Anaya

per a elaborar els materials lectors de primària, tant en castellà com en català. A més a

més, ha escrit guions per a ràdio, televisió, teatre i còmics. Forma part de la primera

fornada d’escriptors que, si bé es beneficiaren del  boom  inicial de la LIJ valenciana,

hagueren  d’aprendre  l’ofici  de  forma  autodidacta.  Una  generació  de  mestres  que

combinà treball docent i vocació literària.  

Si hi ha una faceta que l’identifica i el singularitza de la resta d’autors és l’ofici

de contacontes.  Si Carles Cano s’ha dedicat  a la literatura no és solament  perquè li

agrada escriure. Sinó perquè és un apassionat de contar i escoltar històries; no debades,

en el fons, té ànima de rondallaire. Un fet que marca tota la seua obra.  

Es va donar a conéixer l’any 1983, amb un llibre que ha esdevingut un clàssic,

Les aventures de Potaconill.185 Significà el primer projecte en comú amb Paco Giménez,

el  seu il·lustrador  de referència  o «cara B», com Cano l’anomena.  Des d’aleshores,

acumula més de cinquanta títols en català i un bon grapat, si hi sumem les traduccions i

les escrites també en castellà, per al Grup Anaya, Bruño, Edebé o altres segells. És per

tant, un autor de referència, no solament al País Valencià, sinó a la resta de l’estat.  

La producció de Carles Cano abraça tots els gèneres, des de la narrativa infantil

al teatre i la poesia visual. Especialitzat en els més menuts, ha creat un univers personal

185 Publicat  inicialment  per  la  Federació d’Entitats  Culturals  del  País  Valencià,  va ser  finalista  de la
primera convocatòria del Premi Enric Valor, que guanyà aquell any Maria Lluïsa Lacuesta amb Tres i no
res en la boca d’un drac.  
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i molt definit, fàcilment identificable tant pels temes com per l’estil. Entre els referents,

cal situar Gianni Rodari, Roal Dahl o Miquel Obiols. I és des d’aquests tres autors que

intentarem una aproximació al món creatiu de Carles Cano. 

En primer  lloc,  moltes  històries  són un viatge  iniciàtic,  més  divertit  que  no

transcendent. Un viatge recurrent al país de la infantesa i de la fantasia, protagonitzat

per  personatges  extrets  de  l’imaginari  popular,  però  modernitzats  a  la  manera  que

proposava  Rodari:  partir  de  la  tradició  per  construir  la  modernitat.  En  els  contes

s’apleguen: fades rocambolesques (La bruixa pastissera); bruixes despistades (Història

d’una  recepta);  monstres  hilarants  (La festa  monstruosa);  caputxetes  transgressores

(T’he agafat, Caputxeta!); reivencions de clàssics (On és el nas de Pinotxo?); princeses

destarifades (La gallina que volgué ser princesa); monstres sorprenents (L’últim dels

dracs); nanets esparpillats (Set Blancaneus i un nan), etc.

Ni els personatges ni els seus comportaments són el que el lector espera que

siguen. La segona gran marca definitòria  de Cano, ben bé l’empremta  digital,  és la

voluntat de sorprendre, de generar situacions inesperades, canvis de rol imprevisibles.

Això l’emparenta amb Dahl i, sobretot, amb Rodari. La tècnica consisteix a partir d’allò

conegut (els personatges dels contes de fades de la tradició europea) i convertir-los en

una cosa totalment distinta, per mitjà de la paròdia i del sentit de l’humor.   

Per a fermar aquesta imprevisibilitat, se serveix, en la línia de Miquel Obiols, de

recursos com els jocs de paraules amb frases fetes, els dobles sentits, les exclamacions,

les onomatopeies i el llenguatge directe i natural; ara paròdic i burlesc, adés capbussat

en  la  lògica  del  destrellat.  Tot  plegat,  confereix  un  to  oral  i  espontani,  propi  del

contacontes,  explotat  també  en  l’etapa  que  va  ser  guionista  de  diversos  programes

infantils de ràdio i televisió.186 

Del joc i la paròdia estant, s’atreveix a tractar temes considerats inadequats pel

cànon  de  la  literatura  infantil,  en  relació  a  parts  del  cos,  a  processos  naturals  del

metabolisme o crítiques implícites a determinades conductes. Ell mateix ho explica en

una entrevista:

186 Cal fer al·lusió al programa  Trencanous, de la RTVV. Temps després, només un altre contacontes,
Llorenç Jiménez, va tornar a provar fortuna en «Els contes del Sabòrik», dins de Bababà Club. 
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Desgraciadament –diu Cano– hi ha molts que se l’agafen «amb paper de fumar», vull dir que en

el món de l’edició infantil i juvenil es miren els continguts molt sovint amb lupa i això acaba

produint una mena d’autocensura en l’escriptor […]. Curiosament això passa mentre que en la

televisió o en la pantalla, se celebren i triomfen personatges tan incorrectes com els Simpson o

Shrek, però com en altres coses, ha d’arribar primer de fora perquè siga finalment acceptat a casa

nostra (Gàmez: 2013). 

En cada línia s’endevina la veu del rondallaire, passió i activitat professional que

l’ha marcat com no ha marcat cap altre autor de LIJ valenciana, llevat potser de Llorenç

Giménez. Un univers de ficció, poblat de criatures fantàstiques noves de trinca i d’altres

adaptades de la tradició, bastit d’ironia i paròdia, adobat de joc lingüístic i alternança de

ritmes, polit per efectes sorpresa i enganys constants:

 

És fonamental despertar el desig o l’apetència de llegir en el xiquet i una de les maneres de

promoure-ho és a través de la literatura oral […]. La relació que es crea entre el mestre narrador,

entre el contacontes, i els alumnes és una cosa extraordinària, crec que no hi ha res de semblant,

una comunicació que esdevé amb el pas del temps una relació d’afecte meravellosa i, jo diria,

inesborrable […]. Recorde haver-me trobat amb antics alumnes, ara ja convertits en joves adults,

i es recordaven dels contes que havíem contat en classe, no es recordaven si els havia suspés o

alguna vegada els havia expulsat de l’aula. Tot el món recorda algun conte que li han contat de

menut, i si no se’n recorda, és perquè desgraciadament, no li n’han contat (Gámez: 2013). 
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6.4.2 El conte meravellós del món al revés: de la fantasia a la transgressió

a) Les aventures de Potaconill187

Ja s’ha comentat que aquesta va ser l’obra amb què Carles Cano va fer entrada

solemne  al  món  de  la  literatura  infantil.  Combina  gran  part  de  les  preferències

temàtiques i estilístiques que definiran una peculiar manera de contar. 

La  història  la  protagonitza  un  personatge  inoblidable,  un  conill  rebel  i

inconformista  que,  com l’autor,  no  en  té  prou  de  ser  un  més  del  muntó.  Aquesta

circumstància l’emparenta amb altres dues obres pròximes en el temps: Pericot Rodaire

Voltalmón (1984), la història d’un altre viatge ple de màgia i imaginació desbocada; i

L’últim dels dracs (1985), les vicissituds d’un drac que es resisteix a desaparéixer: 

Potaconill  era  un  conillet  d’allò  més  espavilat,  i  prompte s’afartà  de  les  bogeries  dels  seus

congèneres;  un bon dia envià a  pastar fang peücs i  guants,  i  es posà de quatre grapes,  com

qualsevol  conill  de  debò  de  veres.  Des  d’aleshores  començaren  a  dir-li  Potaconill,  perquè

mostrava les potes, i se li  reien i burlaven seguit, ell no feia cas i anava a la seua, corrent i

divertint-se més que no els seus estirats companys» (Cano: 2003, 12).

En el seu viatge per l’illa,  sobre un ànec volador,  coneixerà tot  un seguit de

personatges fantàstics: la mosca Picapoc (viu rere l’orella, ofereix consell, companyia i

traducció  simultània  de  totes  les  llengües  dels  animals);  l’ànec  volador  (mitjà  de

transport ideal, li regala una ploma màgica); el drac Nasfumat (es passa la vida a la vora

del mar, per eixugar-se i poder llançar foc, però no ho aconsegueix mai); el conill amb

un  tauler  d’escacs  pintat  a  la  panxa  (fugitiu  dels  rampells  del  rei);  el  traçacamins

(animaló  enorme  que  va  obrint  sendes);  els  embolicofis  (criatures  diminutes  que

embullen els cabells); un llop famèlic (acaçat per tres porquets cararedons); la serp de

dos caps; Corbí Corbó, etc.

Un tema recurrent, que dóna sentit i unitat a l’univers narratiu de l’autor, és el

món  al  revés,  en  concret,  el  món  dels  contes  capgirats.  Aquest  món  s’explica  en

187 El llibre es publica el 1983 (FECPV), però utilitzem l’edició de 2003 (Bromera).
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l’al·legoria del palau encantat, on viuen tots els personatges que la imaginació és capaç

de crear. Amb una particularitat: quan un personatge entra al palau de la imaginació, va

amb una forma i  naturalesa  concreta.  Quan n’ix,  deixa  una  multiplicitat  infinita  de

variants, com un rastre de fullaraca, les possibilitats que animen els mons al revés: 

És tot un univers que va engrandint-se cada volta que algú ens visita. Com que ací no tenim cap

paper  que  acomplir,  ens  dediquem  a  escriure’l  nosaltres,  som  l’antítesi  del  nostre  pobre  i

empresonat personatge del conte; fem totes aquelles coses que ens vénen de gana i que ell mai no

podrà fer. Tenim milers de possibilitats que es redueixen a una cada vegada que, com ara, un

contista ens empra per a una de les seues narracions, però les combinacions són infinites, sempre

hi ha coses noves a fer (Cano: 2003, 58).

Dins d’aquests «milers de possibilitats» hi ha una crítica vetllada, una paròdia

explícita a determinades conductes o abusos del món dels adults. Un dels personatges

més reeixits és la serp defensora, en el judici contra Potaconill: 

Aquella mateixa vesprada es celebrà el judici a la plaça pública. Va ser un judici molt especial,

l’advocat defensor era una serp muda que en lloc de defensar-lo, es defensava com podia dels

insults i pedrades de la gentada que s’havia congregat a la plaça [...]. El rei, que era fiscal i jutge

a la vegada, no trobant arguments suficients en la defensa, el va condemnar a mort, decisió que

va estar  fortament  aplaudida.  Encara  que,  fent  honor a  la  seua reputació de rei  magnànim i

justíssim,  li  donà una oportunitat  de viure.  Sols  havia d’escriure  la  frase  «No  em tornaré  a

escapar» damunt de l’aigua del riu. (Cano: 2003, 39). 

Al  capdavall,  Les  aventures  de  Potaconill i  gran  part  de  les  obres

contemporànies responen a una determinada idea del que ha de ser la literatura infantil i

dels temes que ha de tractar. En l’estudi general s’ha parlat del debat entre realisme i

fantasia, entre la versemblança i els models rondallístics. Com que la LIJ valenciana no

comença a créixer  amb certa  normalitat  fins a  la dècada dels vuitanta,  aquest debat

arriba amb retard,  en un moment en què la línia triomfant és la revalorització de la

fantasia. Una de les millors definicions de la tasca de Carles Cano, en relació amb el

context, l’aporta Empar de Lanuza en el pròleg de la primera edició: 

293



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  

Aquest llibre, escrit amb desimboltura, amb un llenguatge acurat, on s’intercalen frases fetes i

jocs  de  paraules,  resulta  certament  divertit.  La  quantitat  de  situacions  extraordinàries  amb

situacions inesperades, l’aparició de personatges estranys i certes bromes de l’autor, fan mantenir

l’atenció al llarg de l’obra (Cano: 1994).

b) Les fades

Uns altres personatges que sovintegen l’imaginari de Carles Cano són les fades.

La fada pastissera (1985)  continua  les  aventures  en  Història  d’una recepta (1987),

il·lustrades, ambdues, per Paco Giménez. I en trobem d’altres dins de Contes per a tot

l’any (1998), com ara  en «La primavera dorment», o en la màgia que amara les pàgines

de Límpida fons (2005).  

Mentre que  La fada pastissera és un conte breu i  la narració se sotmet a un

esquematisme  inevitable,  la  segona obra,  de  major  extensió,  permet  un  exercici  de

literatura del disbarat o del nonsense. Gabriela és una fada o fada-bruixa molt particular,

de melmelada i amb cames de xocolate negre i saborós. Viu en un bosc, l’espai màgic

per  excel·lència,  acompanyada  de  criatures  fantàstiques  com  els  gandolfis,  uns

animalons que habiten la fullaraca:  

 

Gabriela eixia de nit en la fresca i passava en una revolada pel món, i donava un toc màgic a

totes aquelles cases on havien fet pastissos. I encara deu fer-ho; per això és convenient deixar

sempre una finestra oberta o una porta quan s’han fet dolços en una casa (Cano: 1985). 

Història  d’una  recepta,  en  canvi,  presenta  una  estructura  més  complexa.  El

viatge episòdic, les trames encadenades i els contes inserits, a partir de la tècnica del

disbarat, de les rimes, dels jocs de paraules i dels personatges esborrajats, com ara el

savi Mussol-Boig o la bruixa del bosc que busca la granota adequada a qui fer-li una

besada:

 

Així tenim al capità Durell i els seus grills ensinistrats. Aquest capità és fill d’una senyora alta i

grossa que té debilitat pels gats egipcis als quals s’entesta a ensenyar a maular en gal·lés, que és
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més suau i aristocràtic, i a més a més, és un fals capità, ja que va fer el servei militar al pol Sud

disfressat de pingüí (Cano: 1988, 14).

El model  de  fades  i  bruixes  destarifades  alterna,  de vegades,  amb un model

diferent.  «La primavera dorment» i Límpida fons tenen una narració més clàssica, més

solemne,  amb  personatges  en  consonància.  Recorden  la  línia  iniciada  per  Cano  en

Llegendes del Sol i de la Lluna. Una narració més centrada en la trama que no en els

recursos, rica en referències mitològiques i metaliteràries.  

c) De caputxetes i princeses que no són el que haurien de ser

La Caputxeta de colors (1995) i, sobretot, La Caputxeta Negra (1996), tanquen

la  trilogia  dedicada  a  aquest  personatge  que  inaugura  l’obra  teatral  T’he  agafat,

Caputxeta! (1994).  La Caputxeta Negra és transgressora en tots els sentits: d’entrada,

situa l’acció  a  l’Àfrica,  amb una Caputxeta  de pell  negra,  i  un elefant  despistat  en

comptes d’un llop famolenc. L’elefant es perd per la selva i va a raure a la cabana de

l’àvia, la qual s’espanta en veure entrar semblant visita i fuig a cames ajudeu-me. La

Caputxeta és miop, i quan arriba a casa comença a fer les preguntes de rigor. Com en el

conte tradicional, l’elefant disfressat i gitat al llit va responent un disbarat rere l’altre. 

Set Blancaneus i un nan (2012) és un altre conte desmitificador de personatges

populars. El rei Eduard i la reina Conilla tenen set filles, totes batejades amb noms de

colors. Com que es banyen amb llet de cabra i burra i les crien a cor què vols, la pell

se’ls torna d’una blancor immaculada. El poble les anomena les Blancaneus. El rei està

desesperat perquè tot són filles i cap hereu. La reina, que la sap ben llarga, s’empesca un

pla per convertir en hereu un nanet que han arreplegat esmaperdut. És el començament

d’un conte al revés, sense príncep blau i amb una bona colla de princeses:  

El poble, meravellat en un principi, i al remat, una mica escèptic amb aquella història excessiva,

ràpidament va veure els avantatges d’aquell romanç i el costat pràctic de ser governats per un

nan: menjaria menys, no gastaria tant en vestits i en armadures i potser per això no els apujaria

els impostos,  que era  la primera  cosa que feia  cada  nou governant  des  que tenien memòria

(Cano: 2012, 35).
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Hi barreja recursos procedents de diverses tradicions. La troballa del nanet en

una barca de carbó al riu (com Moisés), l’elecció del nom amb el procediment dels ciris

encesos (com Jaume I)  i  la  caracterització de la  reina,  malvada i  intrigant  (com els

contes de fades). 

6.4.3 El relat breu: la màgia del contacontes

Carles Cano és un dels autors que amb més freqüència i encert ha conreat un

gènere especialment delicat, el relat breu. Crida l’atenció que un dels primers llibres

fóra Llegendes del Sol i de la Lluna (1985)188 format per dues narracions llargues, d’una

complexitat  narrativa  més  idònia  per  al  públic  juvenil.  No  tornarà  a  repetir

l’experiència, fins a  Límpida Fons i  Contes per a tot l’any, malgrat un resultat força

reeixit.  Ben  bé  totes  les  obres,  ja  siguen  de  poesia,  teatre  o  narrativa,  tindran  un

destinatari clar: els infants. 

No obstant això, no convé deixar enrere les Llegendes del Sol i de la Lluna sense

unes breus consideracions. D’entrada, sobta la maduresa lèxica i la solidesa narrativa

d’una obra que no deixa de ser primerenca i de formació. No debades, va ser el segon

número  de  la  col·lecció  Gregal,  companya  del  número  u,  El  guardià  de  l’anell  de

Vicent Pascual. En aquell moment, l’única editorial comercial (llevat de la volenterosa

Federació d’Entitats Culturals del País Valencià) necessitava oferir obres aptes per al

nou públic escolar. Cano acceptà el repte. 

El  resultat  va  ser  una  obra  solvent,  amb  una  trama  deutora  de  l’estructura

episòdica de les rondalles i les llegendes en què, suposadament, s’inspira. Una llegenda

africana, «L’origen del desert», amb aires de Les mil i una nits i múltiples picades d’ull

al  rondallari,  i  una  altra  sobre  els  víquings,  «L’espasa  de  Thor»,  de  ressonàncies

nòrdiques. L’únic precedent era Joaquim Reig i Contes per a infants. De la imaginació

nòrdica (1930). Ambdós autors, en èpoques tan allunyades, coincidiren a escollir una

mateixa fórmula per acostar la literatura als joves. 

188 Reeditada per Bromera (2002). 
296



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
 Límpida  Fons  reincideix  en  aquesta  tècnica  i  la  supera  amb  escreix,  en

incorporar  el  motiu  de les  entrades  d’un diccionari  com a brollador  de narracions  i

coneixements: 

El pare deia que totes les paraules eren al diccionari –o quasi totes, puntualitzava sempre- i que,

ja que hi podies trobar totes les paraules, també totes les històries i tots els contes, i tan sols

havies de saber buscar-los (Cano: 2005, 15). 

El gènere on més còmode sembla sentir-se i que millor s’adapta al seu tarannà

de rondallaire, però, és el conte infantil: Contes per a tot l’any (1998), Contes rosegats

(2002), La màquina dels contes (2002) i Contes d’ahir i de sempre (2008).

Contes per a tot l’any és l’obra més venuda de Carles Cano,189 el seu best seller

particular, gràcies a les edicions en castellà i català de l’editorial Anaya. Presenta una

estructura  en  què  els  contes  s’agrupen  per  estacions,  dos  en  cadascuna.  L’eix

vertebrador són les històries que Pompeu, el jardiner, explica a Clara, una xiqueta. Els

contes segueixen el model narratiu clàssic, allunyats tant del to juganer o irreverent com

de  la  recurrència  a  les  rondalles.  Hi  ha  una  gran  diversitat  temàtica,  associable  a

diversos valors: un avet del nord trasplantat al sud per celebrar el Nadal (la pau); una

estrella  caiguda  del  cel  (sensibilitat);  uns  joguets  que  es  revolten  contra  els  seus

propietaris de casa bona (consumisme); un pare que no entén la mania del seu fill amb

la lluna (relacions familiars), etc.    

En  La màquina dels contes,  coneixem els habitants  de Benipoquet,  un poble

ensopit on mai no passa res interessant. Un bon dia, troben una màquina a la plaça. La

màquina els ensenya a fer el que molts han oblidat: a descobrir la felicitat amagada en la

màgia de les històries. Quan la màquina desapareix,  després d’haver-los despertat  el

cuquet, els veïns assumeixen el repte de contar històries. Els contes són rics en trames i

personatges: una escola que cap en una capsa de mistos; tres porquets de Xixona que

han de buscar-se la vida; un elefant que es fa trapezista per amor; un dibuixant més lent

que una processó; i un xiquet que no sap acabar els somnis. 

189 Al voltant de 100.000 exemplars, segons l’autor. 
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Contes rosegats el formen per tres històries. En primer lloc, hi ha «La guerra

d’en  Tip-Tap»,190 on  la  imaginació  de  l’autor  s’uneix  al  missatge  ecologista  de

denúncia.  El  protagonista  és  un  talp  a  qui  un  dia  desperta  una  gran  tremolor.  I

descobreix, esfereït, que els humans volen construir a sobre un camp de golf. El talp i

els seus amics iniciaran una dura resistència on es posa de manifest la incomprensió i

l’egoisme dels humans amb la natura. «Pau menja sabates» és la història d’un xiquet

aficionat, des de menut, a rosegar tot el que porta als peus. Els intents dels pares per

traure-li la dèria resulten infructuosos, i només la màgia ho aconseguirà, quan salva una

fada diminuta que li explica el secret de convertir el seu desig en realitat.  Per últim,

«Rates a la biblioteca» recicla motius dels contes tradicionals. Explica una biblioteca és

abandonada per falta de lectors i envaïda per rates devoradores de paper. Quan l’antiga

bibliotecària torna per recuperar els llibres, s’adona que l’única forma de fer lectors és

amb la tècnica del flautista d’Hamelín. 

Contes  d’ahir  i  de  sempre presenta  quatre  històries.  «Cigronet»  és  la  versió

saforenca  d’una  rondalla,  explicada  des  del  joc  amb  el  llenguatge  de  les  fórmules

repetitives, amb un sentit de l’humor un pèl escatològic; «La Caputxeta verda» presenta

una heroïna ecologista, una actualització dels contes de fades com «El gegant Tocatot».

El conte més personal del recull és «El xiquet de pedra». El protagonista, un infant amb

problemes,  va a la recerca d’un món sense misèria ni marginació, amb l’ajuda de la

màgia. 

Al  capdavall,  és  en  els  contes  on  trobem  el  Carles  Cano  més  autèntic.  En

paraules de Carme Insa: 

En llegir-los hom arriba a tindre fàcilment la sensació que Carles Cano és al seu davant, contant-

los tots aquells contes. Sembla, talment, com si  Contes d’ahir i de sempre fóra la manera més

fàcil i senzilla de dur un contacontes a la butxaca (Insa: 2008, 39).    

190 Primera edició en Gregal (1987).
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6.4.4 El conte il·lustrat

            Si hi ha un llibre insòlit, desconegut i, alhora, representatiu en la producció de

Carles  Cano,  és  Quaranta  elefants  mariners  (2006).  Va  guanyar  el  XV  Premi  de

Narrativa Infantil de Meliana.191 Gràcies al suport institucional que comportava l’edició

del  premi  en  una col·lecció  específica,  de  qualitat  i  a  tot  color,  Cano va inspirar  i

coordinar l’aventura de fer participar-hi quaranta-un il·lustradors diferents.  Quaranta

elefants mariners  es convertí  en un doble homenatge,  explícit  des de la dedicatòria:

«Als dibuixants, eixos il·lustres il·luminadors que ens ensenyen a mirar el món». Un

homenatge als il·lustradors; i un homenatge a l’àlbum il·lustrat.

Com no  podia  ser  d’altra  manera,  l’element  vertebrador  de  tot  el  llibre,  un

conjunt de narracions breus, escrites des del joc i el disbarat, són els elefants. Resulta

inevitable recordar Babar, el cèlebre personatge de Jean de Brunhoff (1899-1937). Les

aventures d’aquest elefantet van revolucionar el llibre infantil il·lustrat, en considerar la

pàgina com un tot, on text i il·lustració es complementaven, com la carn i l’ós, com la

llum i el color, i resultaven inseparables. 

Els minicontes d’elefants són un aparador de les tècniques preferides de l’autor.

Hi ha el to sentenciós i divertit del Llibre dels perquès o les peripècies destrellatades de

Les aventures d’en Cebeta de Rodari:

La primera vegada

La primera vegada que un elefant veié el mar pensà: 

- Ostres! Que bèsties són els cocodrils d’aquest riu! S’han cruspit l’altra riba!

Les  associacions  i  explicacions  increïbles,  a  l’estil  de  Precisament  així  va

succeir, de Roal Dahl: 

191 Un dels certàmens més antics de la LIJ,  que durant un temps, va dur el nom d’Empar de Lanuza.
Desaparegué l’any següent,  després d’unes eleccions,  quan el nou govern municipal el considerà una
despesa innecesària.  L’Institut Municipal de Cultura va publicar totes les obres guanyadores,  en unes
edicions a tot color, obra d’autors com Xavier Mínguez, Joaquim González i Caturla, Josep Valor, Rosa
Maria Colom, Llorenç Giménez, Marc Vicent Adell, Cristòfor Marttí, Perfecte Soler, Daniel Balaguer,
Manel Alonso, Ximo Espinós, Abraham Cózar, Josep Ballester o Francesc Gisbert. 
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Una llegenda

Conta la llegenda que a un elefant,  que passejava per un penya-segat un dia de tempesta, se

l’endugué un colp de mar. Fou una onada tan forta que li arrancà les orelles i la trompa i li va

girar els ullals a l’inrevés. Malgrat tot, l’elefant va sobreviure i, a més a més, aprengué a nadar,

tan bé que les potes se li transformaren en aletes. Ara que la seua família i els seus amics no

podien veure’l, pogué fer realitat un dels seus somnis: deixar-se bigoti! És així com nasqué la

primera morsa. 

O la brevetat  condensada d’humor i  fantasia  que ens recorda  Els contes per

telèfon, també de Rodari:    

Oblit musical

Un elefant músic que tocava la trompa en una banda es va oblidar el seu instrument i calgué que

fera sonar la seua pròpia trompa. Des d’aquell dia, tothom opina que té un so més natural.

Convé recordar la vinculació especial amb el món gràfic durant l’etapa en què

animà alguns dels personatges més simpàtics de la revista Camacuc, com ara «La basca

del 85», una colla de xiquets entremaliats, una gata i un gos que ompliren de disbarats

les planes de la revista. 

A banda de l’àlbum il·lustrat, Cano té un bon grapat d’obres adreçades a primers

lectors,  com  ara  la  sèrie  No vull… de  Tàndem  o  En  què  es  diferencien… d’Aura

Comunicació. També cal assenyalar  L’arbre de les fulles DINA 4, en Kalandraka,  La

bona sort, en Imaginarium, Súmmuns en La Galera i La festa monstruosa, en Bromera. 

6.4.5 El teatre

T’he agafat, Caputxeta! (1994) és la primera obra teatral de l’autor. Inaugura

una trilogia protagonitzada per aquest personatge de la tradició europea, popularitzat per

les  versions  de  Charles  Perrault  o  dels  germans  Grimm.  Després  vingueren  La

Caputxeta de colors (1995) i La Caputxeta Negra (1996).

 Es tracta  d’una peça molt  breu, d’un únic acte,  estructurada en cinc escenes.

Aquesta senzillesa aparent amaga una arquitectura ambiciosa on, a la història central, la
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trobada de Caputxeta i el llop, s’hi van afegint altres contes i personatges (el gat amb

botes, els tres porquets, la rateta presumida, etc.). L’obra es presenta com un programa

de televisió que està sent gravat, amb anuncis inclosos. Però on tot ix al revés de com

seria previsible. 

A  partir  de  la  imatge  compartida  pel  conte  tradicional,  els  personatges

experimenten una transformació radical, on rau l’originalitat i la força de la història: la

Caputxeta és una desvergonyida, el llop un pobre desgraciat, el porquet un Rambo, el

gat amb botes un roder… L’obra s’obre i es tanca amb un pròleg i un epíleg que creen la

sensació de teatre dins del teatre, o en aquest cas, d’una filmació per a la televisió. Les

escenes estan perfectament  separades i,  alhora,  vertebrades  entre  si  per cinc anuncis

paròdics, en què nous personatges dels contes i de l’imaginari popular ens sorprenen

amb  una  vida  moderna  i  un  llenguatge  actual.  Parlen  i  actuen  talment  éssers

contemporanis, cadascun amb un caràcter definit. Aquest canvi provoca la sorpresa i la

comicitat. Els espots fan el contrari de la publicitat: ridiculitzar el producte, els actors i

la utilitat de la publicitat. Hi ha una Blancaneus que vol vendre un detergent; un vampir

que, en realitat, és un cobrador de morosos; un Frankestein que fa operacions de cirurgia

estètica, etc. 

El joc amb les paraules i el canvi de rols són els elements bàsics, extensibles a la

majoria d’obres de Carles Cano: la creació d’un món de contes, però de contes al revés.

Un dels diàlegs finals de T’he agafat Caputxeta! dóna la clau interpretativa:

DIRECTORA: Les clàssiques (històries) estan molt bé, però també està bé jugar amb elles com

hem fet ara. (Al públic.) Jugueu amb els contes, llegiu-los, apreneu-vos-els tan bé que arribeu a

poder canviar-los a plaer. I sobretot, divertiu-vos amb ells (Cano: 1994, 92).

La gallina que pogué regnar (2007)192 és una peça de teatre que parteix d’un

motiu típic  dels contes de fades: un príncep vol trobar esposa. Per atraure possibles

pretendents fingeix una malaltia i anuncia que es maridarà amb qui el guarisca:

192 Reescriptura d’una obra anterior, La gallina que pogué ser princesa (1995).
301



Francesc Gisbert i Muñoz      Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014)

                                  
Mireu, antigament, quan les princeses o els prínceps de conte com jo es posaven malalts i no

sabia ningú guarir-ne el mal, els seus pares publicaven un edicte pel qual feien saber que aquell o

aquella que salvara el seu fill del mal que patia, es casaria amb ell. Així doncs, cauré malalt i

també jo publicaré el meu edicte, totes les xiques del regne i encara dels regnes veïns vindran a

salvar-me: voilà, podré veure-les totes, triaré la que més em convinga i em deixaré guarir per ella

(Cano: 2007, 54).

 Cano barreja temes diversos per crear situacions còmiques i sorprenents. L’obra

comença amb la introito d’un guàrdia del Palau que relata a dues turistes (de retruc,  al

públic) la història del príncep feliç i de l’ou de l’escut reial.  Tot seguit  comença la

representació, estructurada a partir de la successió d’episodis encadenats: una gallina

que vol volar; la velleta bruixa que recompensa la gallina Pepeta amb una paella; la

paella,  l’objecte  màgic  que  fa  servir  d’escut,  contra  les  fletxes  d’un  caçador  o  de

raqueta, en un partit de tennis contra un drac esportista; una rabosa sorda; una Mort que

no l’acaba d’encertar, etc. 

El món al revés d’aquesta obra comença amb la tria de l’heroïna: una gallina. No

un príncep valent, sinó un personatge femení; i per si fóra poc, gallina. L’autor juga a

canviar l’abast de l’expressió «ser un gallina» amb una heroïna astuta i decidida. Tot el

contrari  que el  pollastre  Quico,  imitador  de la  veu d’altres  animals,  sense cap altra

destresa  coneguda.  El  text  transforma  motius  tradicionals  en  idees  políticament

correctes,  un  recurs  que  popularitzaren  Els  contes  per  a  nens  i  nenes  políticament

correctes de James Finn Garner. 

6.4.6 La poesia

Poemes sense diminutius (2007) és una de les escasses incursions de l’autor en el

gènere  poètic,  juntament  diverses  temptatives  de  poesia  visual.  No  té  cap  eix

argumental, però sí quatre epígrafs on s’agrupen les composicions: «Del sol, de la lluna

i de les estacions», «De l’escola», «De petit bestiari» i «De tot un poc». Els poemes

tenen,  d’entrada,  una  gran  musicalitat,  gràcies  a  la  rima  assonant  i  la  diversitat  de

ritmes.  Com en la  narrativa,  utilitza  nombrosos  jocs  de  paraules  (embarbussaments,
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endevinalles, cal·ligrames, cançons, acròstics i canvis tipogràfics) i recursos retòrics a

l’abast dels menuts (imatges, personificacions, hipèrboles i metàfores).   

A tall d’exemple, un parell de poemes. El primer es presenta nu, despullat de

tota retòrica, amb una innocència que llança un missatge directe, clar i ras, com la veu

d’un infant: 

Amiga

Mai no diu, ara no, 

i m’ajuda tant com pot, 

amb els números, les lletres, 

o quan estem fent esport.

El segon juga amb les onomatopeies, el color de tinta i els recursos tipogràfics.

Cal  fer-se  la  idea  que  els  textos  es  complementen  amb  les  il·lustracions  de  Paco

Giménez, les quals formen un tot inseparable de determinats poemes:  

Quin embolic!

Ni-no! Ni-no!

Passen els bombers.

No-ni! No-ni!

La policia també.

Pi-pipí! Pi-pipí!

Hi ha un embós fenomenal.

Mèu! Marrameu! Mèu!

Tot, per culpa d’un gat.

Bop-bop! Bop-bop!

Que, perseguit per un gos.

Cli-clic! Clic-clic!

A un semàfor puja d’un bot.

Lligaren el gos, 

baixaren el gat

i aquesta història

ací s’ha acabat
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6.5 Joan Pla

6.5.1- L’aventura de Joan Pla

Joan Pla i Vilar (Artana, la Plana, 1942) ha publicat, fins ara, 55 títols. I ho ha

fet sense interrupció, en ben bé totes les editorials valencianes i part de les catalanes,

amb un ritme frenètic i un èxit més que notable, en vendes i reconeixement dels lectors.

No és agosarat afirmar que la història de Joan Pla recorre, linealment, la història de la

LIJ valenciana. Altres pioners com Empar de Lanuza o Carme Miquel han patit ritmes

de publicació  irregulars,  quan no llargs  silencis.  I  autors  com Enric  Lluch,  Pasqual

Alapont o Carles Cano han diversificat els gèneres i els destinataris. Joan Pla, en canvi,

s’ha mantingut fidel a la novel·la juvenil, amb unes fórmules que han crear escola des

dels anys huitanta ençà.  

Pertany, en una primera filiació cronològica, al que s’anomenà generació dels

70. Els membres, d’inquietuds i evolució molt dispar, comparteixen data de naixement

(la  postguerra)  i  marc  formatiu.  Una  joventut  marcada  per  la  repressió  moral  i

ideològica  del  franquisme,  oposada a  l’ensonyament  ideal  i  rebel  de la  dècada  dels

seixanta. 

Giuseppe Grilli (1983, 55) va definir les coincidències bàsiques de la generació

dels setanta, que després cada autor metabolitzà a la seua manera. En primer lloc, parla

de la influència d’una nova cultura popular: la música pop, el còmic, el cinema i els

nous mites i valors que comporta. De segon, en contraposició a l’anhel de llibertat i de

modernitat, hi ha latent una certa nostàlgia pel món perdut, la infantesa i la joventut.

Uns anys lligats a un univers rural o familiar en extinció, evocat des de la nostàlgia i

sovint idealitzat. De tercer, el contrast entre les inquietuds i les preocupacions dels joves

respecte a la moral i la ideologia dominants, es traduí en una voluntat de participar i

d’influir en la renovació de la societat. L’escriptura també és una forma de transformar.

I, per últim, un leitmotiv, recurrent ara i adés en moltes obres del període, la fuga o el

viatge com a forma d’alliberació. Les característiques anteriors són aplicables a l’obra

més emblemàtica de Joan Pla, Mor una vida, es trenca un amor (1981), i a bona cosa de
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les novel·les, juvenils o no, de caire realista i psicològic, publicades durant la dècada

dels vuitanta.    

Els autors dels setanta i de les primeries dels vuitanta estan amarats d’aquesta

atmosfera.  Al  País  Valencià,  l’emergència  de  la  primera  generació  de  narradors

coincideix  amb  l’esclat  de  la  literatura  de  gènere:  Joan  Francesc  Mira,  Isa  Tròlec,

Amadeu  Fabregat,  Josep  Palomero,  Josep  Franco,  Josep  Piera,  Isabel  Clara-Simó,

Ferran Torrent, etc. Entre aquesta fornada, Josep Franco i Joan Pla presenten un inici

semblant: tots dos comencen escrivint literatura per a adults i, tard o d’hora, es decanten

per la LIJ,193 potser atrets per un major èxit i quota de mercat en el camp juvenil. Més

avant, altres autors compaginen de forma més regular ambdues dedicacions, sovint, amb

una frontera ben difícil d’establir. És el cas de Pepa Guardiola, Silvestre Vilaplana o

Àlan Greus.    

Una altre tret particular de la represa literària al País Valencià és la importància

del marc comarcal. L’Horta, la Plana, La Costera, la Ribera o l’Alcoià es consoliden

com nuclis d’irradiació d’escriptors: 

Aquestes presències comarcals, i les seues projeccions en el conjunt del país i, més encara, en el

conjunt del mercat català, tenen diversos indicatius: l’origen geogràfic dels autors, els espais en

què se situen les accions de les obres, l’àmbit de les publicacions, el grau de localisme dels temes

tractats i, fins i tot, la selecció del tipus de lector i de lectura que precisen (Messeguer: 1990, 16).

La interpretació anterior de Lluís Messeguer, aplicada a la literatura dels anys

vuitanta, continua amb plena vigència. En Joan Pla, això es traduirà en una ambientació

193

 Les dues primeres obres de Joan Pla no són juvenils: No fiqueu llorers sobre el meu nom (1981)
i Marise-allò-que-és (1981), publicades per Prometeo. Fet i fet, Mor una vida, es trenca un amor també
va aparéixer en Prometeo. Un cadàver amanit amb xampany (1990), Tots els noms d’Eva (1994) i Don
Fabrizio i un cadàver al Prince Building (2011) són aproximacions a la novel·la negra. 
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concreta  de  gran  part  de  les  seues  obres,  amb  predomini  de  les  comarques  més

conegudes de l’autor o, pel cap baix, d’un espai anònim però assimilable a l’univers

valencià. Aquesta voluntat d’afavorir la identificació del lector amb espais i personatges

pròxims produí, amb el temps,  dos excessos: un abús de comarcalització,  com si un

llibre, pel simple fet d’estar escrit en valencià, haguera d’ocórrer necessàriament al País

Valencià; i, en segon lloc, una inflació de personatges adolescents, com si un llibre, pel

fet d’anar adreçat al mercat escolar, haguera d’estar protagonitzat també, exclusivament,

per  jovençols.  Joan Pla,  conscient  d’aquest  perill,  escriu algunes  obres  on trenca  el

motlle en favor d’històries clàssiques d’aventures, amb espais llunyans i personatges

adults, com La venjança dels criptosaures (1993) o narracions de tema modern i marcat

component social, com La violinista de París (2010). 

No cal  perdre  de  vista  que  Joan Pla  forma  part  d’una  generació  de  mestres

escriptors,  autodidacta,  compromesa,  coneixedora  de primera  mà  dels  interessos  del

món educatiu que consumirà el producte final. La particular situació sociolingüística del

País Valencià, on el coneixement, l’ús i l’estima del model de llengua culta té un oasi

enmig  del  desert  al  món  de  l’ensenyament,  condiciona  que  la  majoria  d’escriptors

siguen docents, en un percentatge molt superior al d’altres literatures. El mateix autor és

qui millor pot definir els motius que l’empenyeren a escriure:

Diuen que les primeres paraules que sents t’impregnen per a tota la vida, i més encara si a través

de la paraula has anat  dominant la natura.  Una natura que jo vaig viure de ple, quan només

anàvem a escola amb una enciclopèdia, que no recollia les nostres paraules. I la vaig viure amb

les paraules que aprenia de boca de mon pare, que sabia com es deia cada cosa, des d’una planta,

que semblava inútil,  fins aquella  que li  servia per  guarir  un constipat  o un mal de ventre.  I

coneixia cada nom d’ocell i cada tros de natura. Aquell domini de la natura a través dels mots és

el que va calar pregonament en mi, i malgrat que m’ho van ensenyar tot en espanyol, a l’escola, a

l’institut i a la universitat, jo mateix de ben jove em vaig interessar, quan a penes hi havia cap

llibre en valencià per comprar, d’aprendre a llegir, a escriure, i de descobrir quin era l’origen de

la llengua.194

194 Vegeu  les  propostes  didàctiques  del  llibre  elaborades  per  Àlvar  Banyó,  disponibles  en
www.bullent.net. 
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Un repàs a la bibliografia de Pla és un repàs a la història de totes les editorials

valencianes.  De  les  primeres  obres  en  Prometeo,  va  passar  a  publicar  en  Bullent,

Tabarca i, sobretot, Bromera, editorial que atresora el gros de la seua producció. Un

autor tan prolífic no en podia tindre prou de centrar-se en unes poques editorials. És un

dels pocs escriptors que, a més de publicar regularment en ben bé totes les editorials

valencianes, durant els noranta, arribà a les catalanes (Columna, Empúries i Baula). Una

prova del seu abast i anomenada. 

6.5.2 Un intent de classificació

La represa literària valenciana i l’eclosió de LIJ coincideixen, durant els anys

vuitanta, amb la consolidació de la literatura de gènere com a model narratiu (Simbor:

2005, 88). Si aquesta coincidència es palesa amb força en la literatura d’adults, en tindrà

més  encara  en  la  LIJ.  Joan Pla  conrea  la  pràctica  totalitat  dels  gèneres  de  consum

(novel·la negra, sentimental, de ciència ficció, d’intriga, d’aventures, de colla, etc.) amb

predomini de dues temàtiques: la novel·la amorosa i la novel·la d’intriga i d’aventures.

Les pàgines següents intenten una aproximació selectiva i de segur que esquemàtica a

una obra difícil d’abraçar per tanta amplitud, que inclou tant novel·la juvenil com relats

més aïna infantils.

L’obra de Joan Pla pot dividir-se en diverses etapes, a partir d’una certa evolució

de les temàtiques dominants:

a) Formació

Existeix un període d’aprenentatge durant els anys setanta, en el qual no publica

però sí escriu textos que veuen la llum a les primeries dels vuitanta. Curiosament, no

s’interessa per la  LIJ,  sinó per la  literatura  d’adults.  Amb un mercat  editorial  sense

consolidar,  alguns  segells  valencians  com  Prometeo  fan  provatures  en  valencià.

D’aquest temps és la novel·la  No fiqueu llorers sobre el meu nom (1980) guanyadora

del premi de contes Malvarrosa de la ciutat de València. En aquesta obra primerenca ja

s’observa  una  constant  a  la  qual  servarà  fidelitat:  parlar  del  que  coneix,  introduir

experiències  personals  i  generacionals  dins  l’obra.  Es  basa  en  un  personatge  molt
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polèmic  a  Artana,  a  mitjan  camí  de  l’artista  i  l’intel·lectual  compromés  amb  el

valencianisme progressista. La narració en primera persona, introspectiva i lírica, és un

tret tècnic que avança la majoria d’obres posteriors. 

Marise-Allò-que-és (1981),  la  segona  publicació,  és  una  novel·la  que  pretén

aproximar-se  al  concepte  de  la  modernitat  i  de  l’experimentalisme  formal,  molt  de

modè en  aquells  anys.  Resulta  simptomàtic  que  Mor  una  vida,  es  trenca  un  amor

(1981)195 siga, alhora, la cloenda del període de formació i l’estrena inaugural en el món

juvenil que major èxit ha obtingut en la dilatada trajectòria de Pla. Esdevé un fet similar

a El savi rei boig, de Lanuza, El guardià de l’anell de Pascual, L’últim roder de Franco

i No sigues bajoca de Pasqual Alapont.   

   

b) Consolidació

Durant els vuitanta,  Pla aposta decididament pel gènere d’intriga i aventures,

orientat a la literatura de consum d’escoles i instituts. Malgrat l’èxit immediat de Mor

una vida,  es  trenca  un amor,  Pla  no  torna  a  la  novel·la  amorosa  sinó  molt  temps

després. Continua amb tres narracions al voltant de les noves tecnologies, en un intent

de modernitzar i connectar amb els lectors adolescents:  La màquina infernal (1985),

L’ordinador màgic (1987) i L’Òmicron (1988). Juntament amb El misteriós punyal del

pirata (1989), assenten les bases de la classe de llibres que dominaran el cànon de la LIJ

incipient  de  les  editorials  valencianes  nounates.  Primer  Gregal  i,  després,  Bullent  i

Bromera,  aprofiten l’impuls i  el  nou mercat gràcies a la introducció de la llengua a

escola i demanen obres curtes, senzilles, àgils, capaces d’agradar als mestres i seduir els

nous lectors. Aquestes quatre obres contenen el germen de les fórmules més utilitzades

per Pla (colla d’amics, personatges adolescents, intriga, aventura, narració en primera

persona i element amorós). 

c) Maduresa

195 Accèssit en el Premi Jaume Roig, l’any 1981, va ser publicada en Prometeo. Des d’aleshores, ha estat
reeditada constantment: 1 edició en Prometeo; 7 en Gregal; i des de l’any 1989, 35 en Bromera, on ha
venut més de 100.000 exemplars. A banda, també va ser editada de forma simultània per Columna (2
edicions), en un intent d’introduir-la al mercat català. També ha estat traduïda al castellà, en Algar (2
edicions), amb el títol Hijos de un amor imposible i al gallec. 
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A més de persistir  en el  model  que tants bons resultats  li  estava donant,  Pla

aposta per una variant nova, la narrativa amb rerefons històric, assajada amb èxit per El

guardià de l’anell de Vicent Pascual.  Les primeres mostres  són  La secta del Graal

(1990), publicada en Bromera;  L’anell del Papa Lluna (1990), en Tabarca;  El misteri

del  temple  grec (1991),  en Empúries;  i  Els  enemics  de «Bola de  Drac» (1991),  en

Columna. 

La secta del Graal i L’anell del papa Lluna es van convertir ràpidament en èxits

de vendes, amb un gran nombre de reedicions fins a l’actualitat.  La demanda de les

editorials, frisoses per aconseguir originals amb què farcir els catàlegs i oferir novetats

al mercat escolar, afavorí una intensa producció durant la dècada dels noranta, anys en

què Pla es convertí, de lluny, en l’autor valencià més prolífic. 

No obstant això, Pla publica dues novel·les negres, per a un públic més ampli

que  no  l’estrictament  juvenil,  prova  que  no  va  voler  bandejar  del  tot  la  narrativa

d’adults:  Un cadàver amanit amb xampany  (1990) i  Tots els noms d’Eva (1994). La

novel·la negra havia demostrat ser un gènere amb molt bona acollida, com constaten

l’èxit de Ferran Torrent i Josep Lluís Seguí, al País Valencià, o d’Andreu Martín, Jaume

Fuster i Manuel de Pedrolo a la resta del domini lingüístic. Amb tot, en la mesura que es

consolida una oferta variada de LIJ, la novel·la negra perd terreny. En el cas de Joan

Pla, la demanda i la repercussió tan favorables de la novel·la juvenil van determinar el

camí que, finalment, decidí seguir.  

Dins d’aquesta etapa, pot assenyalar-se un punt d’inflexió. Pla no trenca amb la

classe de literatura que feia abans, però l’enriqueix amb temes i línies noves. A partir de

l’any 2000 reprén l’amor, les noves tecnologies, la problemàtica social i la memòria. El

ritme de producció rep una espenta formidable  quan es jubila  de l’ensenyament,  en

plena maduresa creativa: 

- Només la mar ens parlarà d’amor (1999), la segona part del seu gran èxit, és la

primera d’una sèrie de novel·les on l’amor és l’eix fonamental. Cal destacar  El temps

no  passa  per  Montmartre (2006),  Camí  sense  retorn (2007)  o  El  cant  de  l’últim

rossinyol (2004). 
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- Alhora, s’observa una major presa de consciència pels problemes socials i la

necessitat de generar debats a les aules. Introdueix subtemes transversals per generar la

reflexió. Sobre les noves tecnologies, en  La mirada clònica (2006) o  Xantal, la xica

digital  (2010); sobre els moviments antisistema i la globalització, en  La violinista de

París (2010); sobre la problemàtica adolescent  i  les drogues, en  La vida secreta de

Marta (2000), etc. 

-  Per  últim,  la  literatura  de  Pla  té,  sovint,  un  component  de  testimoni

generacional o de memòria històrica. Els fets del passat redescoberts en el present són el

fil conductor d’El secret del mas maleït (2009), Enigmes en l’interior de la terra (2011)

o Cartes d’amor i de mort (2001). 

Cal  tindre  present  que  els  llibres  publicats  durant  la  dècada  dels  vuitanta  i

noranta van tindre un valor doble: el literari i el model. Van ser obres d’èxit, en el sentit

que estrenaven les col·leccions juvenils de Bullent, Tabarca i Bromera, amb uns tiratges

considerables i força reimpressions. I d’altra banda, van marcar la pauta o el model de

LIJ que s’escriuria majoritàriament al País Valencià durant els vint anys següents. Una

literatura assequible i de consum, de trama ràpida i lineal, llenguatge senzill i entenedor,

amb predomini de l’acció sobre la descripció, protagonitzada per personatges juvenils o

de colla; i molt, molt depenent dels gustos del mercat escolar.  

6.5.3 La història

Un dels temes predilectes de Joan Pla és la novel·la d’aventures amb rerefons

històric, a partir del qual es vertebra la intriga. La fórmula més habitual acostuma a ser

la d’un jove o una colla d’amics que topen amb un misteri que cal resoldre. El misteri

presenta la forma d’un robatori, una investigació, un fet sospitós o un objecte (punyal,

joia o resta arqueològica) que s’ha de buscar per a solucionar l’enigma plantejat. Una

investigació  que  posa  en  perill  la  vida  i  la  tranquil·litat  dels  joves  protagonistes,

habitants d’un món valencià.  De vegades referencial,  com ara la Peníscola del papa

Lluna,  el  Benidorm i  el  penyal  d’Ifac d’El misteri  del  temple  grec o  la  Marina de

Hassan,  el  morisc;  la  majoria  d’ocasions  anònim  però  fàcilment  identificable  i

generalitzable.   
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Una trajectòria tan dilatada dóna per a temes ben diversos. Entre les novel·les

juvenils d’intriga històrica hi ha  El misteriós punyal del pirata (1989),  La secta del

Graal (1990),  L’anell  del papa Lluna (1990),  El misteri  del temple grec (1991),  El

secret de Hassan, el morisc (1992), L’illa del faraó (1997), El Crist romànic (2000), El

misteri  de  l’anell  de  diamants  (2003),  El  crim del  mas  maleït (2009),  Enigmes  en

l’interior de la terra (2011) i moltes més.

- El Crist romànic parteix d’un robatori a la tenda del senyor Tomàs Martí, un

antiquari  establert  a  Barcelona  que  torna  a  l’Artana  natal.  Un  personatge  que  ja

aparegué  en  l’opera  prima de  l’autor,  Un  cadàver  amanit  amb  xampany,  i  que

pressentim  en  L’antiquari  i  la  papallona  de  la  mort.  El  misteri  es  resol  amb  la

participació dels tres joves protagonistes, dos xics i una xica. És una trama similar, la

del robatori, amb recerca d’un objecte valuós, a  La secta del Graal,  L’anell del Papa

Lluna o L’illa del faraó. 

En aquestes novel·les, l’acció predomina sobre la descripció, reduïda al mínim;

els  diàlegs  són breus  i  directes  i  la  trama  s’encadena  a  bon  ritme,  ràpida  i  fluïda.

L’objectiu  és  captar  l’interés  i  retenir-lo,  amb  un  llenguatge  senzill,  sense

complicacions, i un argument que integra diverses picades d’ull al lector, amb al·lusions

a grups musicals,  gustos compartits,  mites generacionals o comportaments propis de

l’edat. Els xics acostumen d’estimar les motos, són decidits, un pèl temeraris, mentre

que les xiques solen ser més tranquil·les, reflexives i sentimentals. 

- L’anell del papa Lluna té un valor afegit. És la primera aproximació literària a

un dels personatges més rellevants de la història valenciana, per la qual cosa combina

narració amb un cert didactisme. És, ben mirat, una voluntat compartida per El secret

del temple grec, una recreació del pas de grecs i romans per terres valencianes, situat en

un fantàstic penyal d’Ifac.        

- El misteriós punyal del pirata, altrament, combina els mateixos elements amb

un de novedós:  la  incorporació  d’un personatge  sobrenatural,  l’espectre  d’un pirata.

Empeny la colla d’amics a iniciar la investigació amb un estrany pergamí que hauran de

desxifrar. 
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- La història del País Valencià té un dels episodis més dramàtics i fructífers,

literàriament, en els moriscos. Pla s’hi capbussa en El secret de Hassan, el morisc i en

les narracions infantils  El tresor de Barba-rossa i  Mussa, el fill  de Barba-rossa.  La

primera  és  una  obra  de  ritme  cinematogràfic,  que  recorda  les  millors  pel·lícules

d’aventures. Un arabista jove, anomenat Yusuf al-Azraq, com el cabdill de les revoltes

contra Jaume I, s’interessa per una casa del barri de la Moreria, i descobreix una gerra

amb monedes d’or i un manuscrit. És el punt de partida per a una investigació d’Onda a

París, i de París a Tunísia. El tresor de Barba-rossa és un exemple de la capacitat de Pla

d’adaptar  referents  històrics i  convertir-los en matèria  per a una narració  d’intriga i

aventures. En aquest cas, un suposat atac corsari de Barba-rossa a la ciutat de Dènia i el

robatori d’un calze d’or. Mussa, el fill de Barba-rossa, és una mostra de sensibilitat i de

sentit de l’humor. Mussa és un jove corsari, enamorat de les rondalles, a qui son pare, el

terrible pirata, vol fer llaurar dret. 

6.5.4 Les noves tecnologies

Les tres primeres novel·les juvenils de Joan Pla,196 La màquina infernal (1985),

L’ordinador  màgic (1987)  i  L’Òmicron (1988)  comparteixen  el  punt  de  partida:  la

incorporació de les noves tecnologies a la trama com un element de modernitat i, alhora,

un llaç per a despertar l’interés dels lectors.

- L’ordinador màgic tracta els canvis de les noves tecnologies des d’una major

profunditat i reflexió en un tema que apareix ara i adés en la LIJ catalana, per exemple

en El súper ordinador (1980) d’Oriol Vergés, però molt deficitari al País Valencià, on

l’hegemonia de la problemàtica adolescent ha deixat poc espai a altres propostes. Pla el

reprén anys  després,  amb  Xantal,  la  xica digital (2010).  La informàtica  i  la  ciència

ficció es barregen amb una història d’amor en la línia del millor Pla. Hi són evidents les

referències als clàssics duts al cinema, com L’home invisible  de Wells, o a pel·lícules

dels vuitanta que juguen amb realitat i fantasia, com  Tron de Steven Lisberger o  La

rosa púrpura del Caire de Woody Allen. 

196 Les tres van ser publicades per Gregal i posteriorment reeditades, per Bromera o Bullent.
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L’obra  parla  d’una  criatura  virtual  que  es  materialitza  i  cobra  vida,  fora  de

l’ordinador on ha estat dissenyada. Ulisses, el personatge virtual, es converteix en el nou

amic de dos germans. S’integra en la vida d’una família dels noranta que retrata amb

ulls  no humans i,  per tant,  dotats  d’objectivitat  i  agudesa per a analitzar  problemes,

il·lusions i valors. És un clar contrapunt al desgraciat Home bicentenari d’Asimov, que

reinterpreta  el  tema  de  l’àngel  caigut  i  de  la  popular  sèrie  de  televisió  Starman,

l’extraterrestre  arribat  de  les  estrelles  que  intenta  adaptar-se  al  món.  El  procés

d’humanització assoleix el punt àlgid en un dels moments més intensos de la novel·la,

revelador,  alhora,  de  la  significació  de  l’amor  en  la  literatura  de  Joan  Pla.

L’enamorament d’Ulisses, la màquina, i Betlem, la protagonista:

- Betlem, t’estime… -va dir-me.

- Ulisses! Ulisses…! –vaig murmurar, emocionada. 

- No vull ser l’Ulisses, jo. Vull deixar de ser el personatge d’ordinador. Vull tenir el meu propi

nom, Betlem, com tu… Et deixe que tu me’l tries. 

- Jo, Ulis… -vaig tallar-. T’anomenaré…, com? Un nom únic, que només jo hauré de saber… 

I després que vaig haver-li donat el nom, ell va atansar la mà al raig d’aigua fresca i abraonada i,

amb la conca de la mà, va delitar-se tastant aquella aigua que se li escolava entre els dits (Pla:

1994, 80-81).

- La màquina infernal i  L’Òmicron s’inspiren en el model d’aventures de colla

per  bastir  una  història  en  què  un  grup d’amics  han de  resoldre  un  misteri.  En  La

màquina  infernal,  el  robatori  i  la  recerca  de  l’últim  invent  d’Òscar,  un  aparell

espantamosques que introdueix una reflexió sobre el valor de la investigació i de les

noves tecnologies. L’espai gravita entre la Vila Joiosa i Benidorm. 

L’Òmicron és una altra aventura, aquesta vegada protagonitzada per una parella

d’enamorats. Un cap de setmana d’allò més romàntic, en plena natura, es complica en

una comarca on es conten històries inquietants,  sobre llums i visions estranyes.  Una

cova amaga un secret inquietant, procedent d’un altre món, l’Òmicron. 

- La mirada clònica (2006) exemplifica com la literatura pot vehicular un tema

transversal i d’actualitat, la clonació humana, per moure a la reflexió i motivar el debat.
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Inaugura la represa de les noves tecnologies per un Pla més madur i reflexiu, que cedeix

terreny a l’acció en favor d’una major dosi de reflexió i polèmica. 

L’argument planteja el descobriment de dos científics, un francés i un japonés,

que permet  transferir  els  pensaments  d’una ment  a  una  altra,  de forma  similar  a  la

transmissió d’informació d’un ordinador a un altre. Una primera part explica la gestació

del descobriment, per a després, entrar de dret en les conseqüències pràctiques i ètiques.

Pla  sap  integrar  altres  subtemes  en  el  fil  argumental,  com  ara  el  desig  d’un

multimilionari  d’aprofitar  l’invent  per  a  millorar  la  intel·ligència  i  el  compromís

empresarial del fill adolescent. La novel·la combina ciència, intriga i aventures, amb un

llenguatge senzill i adobat de diàlegs. La particularitat, una característica del Pla més

madur,  és  la  major  complexitat  de  trames,  personatges,  espais  i  nivells  narratius,

sobretot si comparem aquesta obra amb altres de la dècada dels vuitanta. 

Vida i mort són dos temes recurrents. Manllevem les seues paraules, les més

encertades per a entendre el sentit últim de la novel·la:

La mort i la vida, que van agafades de la mà. I sempre han format part de l’imaginari. És un

autèntic misteri com funciona la vida. Fascinant. Que no sempre sabem valorar perquè la creiem

normal, tret de quan la perdem. I què dir de la mort? Hi ha vida més enllà de la mort? Ens

reencarnem? Possiblement tot siga més senzill i tendim a complicar-ho perquè deixem de pensar

en els altres  i  només pensem en nosaltres,  com cometes  solitaris  i  errants  que ignorem que

formem part d’un univers gairebé infinit, al qual hem de retornar.197

- Xantal, la xica digital

Després de  La mirada clònica,  Pla fa una passa avant, envers un món on no

solament  és  possible  la  clonació  i  la  manipulació  genètica  i  mental,  sinó  també

incorporar als cossos humans els avanços tecnològics. Durant el procés de gestació de la

futura Xantal, un metge inocula un líquid al cos de la mare, sense el seu coneixement.

El resultat és una criatura amb gadgets: un comandament a distància, un xip al melic i

una pantalla digital al palmell de la mà capaç de controlar aparells electrònics. El menú

de la pantalla permet programar la conducta de l’infant, un híbrid d’humà i robot. Ací

197 De  la  guia  de  lectura  de  La  mirada  clònica,  elaborada  per  Enric  Ramiro  i  Aldred  Morell,  en
www.periferic.es. 
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rau el  tema de debat:  la llibertat  de l’individu en un món tecnològic  on tot  sembla

programat a priori. 

Les  ambicions  de les  multinacionals  que proven de fer-se amb el  control  de

l’invent  aporta  la  dosi  d’intriga  necessària,  juntament  amb un segon fil  argumental,

l’amor.  Xantal,  com Ulisses  en  L’ordinador màgic,  s’enamora.  I  en enamorar-se es

trenquen  els  esquemes.  La  llibertat  individual,  la  necessitat  de  combinar  el  progrés

tecnològic amb el respecte a la pròpia humanitat,  la dualitat  ciència i cor, són altres

motius subjacents. 

6.5.5 La intriga

Intriga i aventura són els dos pilars fonamentals de l’obra de Joan Pla, només

temperats en aquells títols on domina la trama amorosa. A més de les narracions amb un

component històric, comentades suara, hi ha un bon grapat d’històries detectivesques.

En uns casos, un heroi individual i l’acompanyant; en la majoria, un heroi i una colla

d’amics. No són novel·les negres, a diferència de Tots els noms d’Eva o Don Fabrizio,

gènere que Pla reserva per a les obres destinades al públic adult.

De vegades, un referent conegut o d’actualitat i, per tant, pròxim al lector, és el

punt de partida. Potser una pel·lícula, un alter ego literari o un problema social. 

Els enemics  de «Bola de Drac» (1992) es publica en el  moment  àlgid de la

popular  sèrie  d’animació  japonesa  que  emetia  la  televisió  de  Catalunya,  dins  la

programació infantil del Club Súper 3. Una de les iniciatives que més van afavorir la

normalització i la consciència d’unitat lingüística entre els joves, ja que era sintonitzada

arreu del  domini  lingüístic  i  seguida amb avidesa.198 La novel·la  comença amb una

visita de Toriyama a Catalunya, en què uns fans han de fer de detectius i enfrontar-se als

antiboles. Com en Han assassinat Mickey Mouse (2002), els protagonistes són una colla

d’amics que s’enfronten a la resolució d’un misteri.   

La  venjança  dels  criptosaures (1993)  és  un  llibre  singular  i  original  en  el

panorama  de  la  LIJ  valenciana.  Acostumats  a  un  espai  valencià  i  a  personatges

adolescents, sorprén una història que recorda El viatge al centre de la terra de Verne,

198 No és casual que la novel·la es publicara en Columna i arribara prompte a les sis edicions. 
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El  món perdut de  Conan Doyle  i  la  saga  Parc  Juràssic d’Spilberg.  Pla  aprofita  la

llegenda del monstre del llac Ness per a construir una història sòlida i ben contada,

ambientada a Escòcia.  

No obstant això, si cal destacar una obra sobre la resta és  L’estranya mort de

Berta (1996).199 Hi trobem gran part  dels ingredients de la narrativa de Pla:  institut,

enamorament,  sexe,  embaràs  no  desitjat,  festes,  gelosia,  ambient  de  la  colla…

L’assassinat de Berta, de qui el seu excompany se sent culpable i acusat, propicia un

viatge de fugida, de la Gandia urbana a les muntanyes d’Andorra, passant pel nord del

País  Valencià,  Vilafranca  i  Barcelona.  Un viatge  que  esdevé  iniciàtic  i  carregat  de

simbolisme.  Ferran  experimenta  la  injustícia,  la  desesperació,  la  mesquinesa,

l’explotació  laboral,  el  racisme,  etc.  però també  descobreix  l’amor  vertader  d’Irene,

aprén a sobreviure en un món hostil amb els desheretats, coneix l’amistat… La tècnica

narrativa és episòdica, rica en personatges i situacions encadenades, ràpida i trepidant, i

recorda  La corona valenciana de Jaume Fuster o la pel·lícula  El fugitiu. La narració

avança acompanyada d’una successió d’espais que ajuden a donar una visió de conjunt,

geogràfica i cultural, del País Valencià i del Principat. Tot plegat, amb la dosi adequada

d’acció i sentiment:

No els calgué anar enlloc més. Enviny i Sort, les muntanyes nevades, els llacs glaçats, la neu,

protagonistes  callats  del  seu amor.  Perquè les  flames,  a  la  caseta  d’Enviny,  mai  no estaven

apagades (Pla: 1996, 136).

El  crim  del  mas  maleït  (2009),  en  darrer  terme,  s’inscriu  en  una  etapa  de

maduresa creativa. Un estudiant de Belles Arts pinta el mas del Baró, conegut com «el

mas maleït», als peus del Montcabrer, quan sobre el llenç apareix representat el rostre

d’una jove esborronada. Novament, aprofita un motiu de la novel·la gòtica: el misteri

del  quadre.  L’adapta  a  un  marc  conegut,  li  dóna  versemblança  inserint-lo  en  una

contalla de la terra i crea una ficció on barreja la investigació del passat, l’aventura,

l’amor i els fenòmens paranormals. Fet i fet, aquesta és, juntament amb Cartes d’amor i

de mort,  una de les obres on el  món sobrenatural té mes pes, combinat  amb el que

199 Publicada en la col·lecció «Espurna» de Bromera, té quinze edicions.
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podria anomenar-se novel·la negra d’ambientació rural. El to del llibre queda reflectit

en aquest tast: 

El mas maleït continua dempeus, amb les parets ben visibles. Els descendents de don Pere Bàrcia

i Fenollosa se n’han desinteressat. Ara, entre les runes hi ha les restes calcinades d’Onofre. Com

que ningú no ha porgat el seu pecat, l’esperit vaga irredempt per la serra de Mariola, i en les

fredes nits d’hivern, juntament amb l’esgarip de l’òliba i del duc, ressona el seu esgarrifós crit

entre els cims del Montcabrer (Pla: 2009, 147).

6.5.6 L’amor: Mor una vida, es trenca un amor

Mor una vida, es trenca un amor és el gran èxit de vendes de Joan Pla. Una

novel·la eclèctica que incorpora elements de diferents gèneres: la història d’amor amb

final tràgic de la novel·la sentimental;  l’evocació del paisatge i l’ambientació en un

espai identificable pel lector, de la novel·la realista i costumista; la introspecció en el

caràcter  i  l’evolució  interior  dels  personatges,  de la  novel·la  psicològica;  el  context

social,  emocional,  ideològic  i  de  valors  dels  anys  setanta  i  vuitanta,  de  la  novel·la

neorealista; els protagonistes adolescents, enfrontats als pares, habituals de la novel·la

d’institut; i, fins i tot, una fugida de casa, que remet a la novel·la d’aventures.

La  consideració  d’una  obra  literària  no  depén  tan  sols  de  la  intencionalitat

primera de l’autor, sinó, sobretot, de la fortuna editorial i de la decisió dels lectors. El

que hui en dia són clàssics de la novel·la d’aventures (Stevenson, Deffoe, Conan Doyle,

etc.) i, en conseqüència, clàssics juvenils, no van nàixer amb aquesta vocació quan els

seus autors les van escriure. Aquesta és la clau de l’èxit de Mor una vida, es trenca un

amor. No és l’autor, ni la crítica, ni una editorial qui ha definit què és, qui la pot llegir i

quina qualitat literària té, sinó la valoració continuada de milers de lectors que l’han feta

seua, gràcies a la capacitat d’emocionar edats i generacions diverses, pares, educadors i

alumnes. I gràcies a la capacitat de sobreviure al pas del temps.   

La narració s’estructura amb la tècnica del contrapunt, alterna la veu de Sergi i

de Maria, en una primera persona lírica i introspectiva que va del monòleg interior a

l’indirecte lliure. Els dos protagonistes van descobrint el seu món particular, tan pròxim
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i  llunyà  alhora,  en  un  joc  d’antítesis  i  paral·lelismes,  des  de  la  infantesa  fins  a

l’adolescència. 

Ja  en  els  primers  capítols,  es  planteja  la  situació  que  anirà  donant  pas  a  la

història d’amor i al conflicte. Sergi i Maria són veïns. Viuen molt prop, un del l’altra,

separats per un barranc físic i simbòlic: 

Sergi  vivia  al  seu  xalet.  Era  un  xalet  nou i  contrastava  amb la  nostra  casa  humil,  tots  dos

afrontats a l’una i a l’altra banda del barranc. Com que ell se sentia sol perquè era fill  únic,

baixava a jugar amb nosaltres i li teníem un gran respecte perquè li envejàvem el xalet i perquè

sempre anava ben vestit (Pla: 1990, 36).200 

Joan Pla descriu amb la relació inicial  dels xiquets,  des de la simplicitat  i  la

inconsciència,  amb unes  imatges  de  gran  força  visual  i  cinematogràfica.  Com si  el

narrador, a pesar de ser homodiegètic, observara l’escena des de fora, i la filmara. A

mesura que creix, Sergi s’adona que la riquesa que l’envolta és només aparent. Fill únic,

viu sota el control dels pares, que li impedeixen relacionar-se amb els veïns d’enfront,

per ser pobres: 

Jo era com un verderol engabiat, bo que cante, bo que calle. Ningú no m’obria les portes per

poder volar lliurement. Cada dia que passava envejava més la Maria i els seus germans, que eren

els amos del carrer i del barranc. Del meu xalet estant els observava les cames, els braços, la

cara, sempre tan bruts d’arena i terra, tan farcits de sol, tan a vessar d’aigua, que els dimonis se

m’enduien de veure’m a mi tan net i clenxinat, i vaig acabar per odiar-me i em rebolcava tot

mudat, a posta, per damunt la terra argilosa del jardí, i era més plaent el goig que hi trobava que

no dures les batusses de ma mare (Pla: 1990, 43).

D’altra  banda,  la  vida  de  Maria  no és  més  fàcil.  L’estretor  va unida a  unes

relacions familiars difícils. Encarna el caràcter introspectiu i somniador. Un dels eixos

de la novel·la, bàsic per a entendre l’evolució psicològica dels personatges, és la relació

amb la família i el progressiu enfrontament generacional que culmina amb la fugida.

Tant Sergi com Maria són infeliços. En un cas, per la ultraprotecció. En l’altre, per la

200 Publicada per primera vegada el 1981 per Prometeo, citem l’edició de Bromera (1991). 
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misèria  i  la  violència.  Si  el  pare  de Maria  té  problemes  amb l’alcohol,  el  de Sergi

practica  una violència  i  despotisme desproporcionats.  És  el  relat  generacional  d’una

forma determinada d’entendre la paternitat. 

Hi ha dues frases de Maria i Sergi que sintetitzen molt bé la visió de cadascun.

Per a Maria: «La casa acabava sent una cridòria on ningú no atenia les raons dels altres;

a vegades acabaven ensenyant-se les dents com els gossos quan es barallen per un os»

(Pla: 1990, 77). I per a Sergi: «Sempre diuen el mateix, que tot ho fan pel nostre bé,

però poques vegades els  surt  bé allò que han fet  pel nostre bé. Calia,  però,  callar  i

aguantar» (Pla: 1990, 102). 

La rebel·lió contra la família i els convencionalismes que encarnen Sergi i Maria

es concreta en la fugida de casa, un altre leitmotiv generacional. La fugida, que hui en

dia en diríem emancipació, té un punt de retorn a la natura, al paradís perdut i secret del

principi de la novel·la, simbolitzat pel barranc. Ara, el paradís a guanyar és la Galícia

rural  i  apartada  de la  costa  atlàntica.  És  ací  on trobem algunes  de les  escenes  més

romàntiques  i  sensuals  de  la  novel·la,  en  la  narració  i  descripció  de  les  relacions

amoroses. Per a molts lectors adolescents, Mor una vida, es trenca un amor va ser una

novel·la colpidora, precisament, per ser la primera volta que llegien una història que

parlava  de  l’amor  i  del  sexe  sense embuts  ni  prejudicis.  Paràgrafs  inoblidables  han

deixat una forta empremta en el record, reblada per les il·lustracions d’Oreto Cruzà: 

Maria, nua, es deixava acariciar les cuixes, però l’efecte que produïa li les feia arraulir l’una

contra l’altra. Ella estava abraçada al meu coll, passiva, i deixava que jo la palpàs tant com ho

volgués. Vaig dedicar-me a acariciar-li el pubis per veure si així la podia fer eixancar-se […].

Com ella  no es decidia a fer-me res,  en veure-la tan eixancada,  vaig pensar  que voldria fer

l’amor. I ella s’ho va deixar fer, va començar a bellugar-se com una boja i sospirava i gemegava

(Pla: 1990, 83).

En  alguns  centres  educatius,  determinats  sectors  s’oposaren  a  la  lectura  del

llibre. Els alumnes, en assabentar-se’n, se’l llegien encara amb més fruïció. En altres

llocs,  eren  els  professors  qui,  per  curar-se  en  salut,  advertien  que  hi  havia  algunes

escenes pujades de to i deixaven la lectura oberta, com una recomanació, entre altres
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possibilitats.  Evidentment,  n’hi havia prou d’advertir  l’alumnat de l’atreviment de la

lectura per aconseguir que el llegira tota la classe i, fins i tot, que el recomanaren entre

els joves pel boca a boca i se’l passaren de mà en mà. Al capdavall, el somni de tota

obra literària.    

Símbols

Mor una vida, es trenca un amor és una novel·la farcida de símbols. Uns són

evidents, més o menys universals, d’altres d’un caràcter més personal. El baladre (refugi

i bellesa verinosa); el barranc (jardí secret del món de la infantesa, frontera entre classes

socials); les móres (el suquet agredolç, talment com deia la mare que era la vida sobre la

terra); la mar (el destí infinit), etc.   

Els  símbols  es  complementen  amb  mites  generacionals:  la  moto  de  Sergi

(llibertat, poder, classe); la música (Beatles); l’autoritarisme del pare i certa tolerància

de  la  mare;  la  fugida  de  casa  (viatge  iniciàtic);  el  sexe  (reprimit  i  alliberador);  els

viatges de fi de curs (l’oportunitat  anhelada de canviar la monotonia);  el món de la

infantesa (paradís perdut); el món de l’adolescència (relacions xics i xiques, descoberta

del sexe, primers amors, colles d’amics, etc.). 

Estil

Un dels  trets  estilístics  més  remarcables  de  la  novel·la  és  que  el  llenguatge

poètic  de  l’evocació  anímica  dels  personatges  s’aconsegueix  per  dos  mitjans

complementaris: el to confessional i les imatges. A pesar de la tècnica del contrapunt,

l’estil  narratiu  és  el  mateix,  quan parlen  Sergi  i  Maria,  el  monòleg  interior  amb to

testimonial. L’intimisme porta a l’extrem la relació d’emocions i sentiments, amb un

gust  pel  detall  extrem.  Sergi  i  Maria  es  despullen  amb naturalitat,  mostren  tots  els

secrets.

Per assolir la condició de prosa poètica, recorre a la metàfora i la comparació

visual  com  a  recursos  més  habituals.  Comparacions  quotidianes,  imatges  vives  i

plàstiques, a partir d’elements de la natura, del món més pròxim a un adolescent rural
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dels anys seixanta i setanta: «moreno com un grapat de mosques», «blanc dels ulls com

quan emblanquinen les dones els panys de les cases per a festes»; «encuriosida com un

teuladí novell a qui el món li ve gran i no sap per on començar»; «ulls de cirera»; «com

una tonada melangiosa de dolçaina»; «estrets un contra l’altre com un grapat de cireres

a les mans d’un nen»; «transparent com una poma d’hivern», etc. 

Espai 

Encara que l’autor situa l’obra en un poble sense nom, els elements humans i

ambientals que el caracteritzen són els propis de qualsevol localitat del País Valencià

dels anys setanta i vuitanta. Un microcosmos format per la suma de diversos espais,

alguns fixes, d’altres canviants, que alternen o se succeeixen durant la narració.

El primer espai és el barranc,  frontera i terra de ningú entre les dues classes

socials, però també, amb el temps, paradís perdut, on la innocència era possible. Una

infantesa molt distinta: Sergi la viu tancat al xalet, la gàbia d’or de la qual només escapa

quan pot compartir els jocs amb els veïns d’enfront: Maria i els germans, a pesar de ser

pobres, viuen una infantesa relativament lliure i feliç, amos del carrer. Si uns envegen la

riquesa, l’altre enveja la llibertat.    

Les cases són un altre espai recurrent. El xalet de Sergi és una presó. I la casa de

Maria un món fosc, on es palpa la misèria moral i material.  És dins de les cases on

esclaten les escenes més violentes: les pallisses a Sergi, l’intent de violació a Maria per

son pare, les discussions amb la família… I també els moments de soledat i frustració.

La natura, en canvi, és un marc de catarsi i d’alliberament. És en la natura on

ocorre la primera escena amorosa entre Sergi i Maria, quan redolen pel pendent i fan

l’amor; és en la natura on se senten lliures de mirades i de la por a ser descoberts pels

familiars; i és en la natura de Galícia on descobreixen l’autèntica llibertat.  

L’escola  és  un  punt  de  trobada,  d’amistats,  de  descobertes  no  solament

acadèmiques, sinó també emocionals i sexuals. Primer, l’escola i, després, l’institut.  

Per últim hi ha Galícia. Galícia representa el viatge iniciàtic, la fugida a un altre

món,  l’escapatòria  de  la  societat  dominada  pels  pares,  la  possibilitat  d’un  nou

començament sense morals repressores ni prejudicis classistes:
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I sense posar-nos els banyadors  perquè  hauria estat  una ofensa a la natura,  vam baixar a la

voramar, que ara s’havia retirat uns metres i havia creat com una platgeta menuda al recer d’unes

roques. Ens esguitàrem d’aigua i nadàrem i abraçàvem els nostres cossos xops d’aigua i ens

besàvem els llavis que tenien sabor a sal (Pla: 1990, 122). 

6.5.7 Amor i més amor encara

Després de l’èxit de Mor una vida, es trenca un amor, caldrà esperar vora vint

anys perquè Pla escriga una novel·la d’un estil i d’una intensitat similar. La segona part,

Només la mar ens parlarà d’amor (1999), es publica en plena maduresa de l’autor.

Reprén la tècnica de narració en contrapunt i l’estil introspectiu, ara, amb el fill de la

primera parella d’enamorats i una nova història d’amor.  

Pou sense fons on the rocks (2009) és, potser, de totes les novel·les de Pla, la

que millor torna a combinar el tema de l’amor i la mort, l’eros i el tànatos. Ara, presenta

un triangle amorós, emocionalment més complex i torturat. El món que s’hi reflecteix és

dur i  real,  com ho és en ocasions la vida dels adolescents.  L’obra es clou amb una

reflexió que permet entrellucar el sentit de la novel·la:  «no entén la raó de la vida, la

seva lògica, sí és que en té. Tot i que la vida és un etern imprevist, un etern recomençar

cada dia. Però cal ser com les ones del mar. Que s’estavellen contra les roques i tornen a

començar».

Entre  ambdues  obres,  Pla  publica  intensament,  en  Tabarca,  cinc  títols  que

graviten  en  major  o  menor  mesura  al  voltant  de  l’amor:  La vida  secreta  de  Marta

(2000), sobre una adolescent que cau a l’abisme de les drogues;  Cartes d’amor i de

mort (2001), una investigació amb un fons sobrenatural;  El cant de l’últim rossinyol

(2004), una relació amb tres convidats; Camí sense retorn (2007), la lluita d’Alba i Alí

per véncer els problemes derivats de les diferències culturals i socials; i  El secret del

collar de diamants (2010), on conjuga la trama d’amor amb la recerca d’una joia. 

A  banda,  hi  ha  dues  novel·les  més,  publicades  en  Bromera,  d’ambientació

francesa.  La violinista de París (2010) i  El temps no passa per Montmartre (2006).

Com  L’estranya mort de Berta,  combinen una intriga detectivesca  amb una història
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d’amor que va prenent força progressivament. En el cas de La violinista de París, hi ha

una tercera línia d’interés, el retrat de la nova problemàtica social i generacional dels

joves: la dificultat per a trobar faena i la simpatia amb els moviments antisistema.  

6.5.8 La producció infantil

La rellevància  de la  narrativa  juvenil  en la  trajectòria  de Joan Pla no ha  de

mensytenir una sèrie de narracions per a una franja d’edat intermèdia, entre el públic

infantil i adolescent:  El poble que recuperà la lluna (1991),  Grafitis (1992),  El bosc

cendrós (1995), La taca vermella (1996), L’última papallona (1999) o Walu, la filla de

la  selva (1999)  i  la  trilogia  protagonitzada  per  l’autobús  Jordiet.  Entre  les  obres

anteriors, comentarem La taca vermella (1996) i la saga de l’autobús Jordiet. 

La primera conta la història d’una xiqueta especial, que se sent diferent perquè

naix amb una taca vermella a la cara.  Sa mare prova de dissimular-la, no l’accepta,

considera que la filla no és normal, que patirà tota classe de burles i discriminacions en

una societat obsessionada per la imatge. Després d’una pila d’intents infructuosos en

què mare i filla recorren a cremes, herbes i encanteris ha de ser Joana qui done el pas

per acceptar-se tal com és i aconseguir que la resta també l’accepten. 

Un dels personatges més tendres creats per Joan Pla és, sens dubte, l’autobús

Jordiet,  protagonista  d’una  trilogia  publicada  en  «El  Micalet  Galàctic».  L’autobús

d’aniràs i no tornaràs (2001) narra les peripècies conseqüència de l’amistat entre un

conductor i el seu autobús, amb vida pròpia. Es vertebra amb una estructura episòdica,

de capítols breus, ben bé com contes autònoms, al voltant d’algun nou personatge que

puja a l’autobús: un pallasso, un captaire contacontes, els xiquets d’un col·legi o una

xiqueta que volia veure el mar. Continuà amb les aventures de  L’autobús Jordiet i la

bruixa Elisenda (2003) i  L’autobús Jordiet, pirates i bandolers (2004). Totes tres es

caracteritzen per la tendresa, la humanitat i el sentit de l’humor. 
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El tren que es  va enamorar  (2010) i  Cleo i  la  bicicleta  embruixada (2011),

publicades  en  Baula-Edelvives,  presenten  dos  nous  personatges  que  cobren  vida  i

adquireixen humanitat, amb veu i sentiments: el tren Blauet i una bicicleta misteriosa.   

324



6.6  Enric Lluch Girbés

6.6.1 Les inquietuds d’un mestre que conta històries

Enric  Lluch  i  Girbés  (Algemesí,  Ribera  Baixa,  1949) és  un dels  autors  més

populars, prolífics i reconeguts de la LIJ valenciana.201 Amb més de dos-cents títols

publicats i repartits per la pràctica totalitat de les editorials valencianes i catalanes, és un

dels pocs que ha aconseguit ultrapassar la doble frontera d’editar al Principat i de ser

traduït.  No debades, moltes de les obres aparegudes en segells autonòmics d’Anaya,

Bruño, Baula, Edebé o, en Bromera/Algar, han estat traduïdes al castellà, el gallec i el

basc.202 També se singularitza per moure’s amb comoditat en tots els àmbits de la LIJ,

des de contes il·lustrats per a primers lectors o lectures de primària fins a novel·les de

caire juvenil. Sense bandejar algunes incursions en la literatura d’adults i en l’elaboració

de materials didàctics. Ningú no pot negar, ara com ara, que és l’autor valencià de LIJ

amb major projecció.

 D’altra banda, forma part de la generació actual de mestres escriptors. Llicenciat

en Història per la Universitat de València, treballà de mestre d’escola la major part de la

seua vida,  activitat  que va saber compaginar  amb l’escriptura i  amb l’animació a la

lectura. Perquè d’Enric Lluch cal dir que és un dels escriptors que més seriosament ha

entés la importància de rodar per escoles, instituts i biblioteques. Un compromís amb les

xarrades d’autor com a complement indispensable de la formació de lectors. Com es

deia suara, la professió de mestre l’ha portat a elaborar materials didàctics de llengua i

de coneixement del medi. En aquests textos i en el conjunt de tota l’obra, percebem els

trets definitoris del seu estil, «l’estil Enric Lluch»: sentit de l’humor, expressivitat del

llenguatge i proximitat al lector. 

Comptat i debatut, Lluch ha creat una de les obres més extenses, variades i de

major qualitat de la LIJ valenciana. Hi ha reeixit, en gran part, gràcies a definir un estil

201 Una bona aproximació a l’obra d’Enric Lluch és el dossier  Itineraris de la lectura. Enric Lluch, de
Begonya Soler (2011), Institució de les Lletres Catalanes. També citarem amb freqüència l’entrevista de
Josep Antoni Fluixà (2003), en la revista Faristol.
202 Part de la seua obra infantil ha estat traduïda a l’anglés, al francès, al portuguès, al japonès, al xinés, al
polonès, a l’irlandés i, fins i tot, al sistema Braille. 
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propi. Més enllà de les fórmules i els tòpics que es reiteren en tota la literatura infantil i

juvenil,  els seus llibres parlen un to de veu particular on podem inferir  fàcilment  la

marca Enric Lluch: llenguatge expressiu, directe, farcit de sentit de l’humor i de molta,

molta imaginació sense por. Poques vegades l’estil i la personalitat s’identifiquen tant

com en el cas de Lluch. Josep Antoni Fluixà, una de les persones que millor el coneix

com  a  director  de  la  col·lecció  «El  Micalet  Galàctic»  i  com  a  responsable  de  la

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, de la qual Lluch és patró, n’ha dit: 

 

Enric és un home d’una jovialitat tan natural que parlar amb ell pels carrers d’Algemesí resulta 

quasi impossible.  Coneix tothom i és amable i xerraire  amb tots. Enllaça paraules amb una  

facilitat extraordinària, mentre mira amb cara de pillet. Si no fóra pels seus cabells blancs, el  

podríem confondre amb qualsevol xiquet espavilat i entremaliat del poble (Fluixà: 2003, 46). 

Enric Lluch explica la vocació d’escriptor amb unes paraules que diuen molt del

seu tarannà i de la forma d’entendre la literatura: 

 

Em vaig iniciar en la literatura tafanejant entre els llibres que em queien a les mans, després de 

llançar pedres, jugar a boletes, acaçar sargantanes o fabricar pólvora en l’andana de la casa del 

veí. El llibre de capçalera de l’escola, El Quixot, em venia llarg i ample i, a més, no m’agradava 

ser cavaller errant.  Volia ser pirata, bruixot, malabarista,  arqueòleg, rodamón i un muntó de  

coses per l’estil.  Però a casa no volien saber-ne res.  Així que em vaig llançar  de cap a les  

històries que parlaven de les meues vocacions i, almenys un poc, vaig aconseguir  ser  el  que  

realment m’agradava (Lluch Girbés: 1999, 55).

Va començar  a escriure en l’àmbit  de la investigació històrica,  amb diversos

projectes relacionats amb la cultura ibèrica i la civilització romana. No és fins la dècada

dels noranta que entra amb força en el món de la LIJ, després de dues experiències

primerenques:  Contes de la Ribera i  Maite Sendra. El primer èxit va ser  Potosnàguel

(1991), publicat per Bruño i traduït al castellà i al Braille. Es consolidà poc després amb

El rei Panxut redola i el rei Primal s’envola (1992), que obtingué el Premi Samaruc

concedit per l’Associació de Bibliotecaris Valencians al millor llibre infantil i juvenil en

326



valencià203 i  significà,  també,  el  començament  de la  relació  amb Bromera  i  la  nova

col·lecció  «El  Micalet  Galàctic».204 Aquest  conte,  aparentment  senzill  i  d’estructura

paral·lelística, carregat de sentit de l’humor i de la fluïdesa de l’oralitat, avança l’estil

definitori de Lluch.  

Durant  la  dècada  dels  noranta,  publica  a  un  ritme  frenètic,  fonamentalment,

contes  infantils,  i  es  converteix  en  un  autor  habitual  tant  en  editorials  valencianes

(Bromera, Bullent, Tabarca) com en els segells autonòmics (Bruño, Baula, Edebé). A

partir del 2000, intensifica la producció de literatura juvenil. 

És precisament durant la primera dècada del segle XXI que Enric Lluch arriba a

tan gran nivell de professionalització que, poc abans de la jubilació, es converteix en un

dels  pocs  autors  valencians  (juntament  amb  Carles  Cano),  capaç  de  retirar-se  de

l’ensenyament  i  viure  de  la  literatura.  Gràcies,  en  part,  a  l’aposta  de  Bromera,  als

nombrosos materials didàctics i de primers lectors que elabora i a una intensa activitat

d’animació lectora en l’àmbit escolar.  

Entre  les  col·leccions  de  llibres  il·lustrats  i  per  a  primers  lectors  en  què  ha

col·laborat, convé assenyalar «El Bagul dels Monstres» (2010, Bromera),205 amb obres

com  L’home llop,  El vampir,  La mòmia,  La bruixa,  etc.  editades  en petit  i  en gran

format.  També  la  col·lecció  per  a  primers  lectors  «Lletra  Gran»  (17  números)  de

Bromera. I entre els materials didàctics, les lectures per als diversos nivells de primària

Fanalet, Canyamel, Tabalet i Calaixet, de Bromera. 

    

203 El tornarà a guanyar el 1998, amb Eugeni, un geni mal geni.
204 És en «El Micalet Galàctic» on ha publicat, proporcionalment, el major nombre d’obres:  El rei Panxut
redola i el rei Primal s’envola (1992), Neu i gossos… quin embolic (1993), Les lletres fan fugina (1995),
L’àngel propulsat i el dimoni emplomat (1997), Pometa dolça (1999), Silvèrius Flatus (2002), Un Quixot
en bicicleta  (2004),  Jo Tirant,  tu Carmesina  (2006),  Tres nobles en un grapat i  un soldat enamorat
(2011).   
205 Alguns títols han estat traduïts a diverses llegües: anglés i castellà (Algar); basc (Erein) o gallec (Baía 
Edicións).  
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6.6.2 L’estil: el sentit de l’humor

Josep Antoni Fluixa va definir a la perfecció l’estil narratiu de Lluch, a propòsit

d’una  ressenya  sobre  Quatre  soques  fan  un  pont,  extensible  a  la  resta  d’obres  més

reeixides:

Una petita joia, tant pel que fa a l’estil –directe, irònic i suggeridor-, com pel que respecta a la 

trama de la història, a la vivacitat dels personatges o a la simbologia dels temes exposats d’una 

manera intencionadament innocent, perquè l’autor, per modèstia, no pretén dir-nos més del que 

ens conta en la història, encara que, com sol passar sovint, la saviesa no ix quan s’aparenta, sinó 

que hi és (Fluixà: 2007, 46).

Altrament,  la veu narrativa de Lluch parteix d’una visió deformada i,  alhora,

matisada, pel sentit de l’humor. Un humor a partir d’escenes de la vida quotidiana:

Les meues narracions, en qualsevol cas, s’ajusten a la meua visió de la realitat, a la qual afig  

condiments imaginaris, fantàstics o màgics. El resultat, de vegades, sembla una caricatura de la 

societat, una espècie de retrat que procura ser, en la mesura dels possibles, divertit i amé (Lluch 

Girbés: 1999, 55).

 

Amb tot, no és un humor irònic o satíric, que busca ridiculitzar els personatges o

criticar la societat. És un humor innocent, burlesc però sense malícia, fresc i espontani,

que es recolza en l’expressivitat del llenguatge (frases fetes, exageracions, associacions

paròdiques)  i  en  una  visió  amb  ulls  d’infant,  en  contínua  sorpresa,  meravella  i

desconcert davant el món. Aquest humor, sovint amarat de lirisme, no solament dota de

vivacitat la narració, sinó que transmet una determinada visió de la vida. Com explica

l’autor:  

M’encanta riure i, sempre que puc, tracte de buscar i trobar els aspectes més divertits de les coses

més serioses. Això, crec, és una qualitat involuntària que em ve per via genètica. D’açò, me  

n’aprofite sovint per contar les meues històries. Al pas, tracte de donar una visió determinada de 

la vida. Entre riure i plorar, si em donen a  triar, preferisc riure... i fer riure (Fluixà: 2003, 16).

 

328



Aquest estil suggeridor i aparentment espontani, com la parla de la gent senzilla

que et sorprèn amb una eixida enginyosa o inesperada, només és possible a partir d’un

bon domini dels recursos lingüístics. Uns recursos que naixen de l’oralitat: frases fetes i

expressions populars;  metàfores i imatges plàstiques de força visual;  comparacions i

associacions imprevistes; lèxic nostrat i expressiu, adequat al nivell lector però sense

considerar els infants uns ximples, etc. 

En aquest aspecte també jugue amb les cartes trucades. He tingut la sort de viure sempre en  

valencià, de gaudir de les ironies dels meus avantpassats, de mantenir unes amistats realment  

enginyoses i divertides, d’haver nascut amb unes orelles ben a la descoberta de la cara per poder 

escoltar el que diuen les persones que parlen com jo... A més, m’apunte en una llibreta tot allò 

que sent i  tot  allò que em passa pel cap en determinades situacions.  Sóc un col·leccionista  

d’expressions populars, de frases fetes. Després, tracte d’escriure-les per tal que no es perden.  

La mateixa pràctica fa que, de tant en tant, algunes trenquen l’ou dins del meu cervell sense que 

jo faça res per covar-les (Fluixà: 2003, 15). 

Al capdavall, Lluch inventa i actualitza expressions i recursos que sonen naturals

i sorprenents en boca dels seus personatges. A tall d’exemples: en L’àngel propulsat i el

dimoni emplomat, els dimoniets han de fer un examen amb carbó, i es queixen que «ens

farem les  mans  un  allioli»;  en  Fill  de  reis,  un  dels  marquesos  parla  «amb  veu  de

cadernera refredada»; en el El faraó Totun-nas, un personatge sembla que té «farinetes

dins la boca»; en altres ocasions, juga amb elements de la natura o de la quotidianitat,

com en  El rei Panxut redola i el rei Primal s’envola:  «Panxut el tercer es posà, de

primeres,  groc com el  safrà;  després,  blanc com la calç  i,  de seguida,  roig com les

roselles». 

L’oralitat és un recurs permanent. En el conte  El marqués del Potet, Lluch fa

servir  un  estil  rondallístic,  que  sembla  contat  més  que  no  escrit,  com  a  tècnica

d’aproximació al lector. La primera condició d’una obra infantil és que l’infant es trobe

còmode, que l’autor siga capaç de parlar de tu a tu per a captar l’interès. Manllevem les

paraules d’Andrea Rodríguez Lluch en la ressenya «El valor de la lectura»:  
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De vegades  una  lectura  infantil  pot  tindre  més «molla»  que  una  novel·la  adulta.  Es  tracta  

d’aconseguir històries que, a priori, poden resultar innocents, però que en el fons, amaguen un 

missatge que no tan sols pot valdre a xiquets i xiquetes, sinó també a adults. Per tant, potser  

l’única diferència que finalment existeix entre una novel·la destinada a un públic o un altre és tan

sols el llenguatge emprat […]. En  El marqués del Potet, Lluch no abandona aquesta tècnica.  

Així, ens trobem davant d’un conte amb estil rondallístic, és a dir, amb un llenguatge proper i 

popular, més propi de la llengua oral que no pas de l’escrita.  Amb açò, aconsegueix que el  

lector més menut es trobe a gust amb el llibre, pròxim i confiat amb allò que l’autor li pretén 

transmetre. I de fons: l’esforç, la bondat, la humilitat... (Rodríguez: 1999, 40).

6.6.3 Entre la realitat i la fantasia

La varietat temàtica és indissoluble de la riquesa de personatges. Fet i fet, cada

conte o novel·la d’Enric Lluch és la història d’uns personatges tractats a fons, amb una

premissa: la identificació i l’empatia amb el lector. Com explica ell mateix: «S’hauria

de  tendir  sempre  a  la  identificació  entre  el  lector  i  el  protagonista,  i  cap  a uns

plantejaments argumentals que s’acostaren tant com fóra possible a les experiències, als

somnis i a les il·lusions dels lectors potencials (Lluch Girbés: 1997, 40).

Analitzarem la immensa riquesa de personatges en l’apartat dedicat a l’estudi

d’una selecció de les obres de Lluch. Avancem, però, que hi trobem personatges de tots

els  temps:  faraons,  reis,  princeses,  soldats  romans,  ibers,  moriscos,  etc.;  personatges

extrets de la cultura popular (prínceps, princeses, dracs, gegants, donyets, etc.); i del

món quotidià (xiquets discapacitats, adolescents problemàtics, avis despistats, etc.). Tots

són diferents i, alhora, presenten un tractament semblant, des de la tendresa i el sentit de

l’humor. 

En aquest sentit, a pesar de la imaginació i la fantasia, Lluch parteix sempre de

la realitat. Una meravella passada pel prisma de la quotidianitat. Així, per exemple, hi

ha angelets i dimoniets que van a escola, fan exàmens i es comporten com els menuts de

la seua edat (L’àngel propulsat i el dimoni emplomat); reis angoixats per complexos de

prim o gros, com la gent del carrer (El rei Panxut redola i el rei Primal s’envola); avis

que tenen cura dels seus infants (Ànimes de cotó en pèl); guerrers ibers que s’enamoren,

talment en qualsevol altra època (Si la gran deessa ho vol); jovençols sense pares en un

viatge iniciàtic (Més enllà del mar), etc.  
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Una anècdota que li ha explicat un alumne, una experiència viscuda per un nebodet, una situació 

que li ha contat el xiquet que passa cada dia per davant de sa casa, etc. són l’inici de la trama 

argumental de moltes de les novel·les d’Enric. A partir d’aquest element disparador, l’autor hi 

afig l’ingredient de la seua personalitat literària, de vegades l’humor, de vegades la tendresa, i  

ho converteix en una història entranyable per a lectors i lectores infantils (Soler: 2011, 12).

La història  de  la  literatura  infantil  està  farcida  del  recurs  a  la  fantasia  amb

intenció d’entendre millor el món real. Les fades, les bruixes, els gegants, els herois i les

heroïnes dels contes populars es mouen empesos per les mateixes passions que el gros

dels  humans  (l’amor,  l’ambició,  la  por,  la  superació,  etc.).  Enric  Lluch  rega  les

narracions  de  fantasia  amb una voluntat  de  vegades  didàctica  i  de  compromís.  Les

històries adquireixen categoria d’exemplaritat o d’espill de la vida quotidiana, fins i tot

en les situacions més fantàstiques. Són històries de fantasia per a explicar problemes

reals. Andrea Rodríguez Lluch comenta aquesta dimensió de literatura de compromís a

partir de la fantasia en l’article «Històries de princeses, històries reals». L’observem en

els contes infantils, com ara Els bufits de Miliet o Ànimes de cotó en pèl, que tracten el

tema de la malaltia o les diferències. I també en la narrativa juvenil, com  Jo… i les

circumstàncies, Pell d’escata o Més enllà del mar: 

La literatura infantil de compromís és aquella que apropa el  seu lector a problemes actuals  

entremesclant històries de ficció i de realitat. Tractar al jove lector com un adult explicant amb 

fantasia aquelles històries que el preocupen, que l’atemoreixen (Rodríguez: 2010, 32).  

6.6.3.1 El faraó Totun-nas

Publicada per Bruño (1993), editorial de referència en els inicis d’Enric Lluch,

la narració, apta per a lectors de primària, presenta un tema singular. Després de molts

anys  sense  tindre  fills,  la  faraona  Bene-ï-da  dóna  a  llum  una  xiqueta,  la  princesa

T’hemes-tates-perant-vint-anys. El faraó Totun-nas se’n va a la guerra i demana que li

comencen a construir una piràmide funerària. Des d’aquest moment,  s’enfilen tot un
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seguit d’aventures al voltant de la construcció de la piràmide (ara de caramel, adés de

vidre). Viatges, naufragis, episodis mitològics a Creta, amb el rei Minos.  

La construcció de la piràmide propicia altres temes transversals: la superació de

reptes  i  dificultats,  la  col·laboració  i  participació  de  tots  per  a  assolir  un  objectiu,

l’adaptació a les circumstàncies, l’esperit conciliador, etc. L’obra va tindre una seqüela

posterior, La faraona barbuda (Bruño, 2011).  

6.6.3.2 Potosnàguel

Publicada per Bruño (1991), barreja d’elements reals i fantàstics, i anuncia els

trets que marcaran l’estil de l’autor en les dècades següents. Es tracta, com  El faraó

Totun-nas, d’un  llibre  que  avança  i  assaja  la  veu  narrativa,  els  temes  i  alguns

personatges recurrents. 

Potosnàguel és un xiquet que ha arribat nou al barri. Converteix un solar, prop

de casa, en l’escenari dels seus jocs. Com que és un xiquet un pessic especial, a qui no li

agrada el futbol, crea el seu món propi, format pels personatges que habiten el solar: el

vell Carles, un rodamón que viu en un cotxe; la sargantana Sif, que xucla tinta i compon

partitures musicals; el ratolí Ginket, que arreplega queixes de tot el món. La historia es

complica amb un viatge a l’Àfrica i tot un seguit d’aventures desgavellades. 

6.6.4 La fusió dels opòsits

Josep Antoni  Fluixà  (2007,  46)  ha  encunyat  un  terme  força  expressiu  per  a

explicar  gran  part  de  la  producció  d’Enric  Lluch,  marcada  per  l’ús  de  la  tècnica

narrativa del contrast  o el  contrapunt,  a  partir  de la  recreació  de mons antagònics  i

d’estructures paral·leles.  És el  que s’esdevé en  El rei  Panxut redola i el  rei Primal

s’envola,  L’àngel propulsat i el dimoni emplomat,  De Satanasset a Aletes-de-Vellut o

Quatre soques fan un pont. 

La distinció entre els uns i els altres, entre el bé i el mal, comença de seguida a desfer-se amb el 

contacte.  [...]  Acaba amb el món dels contraris i els fusiona [...]: el símbol, evidentment, d’un 

desig i d’una lluita que molts portem a cap en la realitat per a transformar una societat que no ens

agrada (Fluixà: 2007, 46).
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El joc de contrastos és un recurs habitual d’Enric Lluch. El trobem també en

obres que combinen la referència metaliterària a títols cabdals. És el cas d’Un Quixot en

bicicleta (2004) i  Jo Tirant, tu Carmesina (2006). Dues obres pensades per aproximar

els clàssics als més menuts. En altres ocasions, la contraposició ve de la mà d’incorporar

personatges  diversos  però  complementaris.  És  el  cas  de  Silvèrius  Flautus (2002),

protagonitzada per un xiquet romà que va a la recerca de son pare acompanyat del saurí

Ildunir i del gladiador Musculatus. 

Tot  seguit  comentarem  alguns  títols  de  la  producció  infantil  de  Lluch

representatius de la «fusió dels contraris».

6.6.4.1  El rei Panxut redola i el rei Primal s’envola

Una de les primeres obres publicades en la col·lecció «El Micalet Galàctic» de

Bromera  (1992).  Els  protagonistes  són dos  reis  de  regnes  veïns.  Panxut  Tercer  que

governa Caramullàndia i Primal Segon de Fideulàndia. Un és molt gros i l’altre molt

prim, com els seus súbdits. Tots dos no semblen feliços ni contents amb la seua situació.

El rei Panxut no pot eixir de l’habitació ni per a rebre els ambaixadors, de gros que està;

i Primal no gosa eixir de casa per por d’envolar-se. La situació dóna peu a tot un seguit

de  descripcions  caricaturesques.  La  història  dels  dos  reis  avança  en  paral·lel,  amb

situacions de contrapunt. D’entrada, els dos països són similars, «amb muntanyes, rius,

valls»,  «amb  cases  grans  i  menudes,  amples  i  estretes».  Mentre  que  la  gent  de

Caramullàndia «menjava i menjava sense parar, i per això estaven grossos i redons com

una pilota», i el seu rei es feia unes fartades de repica’m el colze, al segon capítol diu:

«Al costat del país de Caramullàndia, com si diguérem fent paret mitgera, hi havia un

altre país on també es podien veure rius, muntanyes i valls. La gent que hi vivia era alta

i prima com un fil de cosir perquè des de feia més de mil anys menjaven de tant en tant i

poquet» (Lluch Girbés: 1992, 14). 

Els dos reis volen casar-se, i per aconseguir-ho, han d’aprimar-se o guanyar pes.

Per la qual cosa, després d’intents infructuosos, decideixen publicar un ban. Hi arriben
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molts  aprofitats  i  pocavergonyes,  però finalment,  un venedor  de panses  els  dóna la

solució: «Cal pujar a la Muntanya del Trellat i beure tres gotetes de suc de la lluna».

Lluch parteix d’una de les majors obsessions i causes d’infelicitat de la societat actual,

l’inconformisme amb el cos, per bastir una història divertida que ens diu molt més del

que sembla.  Els dos reis  acaben coincidint  i  compartint  les etapes  finals  del viatge,

l’escalada  de  la  Muntanya  del  Trellat.  Escrit  amb un ritme  àgil  i  divertit,  el  conte

fomenta valors com l’esforç compartit, el valor de la salut, el trellat, les semblances a

partir de les diferències entre tots els éssers humans. I ho fa de forma natural, sense

adonar-nos-en. Heus ací la gran vàlua de la història.

6.6.4.2  L’àngel propulsat i el dimoni emplomat

Un altre  conte en la línia  de la «fusió dels contraris» (1997, Bromera).206 Hi

trobem els habitants del cel, amb Capitàngel, i els de l’infern, comandats per Capimoni.

Al cel hi ha «àngels de veritat, amb ales, plomes, espases de foc, vestits blancs com la

neu i tota la resta». Mentre que a l’infern, quan Capimoni xiula i bufa tres vegades,

«entre  les  fogueres  i  les  calderes  començaren  a  eixir  dimonis  de  totes  les  edats  i

grandàries. N’hi devia haver, almenys, tres dotzenes». 

La història comença quan Capitàngel fa un examen als seus per enviar a la terra

qui  traga  la  millor  nota:  Propulsat.  En assabentar-se’n,  Capimoni  en  fa  un altre  als

dimoniets  i  és  seleccionat  Emplomat.  Tots  dos  viatgen a  la  ciutat  humana de Nova

Gatzara.  Encara  que  van disfressats,  per  anotar  els  comportaments  dels  humans,  es

reconeixen  de  seguida  gràcies  a  l’olor  de  gesmil  de  l’àngel  i  de  sofre  del  dimoni.

Experimenten la pobresa dels rodamons, la crueltat de les guerres, la injustícia de la

fam… El conte, a poc a poc, esdevé molt més que una història d’humor i fantasia, per a

l’entreteniment.  Adquireix  la  dimensió  d’una  obra  de  compromís,  que  ajuda  a  fer

reflexionar  els  infants  sobre  els  problemes  del  món.  Amb  suavitat,  sense  que  se

n’adonen. L’antagonisme aparent entre àngels i dimonis, una metàfora de l’antagonisme

entre els humans, no és problema per al treball en equip, la tolerància i la convivència

206 Premi de Narrativa Infantil «Vicent Silvestre» 1996. 
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des  del  reconeixement  de  la  diferència.  No  debades,  el  conte  acaba  amb  tota  una

declaració de principis: 

Abans de marxar de la Caverna Foguerada, l’àngel propulsat demanà permís al seu capità per  

ensenyar Emplomat a llegir i escriure. Capitàngel s’hi pensà durant una estona i respongué: 

- D’acord. Però, sense massa confiances, perquè un àngel és un àngel i, un dimoni, un dimoni.

I Capimoni ho ratificà:

- Això dic jo també (Lluch Girbés: 1997, 72). 

   

6.6.4.3- De Satanasset a Aletes-de-Vellut

Pep Molist  va comentar  De Satanasset a Aletes-de-Vellut  (2004, Barcanova),

emparentada amb l’anterior: 

Un dels trets més característics de la literatura d’Enric Lluch, un dels autors valencians més  

interessants del moment, és l’humor. En  De Satanasset a Aletes de Vellut, obra que ha estat  

finalista del Premi Barcanova, el trobarem ben present. Enric Lluch apropa dos mons tan oposats

com són el del cel i el de l’infern [...]. A més de l’humor, és destacable el gran exercici de síntesi

que fa l’autor, oblidant descripcions i elements superflus i anant de dret al gra, en un moment en 

què algunes novel·les per a infants i joves s’inflen i s’estenen d’una manera totalment gratuïta 

(Molist: 2005, 51). 

El  punt  de  partida  és  ben  senzill  i  pròxim  a  les  inquietuds  dels  lectors.

Satanasset, el fill del dimoni i de la senyora Dimoniarra, es pixa al llit. Son pare està

molt preocupat, perquè aquesta debilitat no és pròpia del fill d’un dimoni. Per a trobar

una solució, organitza el segrest de Magalí, el metge del cel. No obstant això, el seu

problema  també  és  compartit  per  alguns  habitants  celestials,  com  Aletes-de-Vellut.

Magalí  proposa  que  els  dos  infants  convisquen  una  temporada  al  cel.  Però  la

convivència entre persones de costums i cultures tan distintes és complicada. Després de

moltes malifetes i picabaralles, narrades amb la fluïdesa, l’expressivitat i el sentit de

l’humor  habituals  en  Lluch,  trobaran  una  solució  gràcies  a  la  convivència  i  a  la

tolerància. 
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6.6.4.4- Quatre soques fan un pont

Va  obtindré  el  Premi  10  de  Literatura  Infantil  i  Juvenil,  convocat  per  les

llibreries valencianes del Grup 10 i editat per Alfaguara/ Voramar (2006). 

L’argument és molt atractiu i el ritme dels fets avança amb una sorprenent agilitat, donada,  

sobretot, per la construcció de frases  fetes,  els diàlegs  senzills i  emotius dels protagonistes,  

l’humor amb què es descriuen totes les situacions, com també l’estima amb què el narrador les 

contempla i, finalment, l’estructura paral·lela i repetitiva dels dos mons contraposats (Fluixà:  

2007, 46).

Se’ns  presenten  dos  poblats,  on  els  bruixots  respectius  envien  un  dels  seus

guerrers a explorar noves terres. L’exploració du els dos guerrers, Ur i Molú, a trobar-se

cara a cara, separats per un riu. El riu es convertirà en la frontera que divideix els dos

pobles, aparentment distints, però en realitat força semblants. Els herois s’observen des

de cada riba i han de travessar a l’altra banda col·locant unes quantes soques per salvar

el riu. Les soques que van col·locant i traient al llarg del conte, per passar d’una banda a

l’altra, van formant un pont. Un pont, una comunicació que posa fi a les diferències i

desconfiances, i afavoreix la unió final d’ambdós pobles.  

 

6.6.4.5- De cavaller a cavalleressa, ho sabràs ben de pressa

Publicat  en  la  col·lecció  «Tucan»  (2006,  Edebé).  És  una  narració  fresca  i

original,  escrita  des del sentit  de l’humor i  la tendresa.  Un exemple de com unir  la

diversió de les situacions amb la literatura del compromís i dels valors. Pep Molist en

parla, amb exactitud, en un article de Faristol que reproduïm:  

 

Narra la història d’un cavaller invàlid amb ganes de transmetre el seu saber cavalleresc als seus 

bessons, un nen i una nena. Ella se’n mor de ganes, encara que no és corresposta pel pare, i el 

nen no vol saber-ne res. En la novel·la hi apareixen diversos temes, com el dels rols dels nois i 

les noies, els desitjos dels pares pel que fa al futur dels fills, el valor de la lectura... tot tractat  

d’una manera àgil, fresca i divertida. Les il·lustracions corresponen i realcen el to i l’estil del  

text. Destaca l’edició acurada de la col·lecció, amb marges generosos, lletra  gran i força il·lus-  

tracions  a  color.  Un  element  que,  afegit  al  contingut,  fa  que  l’obra  esdevingui  adient  per  
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oferir-la a infants que els costa llegir.  És difícil que la lectura d’aquesta novel·la se’ls faci  

feixuga (Molist, 2006).

 

6.6.5 El lirisme i el seu què

Hem reiterat  que  l’estil  i  la  veu  d’Enric  Lluch  estan  associades  al  sentit  de

l’humor. Però no convé oblidar el lirisme i la sensibilitat presents en moltes obres, bé

com a contrapunt de l’humor, bé com a eix de la història. 

En aquest  apartat  parlarem d’algunes  obres  marcades  per  l’emotivitat  de  les

situacions. El to és inseparable del tema: la separació dels pares en  Pometa dolça; la

mort d’una mare en  Un test de margarides; la discapacitat intel·lectual en  Ànimes de

cotó  en  pèl;  la  minusvalidesa  física  i  la  incomprensió  en  El  nanet  Gumersind  i  la

princesa Naonín, etc. Són exemples d’una altra faceta de Lluch, d’un registre narratiu

que s’allunya de l’humor i de la ironia o, pel cap baix, els complementa i matisa, per

endinsar-nos en unes situacions colpidores, però accessibles als lectors infantils.

En segon lloc, cal parlar d’un seguit d’obres que plantegen un repte. El repte de

la  integració  a  partir  del  reconeixement  de  la  diferència.  És  el  repte  de  Joana,  la

protagonista  de  L’equip  dels  rosegons,  una  xiqueta  que  vol  jugar  a  bàsquet  i  és

rebutjada per estar grossa; de Carles, el xiquet amb discapacitat intel·lectual d’Ànimes

de cotó en pèl; d’Anna, en Vull ser muixeranguera; d’Els xiquets de la gorra i la lluita

contra el càncer, etc.  

5.6.5.1 El nanet Gumersind i la princesa Naonín

Publicada en la col·lecció «Tucan» (2004, Marjal/ Edebé), narra la història de

Gúmer, un nanet orfe que viu en l’estretor d’un circ, i de la princesa Naonín, que viu a

palau envoltada de luxes. La princesa, tancada al castell i ultra protegida pels pares, no

té amics amb qui jugar. Anirà al circ i coneixerà Gúmer, un xiquet totalment diferent

d’ella, i alhora, idèntic, en el desig de tindre amics i algú amb qui jugar. Els monarques

no veuen amb bons ulls aquesta amistat, i proven d’entrebancar-la tant com poden. Però

Gúmer i Naonín aspiren a ser junts i fer el que volen, treballar al circ. Una història

tendra i dura, que ara provoca el somriure i adés apunta la llàgrima. 
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Maite Insa defensa el valor de la narració en un article revelador, ja des del títol

«Trencar tòpics des de petits» (2005, 13): 

Enric Lluch és un mestre de la literatura infantil, literatura que no sempre està tan reconeguda 

com  hauria  de  ser-ho.  Pàgina  rere  pàgina,  l’autor  d’Algemesí  explica  amb  una  tendresa,  

naturalitat i simpatia absolutes la història del nanet i la princesa, i conclou el conte amb una lliçó 

de tolerància respecte a les voluntats dels altres quasi sense adonar-nos-en. El nanet Gumersind i

la princesa Naonín és una molt bona història, divertida a estones, tendra en altres, i un poquet 

trista en ocasions, que pot fer rajar llàgrimes de riure i de pena fins i tot als adults. 

6.6.5.2 Somnis de mar i altres reculls de contes 

Enric Lluch també és autor d’alguns reculls de contes.  Somnis de mar (2003,

Tàndem),  publicat  en la col·lecció «La Bicicleta  Groga», presenta vuit  històries ben

diferents,  amb el  comú denominador  del  mar.  Hi  ha pirates  a  la  recerca  de  tresors

amagats, pescadors que es troben amb sirenes, tonyines enamoradisses que es mariden

amb lluços seductors, un rei Neptú que senyoreja l’oceà i, fins i tot, infants que juguen a

les platges d’Austràlia. 

Beatriu Cajal en parla en un article de Faristol: 

A partir dels vuit vents del país, l’Enric Lluch ens obsequia, perquè és un veritable obsequi, amb 

vuit contes que ens parlen del mar, de personatges fantàstics, de sentiments com la tendresa i 

l’amor, de capacitats com la ironia i l’humor, en definitiva, de la vida. Ens fa riure, però també 

ens fa reflexionar. Els contes, tots i cadascun, tenen el seu què. N’hi ha de més llargs i de més 

curts, però tots compten amb un llenguatge ric, ple d’enginy, amb descripcions precises, amb 

diàlegs  vius  i  plens  de  matisos,  amb  personatges  sorneguers  i  divertits.  I  parlen  de  temes  

interessants, com ara el poder, les minusvalideses, la fantasia... (Cajal, 2003).

Contes de les  coses que pengen del  cel (1996),  Premi Joan Amades,  Contes

arran  de  terra  (1995)  i  Una setmana de  contes (2012)  completen  la  producció  de

narrativa breu. Mentre que els tres primers reculls comparteixen un fil conductor, ni que

siga un eix temàtic, l’últim és totalment miscel·lani. En aquest gènere Lluch ofereix una

bona mostra de les seues inquietuds, amb una gran varietat temàtica. El punt de partida,
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com en Una setmana de contes, és la necessitat de recuperar la narració oral. Alterna

històries de bruixes i princeses amb d’altres més modernes. 

6.6.5.3 Pometa dolça

Pometa dolça (1999, Bromera) planteja el conflicte de la separació dels pares en

la infantesa i l’adaptació a la nova situació. Carles es troba amb dos pares i dos mares,

els de sempre i les noves parelles, cosa que provocarà una sèrie de problemes a casa i a

escola. Aquesta classe d’històries, segons com es conten, poden resultar entretingudes o

d’allò més avorrides. Lluch és conscient del perill  de la literatura de tesi  i  evita les

lliçons morals. Els personatges es comporten en tot moment amb la major naturalitat.

Els seus problemes són com podrien ser els de qualsevol persona en la mateixa situació.

I alhora, el llenguatge és sempre accessible i la trama entenedora. 

 

6.6.5.4 Ànimes de cotó en pèl

Inaugura la  col·lecció  «Valors» (Andana,  2012).  És un conte de llenguatge  i

trama molt senzilla, per a lectors de primària. Narra la història de Carles, un xiquet amb

discapacitat intel·lectual que arriba a una nova escola i ha de lluitar per integrar-se amb

els companys, els mestres i la gent del barri. Tracta, per tant, valors com la integració i

el respecte a la diferència. 

Alhora, és la història d’un infant, normal i corrent, a pesar de la singularitat que

implica ser «una ànima de cotó en pèl», en el sentit més pur de la paraula. Enric Lluch

s’esforça  a  presentar-nos  el  protagonista  com  un  xiquet  igual  que  la  resta,  igual  i

diferent, com en el fons són totes les persones. Un personatge que té alguna dificultat. I

és aquesta dificultat la que han d’entendre els lectors. Perquè la dificultat no solament la

té ell, sinó també la gent que no el comprén i no l’accepta. Carles s’enfronta a la seua

dificultat i a les dificultats dels altres amb l’ajuda d’un personatge màgic i quotidià, un

senyor gran, el senyor Tobies.  

Conte clarament escrit amb la intenció de tractar, des d’un punt de vista positiu, el tema de la 

discapacitat intel·lectual i els problemes d’integració a l’escola que això suposa. El protagonista, 
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en Carles, ha canviat de poble i d’escola, i s’ha d’esforçar per trobar el seu lloc en aquests nous 

contextos. Després d’alguns petits incidents -i amb l’ajut de la mare i d’un vell rodamón- se’n 

sortirà amb senzillesa i perseverança. Escrit d’una manera volgudament senzilla, és apte per a 

lectors «lents» i útil per posar-lo en comú a la classe. Els dibuixos en gamma de grisos -també 

molt senzills i entenedors- completen la narració, tot i que no l’enriqueixen  especialment. La  

principal vàlua del text és la tendresa que destil·la d’una manera simple, el lector es posa, des de 

la primera ratlla, al costat d’en Carles i les seves dificultats, i l’acompanya en la seva petita  

aventura quotidiana (Valriu, 2009).

6.6.5.5 Tres nobles en un grapat i un soldat enamorat

La col·lecció «El Micalet Teatre» és l’aposta més sòlida i continuada en el temps

pel teatre infantil.  Tant pel que fa a l’edició de textos, molts guanyadors del «Premi

Xaro  Vidal»  (és  el  cas  de  l’obra  de  Lluch),  com  en  la  preparació  de  propostes

didàctiques  per  a  representar  i  aprofitar  l’obra  a  l’escola.  A l’humor,  al  llenguatge

expressiu i a la riquesa en frases fetes cal sumar un repte afegit: el fet que l’obra està

escrita  en  vers.  La  trama  se  centra  en  l’argument  amorós  i  en  els  personatges

arquetípics, a la manera de les rondalles, amb una princesa que ha de triar entre tres

pretendents. I com en les rondalles i els contes meravellosos, l’heroi supera totes les

proves gràcies a l’enginy i al bon cor.207 

6.6.6 Narrativa juvenil: història, aventura, intriga i adolescència 

A més d’una extensa producció infantil, Enric Lluch ha sabut conrear la novel·la

juvenil. En termes quantitatius, hi apostà decididament a partir de la primera dècada del

segle XXI,  moment  en què diversifica  la  seua  col·laboració  amb diverses  editorials

valencianes. Sobre l’adolescència, publica Jo… i les circumstàncies (2002) i Qüestió de

feromones (2011); la intriga i l’aventura són l’eix vertebrador de Pell d’escata (2002),

L’impostor (2003),  Per què, Sara?  (2007)  i  La germanor del camí  (2007); la trama

històrica protagonitza  L’enigma dels  templers (2002),  Si  la gran deessa vol (2002),

Temps de conquesta  (2007),  El servidor de l’alquimista (2008) i  Més enllà del mar

(2013).

207 Vegeu la ressenya d’Aurora Val en Faristol (2012). 
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6.6.6.1 Si la gran deessa ho vol

Publicada  en  la  col·lecció  «Esguard» (Bromera,  2002),  és  potser  l’obra  més

remarcable i sòlida de la narrativa històrica de Lluch. És la crònica de la campanya

bèl·lica cartaginesa, novel·lada per un jove guerrer iber, Belisker. La primera persona i

les  vicissituds  del  protagonista  la  converteixen  en  una  novel·la  iniciàtica,  de

construcció. Les referències a Hanníbal, als germans Escipió, a la toponímia (Edeta,

Indika,  Arse),  a  la  cultura  d’ibers  i  cartaginesos  fan  la  narració  versemblant  i  ben

bastida. Lluch es mou còmodament en les aigües de la novel·la històrica, a pesar del

repte  que suposa escriure  sobre una època  tan reculada  en el  temps.  A mesura  que

avancen els  capítols,  la  Història  es barreja amb la  història dels  personatges,  el  jove

Belisker,  la  captiva  Aenai,  el  reclutador  Mutil,  el  guerrer  Urkestar  o la gran deessa

Serai: 

Els sentiments i les vivències del protagonista, una personalitat que va creixent al llarg del text, 

amb els  seus records  i  amb els  desitjos  de  retornar  a  casa,  amb imatges  que van  i  vénen,  

apareixen i desapareixen, sempre acompanyades  per  la  presència  de  la  deessa,  i  molt  

especialment  de  la  imatge  d’Alòria,  el  seu  amor  adolescent…  Una  història  emotiva  i  ben  

construïda, explicada amb ganes i amb molts moments d’enorme interès i sensibilitat (Aloy,  

2002).  

6.6.6.2- Temps de conquesta (2006)

Publicada en la col·lecció «Esguard» (Bromera), va rebre el premi de Novel·la

Històrica Juvenil Far de Cullera:  

L’obra ens ofereix una visió singular a l’entorn dels fets que s’esdevingueren en la conquesta  de

Mallorca i València per part del rei en Jaume, narrada per un dels ferrers que acompanyaven  

l’exèrcit reial i que, a imatge i semblança de les cròniques de Ramon Muntaner, utilitza un estil i 

un lèxic arcaic. Una narració humana, diferent i propera al lector jove, que permet saber des de 

primera línia uns fets que massa vegades només es coneixen a partir de la versió oficial. I és  

que  aquest  títol  es  podria  col·locar  dins  l’allau  de  l’historicisme  popular,  aquell  que  

descobreix  la  història  des  del  vidre  dels  més  desvalguts,  mitjà  pel  qual  es  fa  més  

comprensible i propera als joves lectors (Portell, 2007).
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La figura de Jaume I va tornar a despertar l’interés de l’autor en  Fill de reis

(2013, SM Arrels), una narració infantil,  per a l’últim cicle de primària.  Evoca amb

llibertat  la  infantesa  de  Jaume  I,  a  partir  d’algunes  dades  bàsiques  estretes  de  les

cròniques. Com vam explicar a l’apartat dedicat a la novel·la històrica, es palesa una

gran diferència  de tractament.  Mentre  que en  Temps de conquesta el  to  és  pausat  i

seriós, tot i que dinàmic, com correspon a una novel·la iniciàtica, en Fill de reis el to és

absolutament desenfadat. 

6.6.6.3 Pell d’escata

Publicada  en  la  col·lecció  «Espurna»  (2009,  Bromera),  es  tracta  d’una  obra

d’intriga  que  ben  bé  podria  ser  la  base  d’un  thriller  cinematogràfic.  És  també  un

exemple de com es pot plantejar una història per a joves sense que els protagonistes

hagen de ser necessàriament jovençols i el marc el de les cabòries adolescents. La trama

parteix d’una visita que Bernat, biòleg i cronista, efectua a la casa de l’apotecari del

poble recentment  traspassat,  per  a catalogar  i  donar els  llibres  de la  seua biblioteca

personal al poble de Dénia. Mitjançant  el  recurs  del  manuscrit  trobat,  Bernat

descobrirà  el  secret  millor  guardat  per  l’apotecari:  com fa anys,  tingué notícia  d’un

estrany jove amb la pell recoberta d’escates que els pescadors locals van capturar en una

xarxa i  que veien nadar  amb certa  freqüència.  La investigació  de Bernat  avança en

paral·lel a la lectura del manuscrit, amb un ritme equilibrat i dinàmic.208 

6.6.6.4 Qüestió de feromones

Publicada en la col·lecció «Narrativa» (2012, Tabarca). Dins del gènere de la

novel·la d’institut, protagonitzada per adolescents que comparteixen el mateix món i les

mateixes inquietuds que els possibles lectors, Lluch ens ofereix una obra que indaga en

el tema més universal de la literatura: l’amor. El punt de partida és l’enamorament del

protagonista d’una companya de classe, i el trasbalsament que provoca. L’originalitat de

la novel·la rau en l’explicació d’aquest nerviosisme, inseguretat i canvis en la forma de

208 Vegeu la ressenya de Beatriu Cajal (2010, 15) en Faristol.  
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vida: les feromones. En la línia de Jo… i les circumstàncies, la novel·la s’endinsa en les

preocupacions adolescents des del sentit de l’humor.  

6.6.6.5 La germanor del camí 

Novel·la  juvenil  d’intriga  i  aventures  publicada  en  «Esplai»  (2007,  Bullent).

Barreja  els  elements  prototípics  del  gènere:  personatges  adolescents,  objectes

misteriosos, intriga detectivesca i ritme àgil. Lluch demostra ser un bon coneixedor de

la història antiga, en plantejar un enigma relacionat amb el passat romà dels valencians.

En la línia de L’enigma dels templers (2002) i El servidor de l’alquimista (2008). 
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6.7 Pasqual Alapont

6.7.1 Entre la narrativa infantil i juvenil i el teatre

Pasqual Alapont i Ramon (Catarroja, 1963) és un dels autors valencians més

venuts,  traduïts  i  de  major  projecció,  dins  i  fora  del  País  Valencià.  Llicenciat  en

Geografia i Història, ha compaginat la creació literària amb el teatre. Editor, traductor,

guionista  de  televisió,  dramaturg,  actor  i  director  d’escena,  figura  a  la  nòmina  ben

reduïda  dels  que  s’han  pogut  dedicar  professionalment  a  escriure.  Ha  publicat  una

trentena d’obres de LIJ, a més de nombroses traduccions i adaptacions per als lectors

més  joves  i  una  novel·la  per  a  adults,  Tota  d’un  glop (2003).  Col·labora  amb  la

companyia teatral La Dependent i ha estrenat cinc obres de teatre. 

Es donà a conèixer amb Mitjacua i la sargantana del mar (1984). Publicada en

la Federació d’Entitats Culturals del País Valencià i escrita en col·laboració amb Antoni

Torregrossa, va guanyar el Premi Enric Valor de Narrativa Infantil. Narra la història,

entre  tendra  i  divertida,  d’una  sargantana  aventurera  que  ja  avança  els  trets  dels

personatges  que  caracteritzaran  la  marca  Alapont:  ironia,  humor  i  una  estructura

episòdica que va sumant escenes, com gags del teatre. 

Alapont forma part, per tant, de la primera fornada de LIJ valenciana. Dos anys

després, publicà en Gregal el títol que donaria el tret de partida de la seua sèrie més

popular  i  representativa:  No sigues  bajoca (1986).209 La bona acollida  esperonà una

continuació de les aventures de Manel i l’avi Frederic, Estàs com una moto! (1988).210

La tercera  part  no es  féu esperar  massa,  Me’n vaig de casa (1993),211 en  Bromera,

editorial que acabà publicant la sèrie completa. I encara en vindria un quart lliurament,

més tardà, Cagadets de por (2003).212 Només aquests quatre llibres sumen un total de 65

209 7 edicions en Gregal i 18 en Bromera. 
210 2 edicions en Gregal i 18 en Bromera. 
211 12 edicions en Bromera. 
212 9 edicions en Bromera. 
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edicions sense interrupció, i això són molts llibres, vora 150.000. Un èxit indubtable de

vendes i de lectors que ja abraça diverses generacions. 

Alapont esdevé, des del començament, un dels autors de referència d’edicions

Bromera,  encara  que  no  deixa  de  publicar  en  altres  editorials,  especialment  Edebé.

Durant la dècada els noranta comença el període més fecund. En l’àmbit infantil publica

Ara  sí  que  t’has  refredat!  (1998),  una  història  senzilla  per  a  primers  lectors,  i

Pipistrellus pipistrellus, set dies en la vida d’un quiròpter (1994). Aquesta última obra

confirma una altra de les claus de la marca Alapont: la construcció d’un protagonista

potent, amb una personalitat molt definida, sovint des de la hipèrbole i la paròdia, però

capaç  d’enfilar  amb  versemblança  tot  un  seguit  de  situacions  còmiques  i

rocambolesques. Altres obres per a la mateixa franja d’edat, de deu a dotze anys, són El

cas de la ploma de plata (2010) i David i el nyítol (2011), en Baula/Edelvives. 

A partir  del  2000  intensifica  el  ritme  de  publicació  com a  col·laborador  de

Bromera, sovint amb diferents pseudònims (Benjamí Ramon o Víctor Raga). Després de

publicar un parell de contes en el projecte «Lletra Màgica», s’encarrega en solitari de

diverses col·leccions de contes il·lustrats a tot color per a primers lectors: «La Tortuga

Setciències», 6 números (2008-2009);  Babalà (2009), 10 números. 

Sens dubte, la gran aportació d’Alapont és en el camp de la narrativa juvenil, on

ha guanyat  alguns  dels  guardons  més  prestigiosos  i  ben  dotats.  Després  de  les  tres

primeres  aventures  de  Manel  i  l’avi  Manelic,  publica Quin  sidral  de  campament!

(1996),en Cruïlla, una de les obres més reeixides. Haurem d’esperar fins al 2000 perquè

comence una nova etapa marcada per una aposta decidida per la narrativa per a joves i

per  la  traducció  a  altres  llengües,  sobretot  en Algar  i  Edebé.  El  punt  de partida  és

Menjaré bollyc@os per tu (1999), guanyadora del Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil

i  publicada  per  Bromera  en «Espurna»;  seguiran  dues  obres  que  marquen  l’entrada

d’Alapont en l’editorial Edebé, Un estiu sense franceses (2000) i L’ovella negra (2001):

una  novel·la  amb  la  qual  va  obtindre  el  Premi  Edebé  de  Literatura  Juvenil  que  es

publica  en  les  quatre  llengües  de  l’estat  i  el  Premi  de  la  Crítica  Serra  d’Or  en  la

modalitat juvenil que s’estrenava aquell any. Convé remarcar que Alapont és un dels

autors  valencians  més  traduïts,  almenys,  a  la  resta  de  llengües  de  l’estat,  gràcies  a

345



publicar  una  part  important  de  l’obra  en  editorials  estatals,  Edebé/Marjal,

Baula/Edelvives i Cruïlla/SM. Bromera, des del segell Algar, també n’ha afavorit les

traduccions.  

L’infern de Marta (2004) va ser reconeguda amb el premi «Protagonista Jove»

del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, atorgat per la votació dels lectors, fet que

va ajudar a la traducció de l’obra al  castellà,  el  gallec i  l’anglés. Aquesta obra, que

podem anomenar de tema, és una de les primeres incursions de la LIJ valenciana en el

gènere de la narrativa d’autoajuda o de reflexió: el  tema a desenvolupar és la història

d’una  jove  que  pateix  maltractaments  per  la  seua  parella.  Barrots  daurats  (2005)

continua el gènere, en plantejar un altre argument d’actualitat, un adolescenent que entra

en  l’òrbita  de  les  sectes.  Ambdues  obres  es  publiquen amb un annex escrit  per  un

especialista, per a ser treballades a l’aula. 

Fi de culs a Mallorca  (2006, Bromera),  Plens de ràbia (2005, Edebé) i En la

línia dels tres punts (2007, Baula) porten a un parèntesi de cinc anys que es trenca amb

la publicació d’El racó de Penélope (2012, Cruïlla), Premi Gran Angular, El cavaller de

l’oceà antàrtic (2013, Edebé) i La banda els mitjos lladres (2013, Bromera).

També és autor de la sèrie de llibres «El Club de la Ciència». Els sis llibres per a

tractar temes transversals de coneixement del medi per al segon cicle de primària. I els

tres  llibres  de  la  sèrie  de  Morgana,  protagonitzats  per  una  adolescent  curiosa  i

aficionada a resoldre problemes: El quadern taronja de Morgana (2009), Qui té por de

Morgana (2010) i Morgana, la dels ulls verds (2010).

A banda, Alapont és un reconegut autor teatral  per al públic adult.  Ha escrit,

representat i publicat algunes obres:  Beatrius (1997),  Currículum  (1998),  Tres tristos

traumes (2005) i  Pell  de corder: una teoria sobre això (2005).  I  ha tingut  cura de

diverses adaptacions de clàssics per a la col·lecció «El Micalet Galàctic». 

Comptat  i  debatut,  l’obra  d’Alapont  es  debat  entre  dos  eixos:  de  primer,  la

novel·la d’humor, des de la visió irònica i desenfadada de la realitat d’uns protagonistes

narradors adolescents, a l’estil de Fi de culs a Mallorca, Menjaré bollicaos per tu o Un

estiu sense franceses. Un humor que domina tota la producció infantil o preadolescent,

amb  personatges  entranyables  i  amb  un  caràcter  inoblidable,  com  el  científic  de
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Pipistrellus Pipistrellus, la parella d’Un sidral de campament, Morgana o Manel i l’avi

Frederic;  en  segon  lloc,  presenta  una  altra  línia,  no  tan  abundant  com la  primera,

marcada pel realisme crític de L’infern de Marta, Barrots daurats i Plens de ràbia. 

Tot  seguit  farem  un  repàs  i  un  comentari  d’algunes  obres  que  considerem

fonamentals en la trajectòria d’Alapont.

   

6.7.2 Aventura i humor 

6.7.2.1 La sèrie de Manel i l’avi Frederic

No sigues bajoca!  (1988) és el primer títol de les aventures de la família més

esborrajada i llegida de la LIJ valenciana. Publicat inicialment en Gregal, i després en el

catàleg primerenc de Bromera, va aconseguir entrar amb força al mercat escolar. L’èxit

afavorí  la  vinguda  d’Estàs  com  una  moto! (1988),  Me’n  vaig  de  casa!  (1993) i

Cagadets de por (2004).

Tots quatre llibres comparteixen protagonistes. Manel, l’avi Frederic i la família

poc convencional formada pel pare, la mare i una tia fadrina que es veuen immersos en

les majors bogeries. Hi trobem el millor Alapont en estat pur: el graciós, l’enginyós i el

que  enfila  un  disbarat  rere  l’altre,  en  un  exercici  de  pirotècnia  verbal  que  sembla

inesgotable. El narrador de totes les històries és Manel. Explica en primera persona les

seues  peripècies  des  de l’òptica  d’un xiquet.  L’argument  sempre  gira  al  voltant  del

mateix, l’enfilall de malifetes i desficacis que pensen i posen en pràctica Manel i l’avi

Frederic,  encara  més  tronat  i  infantil  que  no  ell.  És  indubtable  l’encert  en  la

caracterització  dels  personatges,  cadascun  amb  el  seu  pessic  de  bogeria  particular:

Manel és una barreja de Guillem Brown i dels còmics  Dennis the menace o els Zipi

Zape d’Escobar, amb l’avi Frederic,  com la corda i el  poal. El començament de  No

sigues bajoca és tota una declaració de principis:

Avui ens han castigat, a Frederic i a mi, a l’hora de dinar perquè estàvem fent harca amb els  

pinyols de les olives. La tia Roser, que és alta i prima com una granera, s’ha posat les mans al 

cap i no ha parat de cridar que la faríem tornar boja en quatre dies. Tot perquè Frederic li havia 
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encertat la mateixa punta del nas amb un pinyol. Mon pare se’n reia, ben a gust, i ha hagut de 

sostenir-se a la cadira per no caure (Alapont: 1991, 7).

És admirable la capacitat d’Alapont per a crear situacions hilarants. Però, sens

dubte,  l’arma  que  contribueix  a  dotar  de  vitalitat  la  narració  són  els  diàlegs,  vius,

espontanis i enginyosos. S’hi nota l’ofici de l’altre Alapont, el dramaturg, a l’hora de

reblar la caracterització dels personatges pel que diuen. Un bon exemple és el moment

que Manel porta el gos que s’ha trobat i el presenta a l’avi Frederic:

- Xe, quin gos més rar que portes! De quina fira l’has tret?

- Encara no ho sé, esperava que em donaries alguna idea.

- Coloraines!

- Fuig, que coent! Li direm Moc Penjant.

- Això no és un nom seriós. Que vols que se li riguen tots els gossos del veïnat? 

(Alapont: 1991, 26)      

6.7.2.2 La sèrie de Morgana

Alapont  va  escriure  una  desena  de  títols  per  a  la  col·lecció  «El  Club  de  la

Ciència». En aquesta classe de llibres, l’argument està supeditat al tractament d’un tema

de l’àrea de Coneixement del Medi o de Ciències Naturals. Amb tot, aconsegueix crear

un personatge amb entitat,  Morgana, protagonista de tres títols, referit cadascun a un

trimestre de sisé de primària. Farem cinc cèntims del primer títol, El quadern taronja de

Morgana.213 

En els  tres  llibres  de la  sèrie  els  recursos narratius  es posen al  servei  d’una

finalitat  didàctica:  transmetre  i  consolidar  un  coneixement  determinat.  Tant  les

situacions com els personatges o, fins i tot, les il·lustracions de Montse Español, proven

de captar l’empatia del lector. Per aquest motiu, Morgana, la protagonista, és una jove

de la mateixa edat, ambient social i familiar que el lector model: estudia sisè, practica

un esport (bàsquet), conviu amb una família i té un cercle d’amistats. 

El pretext que dóna versemblança al punt de partida de la narració és que, a més

a més, li agrada escriure un diari on va anotant i comentant les vivències personals i

213 Vegeu la crítica d’Arantxa Bea en Faristol, núm. 66, 2009. 
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acadèmiques del primer trimestre del curs. El diari és una fórmula provada amb èxit en

altres llibres transversals per a adolescents, com ara la sèrie del jove maniàtic, un best

seller internacional. Morgana parla de la primera experiència sentimental, del dia a dia

no sempre fàcil amb la família i el germà major, de les relacions amb els companys de

classe, etc. Parteix de tòpics com a elements d’aproximació al lector: pares que tenen

raons, picabaralles amb el germà, primer amor, simpaties i antipaties entre companys,

dubtes de l’edat… El diari va ple de les aventures i les cabòries habituals d’una joveneta

d’onze anys, però tractades amb gràcia i enginy, la qual cosa els permet acomplir la

seua funció: cohesionar la història i tibar la corda de la tensió narrativa.  

A pesar dels condicionants dels llibres per a reforçar coneixements de classe de,

Alapont aconsegueix dibuixar uns personatges definits i una història ben moblada. Usa

els recursos que domina en el seu estil narratiu: l’humor i l’enginy, amb descripcions

subtils i alhora caricaturesques. El ritme narratiu alterna moments ràpids i entretinguts,

amb altres més lents, relatius a lliçons de coneixement del medi, naturals o llengües. 

En  el  capítol  inicial,  per  exemple,  després  d’una  breu  presentació  de  la

protagonista, de la família i dels companys de classe, hi ha un diàleg entre mestra i

alumnes  relatiu  a  la  resolució  d’un  problema  matemàtic.  Tot  seguit,  reproduïm  un

fragment  il·lustratiu  de  la  barreja  de  narració  i  transversalitat,  en  aquest  cas,  sobre

literatura: 

Encara no ha començat la temporada de bàsquet i els dissabtes al matí es fan llargs. El meu  

germà se n’ha anat a la piscina, però jo he preferit quedar-me a casa llegint. De totes maneres, ell

no vol que l’acompanye. Diu que sóc pitjor que la pesta, que ell no té per què fer-me de cangur. 

Des que s’afaita els quatre pèls de la barba amb les pinces de depilar de la mare Déu sap què s’ha

cregut, el milhomes. La mare m’ha vist estirada al sofà i m’ha preguntat que què llegia. Un  

llibre, li he dit. S’ha posat molt contenta i m’ha dit que a ella també li agrada molt llegir. Supose 

que ho deu fer d’amagat al vàter, perquè no l’he vista mai.

–Però què lliges? –ha insistit–. Oh, Alícia al país de les meravelles. Aquest llibre està molt bé.

–Ah, sí? L’has llegit? (Alapont: 2009, 10).

El resultat,  segons assenyala  Arantxa Bea (2009) «és  un producte  híbrid,  un

conglomerat a mig camí entre la literatura i el llibre de text».  
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6.7.2.3 Quin sidral de campament

Alapont demostra predilecció pels personatges amb caràcter i per la narració en

primera persona. Aquesta tria dóna molta proximitat a uns personatges sovint descrits

des de la  caricatura  i  l’exageració.  En  Un sidral de campament posa en pràctica la

tècnica del narrador coral, des de la veu de cinc personatges diferents que coincideixen

en un campament d’estiu, quatre participants i un  monitor. El protagonista és Víctor, un

jovençol que es defineix a si mateix com «tímid», «esquiu» i «extravagant». Alapont té

la mà trencada a l’hora de dotar els personatges de trets sorprenents. Podríem afegir que

és  hipocondríac,  insociable,  poruc i  força  desconfiat  en les  relacions  humanes.  Una

autèntica mina d’anècdotes i penjaments. Al campament coincideix amb Lídia, una jove

que en sembla l’antítesi, valenta, independent i amb molta espenta. Víctor comparteix

tenda  amb   Silvestre,  un  bandarra  amb  aires  de  perdonavides  que  fa  el  paper

d’antagonista.  I  Lídia  amb Raquel,  una  amiga  espiritual,  enamoradissa  i  tocada  del

bolet.  L’última  visió l’aporta  un  monitor  que  fa  mans  i  mànigues  per  controlar  els

xiquets. 

Els  personatges  van  narrant  les  anècdotes  aleatòriament,  de  manera  que  es

produeix un contrapunt constant de punts de vista. Alapont encerta en la caracterització

complementària  d’uns i  altres,  a partir  de les  opinions  i  les valoracions  dispars que

cadascun d’ells té dels companys i de les experiències. 

La  novel·la,  curta  i  estructurada  en  capítols  breus,  es  llig  d’una  tirada.  La

història es despreocupada, amb acudits, ironies i frases enginyoses ara i adés, ben bé a

cada línia. S’hi nota, de bell nou, l’ofici de dramaturg per la naturalitat dels diàlegs, a

pesar que les situacions són d’allò més anodines. Els personatges narren la història amb

un llenguatge fresc i directe, com si l’explicaren sobre un escenari.

Finalment,  gran  part  de  l’habilitat  per  connectar  amb  el  lector  rau  en  la

caracterització hiperbòlica. Un exemple és la descripció de Silvestre: 
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Per sort  no tot són problemes. M’han assignat un company de tenda encantador:  una mena  

d’orangutan pèl-roig de vora cinquanta quilos, brut de cap a peus i amb els cabells greixosos.  

Una perla. Li diuen Silvestre (Alapont:1996, 10). 

O com descriu Lídia a Raquel:

He conegut la xica que compartirà la tenda amb mi. No sé què pensar. De fet, dir-li xica ja és una

concessió. Més aviat sembla una fada, amb els cabells foscos, esbullats talment un fregall, la  

mirada estràbica com un mèdium en ple trànsit i la cara pàl·lida i grassoneta.  Si en lloc de  

Raquel m’haguera confessat que era la reencarnació de Morgana, me l’hauria creguda a ulls  

clucs (Alapont: 1976, 11).

  

6.7.3 El drama novel·lat

6.7.3.1 L’infern de Marta

En  certa  manera,  L’infern  de  Marta (2004)  se  situa  dins  del  gènere  de  les

lectures d’autoajuda per a reflexionar, previndre i actuar davant dels maltractaments.

L’epígraf que acompanya el títol és ben indicatiu del contingut i del to de la novel·la:

L’infern de Marta:  una jove  maltractada lluita  per salvar la  seua vida.  Maite  Insa

proporciona  una  definició  tan  breu  com  encertada,  en  una  ressenya  de  Lletres

Valencianes (2003, 120):  

un trípode per reflexionar o per tractar el tema tan actual dels maltractaments a les dones. Aquest

oferiment a tres bandes comença amb una nouvelle de Pasqual Alapont, que porta el títol del  

volum i que està recomanada per a persones a partir dels 14 anys, on l’ingredient de la ficció 

ofereix  al  lector  l’amenitat  que  després  l’enganxarà  (està  narrada  com un thriller,  amb els  

ingredients canònics d’una novel·la de suspens) per engegar la reflexió didàctica. A continuació, 

la segona part del volum la signa Vicente Garrido, amb La màscara de l’amor, una mena de  

llibre d’autoajuda sobre tot el que envolta els maltractaments, basant-se en la història que el  

lector acaba de llegir.

 

Som davant de dos textos, el literari d’Alapont i el psicològic de Garrido que es

complementen en funció del grau d’aprofundiment que vulga aconseguir el lector. La

història pot llegir-se com una simple novel·la, amb personatges adolescents, fàcilment
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identificables  amb  els  lectors  potencials:  una  jove  coneix  un  xicot  a  la  discoteca,

s’enamoren, al principi tot són flors i violes. Però el xicot resulta que vol controlar-la,

anul·lar-la… Les situacions són quotidianes i, ben segur, moltes lectores s'hi sentiran

identificades.  Només  això  ja  justifica  una  historia  llegidora,  sense  pretensions,  que

transcorre a bon ritme. A banda, tant l’apèndix de Garrido com, sobretot, les propostes

didàctiques de la pàgina web de l’editorial  conviden a posar en marxa un «taller  de

prevenció dels maltractaments». I és ací on hi ha l’element més innovador del llibre,

almenys,  en l’àmbit  de la LIJ valenciana del moment.  Una novel·la  i  uns materials

addicionals  que permeten  una  lectura  compartida,  entre  alumnes  i  professors,  d’una

banda, i també, famílies.

Acabem amb un fragment  d’una  altra  crítica,  aquesta  vegada  de  Pep Molist

(2003) per a la revista Faristol:

La novel·la, tot i la intenció prèvia, literàriament funciona. Amb un inici contundent que engrapa

el lector,  i  amb una història d’amor i odi  que, encara que previsible,  avança i es fa grossa  

ràpidament i sense treva, com una bola de neu. És una novel·la realista que retrata un cas extrem 

com els que sovint apareixen a les notícies, en el qual un dels membres de la parella desconeix 

allò que s’amaga rere el rostre de la persona estimada. Un exemple que es fa llegir amb delit, que

desperta l’horror en el lector, i  que, de ben segur,  pot portar a la consulta del  manual, a la  

conseqüent mentalització del jove i al possible acompliment dels objectius marcats. 

6.7.3.2 Barrots daurats

Continua  l’estela  de  L’infern  de  Marta per  a  crear  històries  sobre  temes

d’actualitat  que  permeten  un  treball  posterior  a  l’aula.  L’apèndix  explicatiu  que

l’acompanya és un estudi de l’investigador Pepe Rodríguez, «Sectes: un camí fàcil a

enlloc». L’estudi descriu detalladament  el  procés de captació d’una persona per una

secta,  el  perfil  de les víctimes susceptibles de ser temptades i  les actituds d’amics i

familiars per ajudar a no caure en la trampa. 

Barrots  daurats gira  al  voltant  dels  ítems  expressats  en  l’estudi,  n’és  una

exemplificació de com una persona (un adolescent) pot caure en les xarxes d’una secta i
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com se’l pot ajudar a eixir. Alapont basteix un personatge emocionalment tocat, ja que

Àlex acaba de perdre la seua parella en un accident de moto i se sent perdut i sense

respostes.  La  caracterització  resulta  convincent,  com també  tot  el  procés  en  què és

captat: coneix una associació d’amics d’Egipte i una de les adeptes va captant-lo a poc a

poc. L’argument es complica amb alguns episodis novel·lescos, que a parer de cada

lector, resultaran més o menys versemblants. Com en L’infern de Marta, Alapont opta

pel thriller, i prova de combinar intriga, acció i amor.

6.7.4  L’humor: la mirada incisiva

6.7.4.1 En la línia de tres punts

La majoria  d’obres de Pasqual  Alapont  giren al  voltant  de dos  eixos.  D’una

banda, novel·les escrites des d’una mirada incisiva i caricaturesca, amb un humor que

assalta el lector sense treva, ben bé amb un comentari irònic, una descripció satírica o

un estirabot enginyós en cada paràgraf. I d’una altra, novel·les dramàtiques, marcades

per un realisme descarnat, uns personatges durs i unes situacions colpidores. 

Aquesta obra barreja els dos estils. Descriu l’evolució d’un divorci dins d’una

família, des del punt de vista dels dos germans que el pateixen. Hi ha ràbia, impotència,

tristesa,  sensació  de  naufragi… I  alhora,  hi  ha  un  to  irònic,  de  vegades  cínic,  que

humanitza els personatges i l’allunya del to melodramàtic o didàctic de moltes novel·les

juvenils de to realista.

Un encert és la combinació de dos narradors molt diferents, els dos germans. Un

de sis anys i l’altra de dotze. Aconsegueix mostrar la forma diferent com cada edat viu

la  separació.  Amb  senzillesa,  però  profunditat  de  fons,  a  l’hora  de  retratar  els

sentiments.  

6.7.4.2 L’ovella negra

Premi Edebé, ha estat traduïda a totes les llengües de l’estat. El punt de partida

és la història d’Hermògenes, membre d’una il·lustre família de doctors que decideix no

ser metge, sinó arqueòleg: serà l’ovella negra. A fi de pagar els estudis, ha de posar-se a
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treballar, entre altres coses, de cangur. La novel·la és una successió d’episodis còmics,

molt  ben integrats  en la  trama.  A l’igual  que  En la línia de tres punts,  alterna una

dimensió humorística dominant amb una altra de més reflexiva. En una altra classe de

novel·la juvenil aquestes reflexions quedarien postisses o forçades. Ací tenen sentit en

la  mesura  que  el  narrador  és  un  estudiant  universitari  crític  respecte  al  món  que

l’envolta.

Comptat  i  debatut,  una  de  les  obres  més  representatives  de  l’estil  narratiu

d’Alapont. Algunes de les escenes més reeixides i que millor encarnen el seu estil són

aquelles en què el protagonista assumeix el rol de la seua nova situació, com ara el

d’assistent cangur: 

A Hermògenes  no  li  havia  semblat  bé  que  Anna  portara  el  seu  flirt  a  casa.  D’una  banda  

s’alegrava que la xicota tractara d’oblidar-se d’ell, però de l’altra, sense voler adonar-se’n, havia 

començat a sentir gelosia i ho dissimulava amb Quim. «I si s’haguera despertat? I si haguera  

entrat a l’habitació i… i t’haguera vist no sé com?» Hermògenes s’estimava més no imaginar en 

quina postura podia Quim haver trobat sa mare (Alapont: 2001, 74).

5.7.4.3  Fi de culs a Mallorca

Un dels perills de les novel·les juvenils de caire realista que exploten situacions

quotidianes  és la  recurrència  dels  tòpics.  Aquesta  obra parteix  d’un dels  temes  més

apamats de la literatura per a joves: el viatge de fi de curs d’una classe d’adolescents. 

Hi  haurà  lectors  que  la  consideraran  una  lectura  d’allò  més  superficial  i

prescindible, però d’altres s’hi sentiran atrets pel vertigen d’humor i ironia. La novel·la

és  una  tirallonga  de  situacions  còmiques  i  de  disbarats,  versemblants  en  l’univers

adolescent.  Els  personatges,  lluny  de  ser  típics,  tot  i  que  responen  a  actituds

identificables,  presenten  una  entitat  que  els  torna  força  humans:  encarnen  l’esclat

d’emocions i sentiments de la joventut. Ara valents, no la pensen que no la fan, adés

porucs i dubitatius, de vegades altruistes i d’altres egoistes. El viatge de fi de curs a

Mallorca és el pretext per amollar-los en un espai reduït i observar com es comporten,

en un estira i arronsa continu entre els professors que volen controlar-los i els joves que
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volen  armar-la  ben  grossa  i  lligar,  a  cada  moment.  Amors  i  desamors,  corregudes

nocturnes i barrabassades diürnes.  

La lectura és ràpida i divertida, sense transcendències. Però capaç de fer passar

una estona agradable. 

6.7.4.4  El racó de Penélope

Premi  Gran  Angular  2012.  Alapont  aconsegueix  bastir  dos  personatges

memorables i amb força. D’entrada, hi ha Zinc, potser el tarannà adolescent que més

sovinteja en les novel·les d’Alapont:  inadaptat,  diferent de la resta, maniàtic,  un pèl

excèntric i mancat del do de la paraula davant de les xiques. Després, hi ha una família

amb un pessic de bogeria a les venes, també habitual en Alapont. Només a ells se’ls

acudiria obrir un restaurant sense tindre la menor idea de restauració. 

I per acabar-ho d’adobar, l’autèntica ànima del relat. El personatge «especial» i

«tronat» que acaba per embolicar-ho tot encara més: un vell mariner que contracten de

cuiner, més viu que la fam i envoltat de misteri. El magister vitae que ensenya a Zinc

quines són «les veritats essencials» de la vida i l’endinsa en la seua particular relació

amb l’Odissea i els seus protagonistes.  
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6.8 PEPA GUARDIOLA

6.8.1 Una mestra que escriu històries

Josepa  Guardiola  Chorro (Xàbia, Marina  Alta, 1953)  o Pepa  Guardiola,  com

signa els llibres, és mestra de professió, i autora d’una vintena de llibres de literatura

infantil i juvenil, per vocació.214 Es va estrenar amb dues obres que beuen en la cultura

popular, El llop i la cogullada (1988) i el recull Contes de riu-rau: contes populars de

la Marina Alta (1988). Van tindre un abast molt limitat tot i que volenterós. La primera

va ser editada per l’ajuntament de Xàbia; la segona, per l’Institut de Cultura Juan-Gil-

Albert, en la col·lecció «Tradició», dirigida per Antoni Espinós. 

I no obstant això, assenyalen el començament d’una carrera literària callada però

esforçada, construïda llibre a llibre. Descobreixen una escriptora i recuperen un bagatge

de referents culturals. No debades, el model de llengua literària de Guardiola és un dels

més nostrats i treballats dels autors valencians de LIJ, perquè beu directament del lèxic

popular més genuí, com és el de la Marina. La seua obra posterior abraça la literatura

per a infants i per a joves. 

En primer lloc, toca parlar de les obres de caràcter infantil. Narracions breus,

amb què va prenent confiança, publicades en edicions del Bullent: L’engruna de cristall

(1991), Premi Carmesina de narrativa infantil; Històries menudes (1993), on aprofita el

model  de la faula protagonitzada per animals;215 i  La bola de pol·len (1993). Contes

breus,  il·lustrats  en  blanc  i  negre,  amb  una  història  molt  senzilla.  Durant  aquesta

primera etapa, Guardiola fa com altres mestres escriptors del moment, escriu els llibres

necessaris per a l’ensenyament de la llengua a l’escola, d’on ella mateixa forma part. 

Dins de l’àmbit encara infantil, publica una sèrie de novel·les en editorials no

estrictament  valencianes,  sinó  estatals  amb  segell  autonòmic:  Un  brivall  sota  el

teló (Alfaguara/  Voramar,  1997);  La clau  mestra (Cruïlla,  1997),  finalista  del  Premi

Vaixell  de  Vapor;  Els  grumets  del  Cap  Negre (Abril  Prodidacta,  1998),  per  a  la

col·lecció «A Colp de Pedal»;  Tres titelles embruixats (Cruïlla, 2000);  Els ulls de la
214 Per a una visió general dels llibres de Guardiola, vegeu el seu blog: llibresdepepa.blogspot.com. 
215 Reeditat per Baula/Edelvives (2006), amb el títol La medalla de les formigues i altres històries 
menudes. 
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Nereida (Edebé, 2000); La llegenda de les aus daurades (Ajuntament de Xàbia, 2001); i

Bruixes, monstres i xiquets fadrins (Planeta & Oxford, 2005). Aquesta dispersió i un

caràcter  independent  a  l’hora  de  publicar  expliquen  que  no  siga  una  escriptora  tan

reconeguda  com  altres  companys  generacionals,  a  pesar  de  la  indubtable  qualitat

literària dels seus llibres. 

En segon lloc, hi ha les obres juvenils. I és en aquest punt on cal dibuixar dues

línies. D’una banda, una narrativa que pretén anar més enllà de la típica literatura per a

adolescents  (institut,  amics,  família,  amor,  etc.),  amb  temes  més  arriscats  i,  sovint,

nostrats. És la millor Guardiola, l’autora d’El talismà del temps (Bullent, 1994), Premi

Samaruc, un viatge en el temps fins a la Roma antiga; de Collidors de neu (Voramar,

1995),  Premi  de  literatura  infantil  i  juvenil  Mediterrània,  que  novel·la,  per  primera

vegada  en  la  literatura  valenciana,  el  comerç  de  la  neu;  i  de  La  casta  de  Banya

Trencada (Tàndem,  2013),  que  entronca  amb  els  llibres  infantils  d’inspiració

rondallística i les faules d’animals.  

D’una altra banda, dins de la literatura per a joves, Guardiola aposta per dues

obres amb caràcter, allunyades del cànon habitual: una obra compromesa i una fantasia

galàctica. Una llar en el món (Bromera, 2001) narra la problemàtica dels desplaçats per

conflictes  bèl·lics  en  diversos  indrets  del  món.  I  L’univers  de  les  idees  perdudes

(edicions del Pirata, 2010) sorprèn per la intensitat i la coherència del món fantàstic que

és capaç de crear.  

A més a més, és autora d’algunes narracions breus, escrites per a les diverses

campanyes  de  «Llegir  en  Valencià»  de  la  Fundació  Bromera  per  al  Foment  de  la

Lectura: La filla del Moliner de Ressemblanc (2012), La sort del geperut (2012) o Les

portes  secretes  de  la  nit (2013).  Ha  col·laborat  en  projectes  per  a  llibres  de  text

(especialment, per al grup SM) i va guanyar el Premi Enric Valor de novel·la amb El

desordre de les dames (Bromera, 2009), una novel·la d’adults on es revela com una

narradora de nivell.  

Pel que fa a la dimensió social,  ha pres part activa tant en els moviments de

renovació i innovació pedagògica dels últims anys. També en el moviment feminista i

contra la violència de gènere i com a membre actiu de Xarxa de Dones de la Marina
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Alta.  Aquestes  inquietuds  cíviques   traspuen  ara  i  adés  en  els  seus  llibres.  També

col·labora i és membre d’honor de l’Associació Riuraus Vius, l’objectiu de la qual és

conservar aquestes edificacions típiques del patrimoni arquitectònic valencià.

6.8.2 Entre faules i rondalles

6.8.2.1 Contes de riurau

Durant  la  dècada  dels  vuitanta,  es  publiquen  un  bon  grapat  de  reculls  de

rondalles.  L’herència,  el  mestratge i  l’èxit  comercial  de les rondalles d’Enric  Valor,

primer en Gregal i després en Tàndem i Bullent, va animar altres iniciatives. Més enllà

de la vàlua etnopoètica,  apuntaven al consum escolar (vegeu l’apartat  4.2.1 d’aquest

estudi, dedicat a la rondalla en l’escola). Amb tot, no cal oblidar que les rondalles són

històries per a ser escoltades. I en ser llegides, perden gran part de la seua gràcia. El

recull  Contes  de riurau (1988)216 forma part  de les recopilacions  per a  l’escola  que

entenen que no n’hi ha prou, d’aplegar històries orals: cal sotmetre-les a un procés de

reelaboració literària per a convertir-les en històries atractives per als lectors actuals. I

això, que no és fàcil, Guardiola ho va entendre molt bé. Per a aconseguir-ho, usa dues

tècniques: la literaturització de la rondalla i l’aproximació a l’espai referencial:

  

Respecte a l’exposició formal dels contes he mantingut l’estructura de la narrativa popular, si bé 

l’adobe amb matisos  que  volen enriquir  el  context  literari  i  despertar  en  els  lectors  gust  i  

delectació per la lectura, cosa que, d’altra banda, ja feien els bons narradors orals, en no limitar-

se a contar una historieta, sinó ampliant els detalls per atraure l’atenció dels oients (Guardiola: 

2014, 13).

Enric Valor i Joaquim González i Caturla ja havien posat en pràctica aquesta

tècnica, amb la reescriptura d’unes rondalles sovint extenses, suma de diverses variants,

i una voluntat pregona de recuperació lèxica. Amb ells, les rondalles, els clàssics del

poble,  s’eleven a clàssics  de la  literatura  i  encarnen una tradició  imprescindible.  La
216 Reeditada per Edicions 96 (2014).
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particularitat de Guardiola rau en l'estratègia d'orientar l’esforç creatiu a convertir el seu

recull en un instrument útil per a l’escola, tant en l’extensió de les rondalles –breu- com

en la tria del lèxic –acurat però comprensible. 

En  segon  lloc,  reïx  a  integrar  les  històries  a  la  comarca,  amb  referències

constants a la toponímia, a la forma de viure dels pobles de la Marina i també amb un

treball lingüístic més que remarcable que incorpora lèxic i fraseologia popular. 

Guardiola  enriqueix les històries i les fa seues amb descripcions  líriques que

doten l’espai i els personatges de major entitat, dins de l’esquematisme del gènere; amb

digressions  costumistes  per  a  il·lustrar  la  vida  al  camp  (els  cultius,  els  oficis

desapareguts, el nom dels peixos, etc.), que el lector modern desconeix i no li ve de més

que li expliquen; i, per damunt de tot, fa visible la cultura i la llengua del poble (llegiu

Xàbia o País Valencià), que a finals dels vuitanta ja començava a convertir-se en un

conglomerat  turístic  on trontollava  la  identitat  col·lectiva.  La forma de dignificar  la

cultura expressada en la llengua del poble passa per recuperar les històries i l’evocació

d’una forma de vida, posar-la per escrit i introduir-la a l’escola.  

Les rondalles de Contes de riurau no són especialment originals. No tenen per

què.  Són  com  les  contades  pertot  arreu.  Hi  apareixen  personatges  i  actituds  de

l’imaginari col·lectiu que compartim amb la resta de la humanitat, amb noms i matisos

diferents: el forçut de «Perot el Negrot»; la sort i la desgràcia en «Les bruixes de la

Plana»; la picardia en «El correu del Purgatori»; la cabuderia en «Un per a mi, dos per a

tu»; la bondat i l'altruisme de l’heroi en «La flor de les Meravelles»; la por de «Marieta i

la Granoteta»; la ximpleria de «Peret, Marieta i la llocada»; les faules d’animals, etc.

Les rondalles, comptat i debatut, tenen el valor de ser els clàssics del poble, universals i

atemporals.  Parlen  d’un món  on  hi  havia  –com ara,  ahir  i  hui-,  envejosos,  lladres,

egoistes, malvats, etc. i alhora, gent bondadosa, altruista, valenta, exemplar.

  6.8.2.2 Històries menudes

«Quan el sol es despenja cap a ponent i les ombres dels arbres s’allargassen cap

a llevant, apareix la iaia tortuga. La iaia tortuga, vella contadora d’històries menudes».
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Aquest és el començament d’un dels llibres més imaginatius de Guardiola, un recull de

tretze faules modernes, menudes per l’extensió i pels protagonistes. A partir del model

clàssic de la faula moral, basat en la brevetat narrativa i en l’esquematisme, les històries

tenen el punt just d’acció, varietat i senzillesa que les fa òptimes per a ser llegides i per

a ser escoltades a l’aula o a l’hora de gitar-se. 

«La medalla de les formigues», «El bot de la llagosta», «Un mosquit arriscat»,

«Tres cucs de terra», etc. són només alguns títols ben il·lustratius del tarannà del llibre.

La  narració  flueix  amb  naturalitat,  amb  l’extensió  adequada  perquè  els  infants  no

arriben a cansar-se, gràcies a la varietat temàtica i a la possibilitat de descansar. Alhora,

tenen  un  punt  reivindicatiu,  que  comença  per  la  tria  dels  protagonistes,  insectes  i

bestioles,  els  animals  més  menyspreats  de  la  terra,  que  poques  vegades  mereixen

l’atenció i el reconeixement dels humans. Guardiola sap modernitzar l’estructura típica

de la faula, narrar la història d’una manera actual i propera al lector i adobar-la amb el

raget just de sentit de l’humor per fer-la més atractiva als infants. Un exemple és aquest

fragment  del  conte «L’abella  obrera i  l’abellot»,  on ens descriu l’enamorament  dels

personatges:

Una abella obrera s’enamorà, cosa que no acostumen a fer les obreres, d’un abellot. La primera 

volta que el va veure, el coret li va pegar un bot. Això fou quan tenia pocs dies de vida i encara 

treballava dins el buc. L’abella, mentre feia vent amb les ales, alimentava les larves o netejava 

les bresques, veia entrar i eixir l’abellot i sospirava: «Aiii!, si jo fóra reina només voldria aquest 

abellot».  L’abellot  se  n’adonava  que  l’abella  hi  era;  n’hi  havia  tantes,  totes  iguals,  totes  

atrafegades. Com anava a mirar-la? (Guardiola: 1994, 54).

L’obra,  publicada el  1993 per  Bullent  en aquella  col·lecció  primerenca,  «Els

Llibres del Gat en la Lluna», ha estat reeditada per Baula, amb el títol La medalla de les

formigues i altres contes. A diferència d’altres obres coetànies, desfasades pel pas del

temps, és un exemple d’aquella primera LIJ valenciana: novella i de qualitat, arrelada en

la  tradició  rondallística  i  alhora  amb  voluntat  d’innovar  que,  malgrat  el  temps

transcorregut, continua sent una lectura amb plena vigència. 
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6.8.2.3 La casta de Banya Trencada

Els primers capítols recorden el gènere de les faules. En realitat, és una novel·la

breu protagonitzada per animals que comparteixen un espai idíl·lic, ben bé una Arcàdia,

a la marjal entre les serres de Mustalla, Segària i el Montgó. El petit món on viu també

l’autora. Hi habiten en perfecta harmonia. El narrador és un ocell, un esplugabous que

s’alimenta dels paràsits de bous i vaques. Des de la primera pàgina, però, es defineix

l’eix subjacent de la novel·la, el contrast entre la vida natural dels animals i l’amenaça

dels humans, com l’ombra d’una espasa:

No veig la marjal, però sent que està, que continua formant grans bassals. Comprove que la terra 

no l’ha xuclada, ni la mar no se l’ha engolida per la boca dels rius que li donen vida, ni tampoc  

els homes no l’han tapada amb les seues màquines monstruoses. M’enlaire tranquil, puc viure a 

gust un dia més en la meua llar humida (Guardiola: 2012, 7).

En aquesta història trobem una sèrie d’animals humanitzats, ben definits, amb un

caràcter i unes inquietuds. Esplugabous, responsable i fidel a l’amistat amb Salat; Salat,

el bou de casta, valent, orgullós; la burra Naia, un personatge entranyable i tocat del

bolet,  potser el  més inoblidable,  entestada a ser un cavall  de carreres d’anomenada;

Culleró, el bou fundador de la casta de la Banya Trencada, dur però protector, amb el

seu terrible secret, etc. 

La  narració  flueix  amb  naturalitat,  com  una  passejada  sense  entrebancs  ni

digressions, com si en comptes de llegir-la fóra narrada en veu alta. Hi ha moments de

placidesa i  amabilitat,  per exemple  quan es descriu la coneixença  accidentada  i  poc

amistosa entre Naia i Salat; i moments de dramatisme, com l’enfrontament de Salat amb

uns lleons que escapen d’un tancat i acacen Naia. Aquesta edat de la infantesa on tot té

solució és una Arcàdia feliç, al·legoria del paradís perdut. Aquella edat daurada,  The

Golden Age, de què parlava Kenneth Grahame en  El vent als salzes i on presentava,

també, un món animal idíl·lic en perill per la irrupció de les formes de vida modernes.  
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El to de la història es capgira cap a la meitat.  De les aventures més o menys

simpàtiques d’una colla d’animals de la marjal, s’hi passa a un crescendo anguniós que

topa amb la realitat. L’Arcàdia feliç de Salat té una finalitat esfereïdora: preparar-lo per

al seu dia de glòria, la correguda de bous davant dels humans:

A la seua ramaderia es parlava i no s’acabava de l’orgull que significava per a un toro exhibir-

se’n. L’èxit, la fama, el reconeixement i després… la incògnita! Ningú no tenia clar on anaven 

els toros que passaven per les places, ningú no els havia tornat a veure. Es rumorejava que en 

acabant els portaven a uns prats meravellosos on sempre era primavera i no els molestava cap 

vaquer ni pastor. Però la realitat va resultar ben diferent (Guardiola: 2012, 71).

El  món  ordenat  i  primigeni,  al·legòric,  fonamentat  en  la  solidaritat  i  la

convivència,  és  reemplaçat  pel  món  cruel  i  sense  sentit  dels  humans.  L’obra  es

converteix en un al·legat, no solament contra la tauromàquia, sinó contra la crueltat i la

falta de sentit de moltes accions humanes. Els animals esdevenen més humans que les

persones.  

6.8.3 Narrativa juvenil

6.8.3.1 El talismà del temps

El talismà del temps (1994), Premi Samaruc, narra la història d’una estudiant

universitària  que,  durant  unes  excavacions  arqueològiques,  descobreix  una  joia  a  la

fossa d’una necròpoli romana. La joia propicia l’aparició de l’esperit de Flavi, un jove

de l’antic  Imperi  Romà que li  demanarà  ajuda per  a  resoldre un misteri.  Guardiola

utilitza  la  tècnica de les  històries paral·leles,  present-passat,  per a bastir  el  canemàs

d’una trama ambiciosa i complexa, on crea un petit món d’intrigues i confabulacions al

voltant d’un «talismà del temps» cobejat per tots. 

Una barreja de novel·la d’ambientació històrica (la recreació del marc temporal

és impecable), de gènere fantàstic (viatges al passat, aparició del fantasma, domini de la
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ment) i detectivesca (recerca del medalló). És d’agrair que Guardiola arrisque i busque

arguments allunyats de les típiques novel·les juvenils.

6.8.3.2 Collidors de neu

Novel·la  breu,  Premi  Mediterrani  atorgat  per  la  CAM  (1994).  La  primera

narració d’una de les formes de viure més dures i arrelades al territori que va conéixer el

País Valencià: el comerç de la neu. Gràcies a una climatologia més freda que l’actual,

les contrades muntanyenques de zones com la Marina, l’Alcoià o el Comtat aprofitaven

la neu de l’hivern: l’arreplegaven i la compactaven en caves excavades i erigides a la

serra, fins a l’estiu. Quan els nevaters tallaven blocs de gel i els transportaven en ases i

someres a les ciutats a fi de conservar aliments o elaborar gelats. 

Guardiola escriu un text que combina el valor documental d’aquesta forma de

viure amb la tensió social d’una època marcada per les desigualtats i el conflicte entre

els senyors, propietaris de la terra, i els campussers, aquells que treballaven la terra de

ningú. Una reforma legal del segle XIX obligava a legalitzar la propietat de tota la terra,

fins  i  tot  terrenys  de  muntanya  aprofitats  secularment  pel  poble.  Joan,  el  jove

protagonista, descriu la situació amb unes paraules que ajuden a entendre el sentit de la

novel·la:

Els  pobres,  els  qui  no disposen d’altra  cosa  sinó d’allò  que no és  de  ningú.  Igual  que  els  

pescadors tenim la mar a l’abast perquè cap persona li pot posar límits, els pobres tenen les  

muntanyes plenes de matolls i roques…, i la força del treball i la suor del seu front (Guardiola: 

1995, 19).

La trama gira al  voltant  d’una falsa  acusació d’assassinat  que recau sobre el

protagonista, amb el conflicte per la propietat de la terra i de les serres de rerefons. Però,

més  enllà  de  les  peripècies  dels  personatges,  Collidors  de  neu és  una  novel·la

documental,  on batega l’estima pel paisatge i el valor de la història en cada pàgina.

Mentre la llegim, sentim un vent de muntanya a la cara i ressonàncies a la toponímia, als

rius, a les muntanyes, als pobles, als oficis perduts i a les paraules que descriuen un món
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del qual només queden ja les caves i les sendes de nevaters. Com monuments erigits en

honor a la memòria, com ressons llunyans dels collidors de neu:

Nevava. La capa fosca de la nit s’esfilegassava en flocs de neu que queien suaus sobre les serres 

altes de la Vall de Laguar. Les runes de la serra del Penyó es cobrien d’enlluït inconsistent que 

amagava el pedregam, com si els esperits dels manobres que edificaren el castell  volgueren  

rememorar temps de major glòria […]. Els pobles  de  Campell,  Fleix  i  Benimaurell  jeien  

endormiscats, esperant que l’albada els mostrara la seua imatge renovada i neta (Guardiola:  

1995, 53).  

6.8.3.3 Una llar en el món

Ja hem dit que a Guardiola li agrada arriscar. I amb Una llar en el món (2001),

ho fa. Vol parlar-nos de la situació dels desplaçats per conflictes bèl·lics. La forma més

simple i habitual, en altres novel·les juvenils que han tractat el tema seria: o escriure una

novel·la, sobre un conflicte determinat; o escriure un recull de contes, sobre diversos.

Guardiola tria el camí difícil i fa les dues coses alhora. Intercala sis històries en l’eix

argumental  d’una  novel·la.  El  fil  conductor  és  la  situació  de  Lluïsa,  una  jove

traumatitzada per la mort de les seues dos millors amigues en un accident de trànsit, que

decideix  retirar-se temporalment  del  món  i  passar  una  temporada  en una masia.  Hi

coneix Genís,  un nou veí,  un cooperant  d’ONG que ha estat  a mig món i  amb qui

compartirà les vivències humanes que ha patit: la història de Nanja i el seu poble de

beduïns del desert, que travessen dunes i muntanyes, acaçats pels tancs i per la guerra;

de Maties, que ha de fugir de la dictadura del seu país perquè son pare és perseguit per

motius polítics; o de Mohamed, que deixa la seua aldea per buscar una vida millor a

l’Europa del benestar i s’enfronta al rebuig i al racisme.

Sis històries amb el punt just de dramatisme, narrades amb agilitat i dinamisme.

Sis escalons d’un viatge iniciàtic, que ha transformat la vida d’Elies i capgirarà també,

de  soca-rel,  la  vida  de  Lluïsa.  Les  situacions  que  descriuen  són  dures,  guerres,

persecucions, misèria, incomprensió… però, alhora, amarades d’esperança, de valor per

a continuar lluitant. Perquè si alguna cosa tenen en comú els personatges és l’espenta, la
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valentia, la tenacitat de no rendir-se mai en la recerca de la seua llar, d’una llar en el

món.  

Els dos darrers anys els he passat viatjant, he conegut gent i llocs distints, he vist situacions  

complicades d’explicar i difícils de viure. El meu interés s’ha abocat cap a regions llunyanes,  

amb paratges, pobles, costums i circumstàncies diferents de les del món que ens és habitual. No 

he sigut un turista, no podia ser-ho; tampoc un  simple  observador.  M’he  unit  a  gent  que  

treballava en accions humanitàries, he intentat prestar ajuda on pensava que feia falta (Guardiola:

2001, 43).

 

6.8.3.3 L’univers de les idees perdudes

No és gens freqüent que els autors de LIJ valenciana s’aventuren amb el gènere

fantàstic.  Guardiola  demostra  que  és  una  escriptora  versàtil  a  qui  no  agrada  repetir

fórmules. Sap moure’s amb comoditat tant en les obres arrelades a la terra com en les de

temàtica  fantàstica.  L’univers  de  les  idees  perdudes (2010)  recorda,  d’entrada,  la

moderna fantasia heroica i ecològica de pel·lícules com Avatar, de sèries com Star Trek

i d’algunes novel·les de ciència ficció com ara les Cròniques marcianes de Bradbury o

la pentalogia de Guia de l’autoestopista galàctic d’Adams. Tot cuinat amb una barreja

de  mitologia  pròpia,  ad  hoc, la  construcció  d’altres  mons,  personatges  singulars,

emoció, sentit de l’humor i un pessic de ciència ficció. Si l’haguérem d’adscriure a un

gènere, el nom que més li escauria és fantasia planetària. 

La història comença com un viatge interplanetari per constel·lacions llunyanes

poblades dels éssers més fabulosos. Viatgem a bord d’una transtor, una tortuga gegant,

Magallanes,  on  caben naus  espacials.  En companyia  d’Udrine,  la  pastora  d’animals

fantàstics; d’Hecateo, un relacions públiques galàctic que aporta l’element còmic; de

Gundaline, la pilot estel·lar; i de Gonçal, el buscador d’idees perdudes. 

La narració va adquirint, a poc a poc, una dimensió inesperada: la reflexió sobre

el paper de les idees com a motor transformador del món:
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Flopemut era  un etern perseguidor de les idees perdudes, deia que no eren més que desgavells, 

disbarats  dels  éssers  pensants,  considerava  que  el  mateix  despropòsit  que  les  havia  fetes  

inservibles  podia  tornar-les  perilloses  i  fer  inservible  tot  el  que  tocaren,  especialment  si  

ensopegaven amb un ésser pensant. S’obsessionà, volia acabar amb elles i exterminar-les, va  

proposar de tancar-les i que ningú no en sabera res. En canvi, jo em dedicava a buscar-les per 

descobrir-les  i  conéixer-les.  No pots  imaginar-te  quant  d’interessants  i  increïbles  poden ser  

algunes! Endemés, les idees per elles mateixes no són perilloses, per estranyes i dolentes que  

semblen no fan cap mal, són els éssers pensants els que poden causar dany en posar-les en  

pràctica (Guardiola: 2010, 78).

 Guardiola aconsegueix crear un microunivers propi, amb toponímia, mitologia,

fauna, flora i lleis. Més que l’argument, que pot interessar o no en funció dels gustos del

lector i l’afició al gènere fantàstic, el que dóna solidesa a l’obra és l’habilitat narrativa,

amb unes descripcions del cosmos força suggeridores i evocadores i un estil exigent.

Tanquem  el  comentari  amb  la  valoració  d’Eulàlia  Barbosa  (2010)  per  a  la  revista

Faristol:

Molt  elaborada  en  les  descripcions  dels  llocs  i  els  personatges,  així  com en  l’originalitat  

onomàstica.  Les frases cadencioses,  les paràfrasis,  els sinònims, demostren un estil treballat,  

conscient d’una tasca literària. No és una novel·la fàcil, i està adreçada als partidaris d’un gènere

determinat, però sap mantenir l’interès del lector encara que no en sigui afeccionat, i resulta una 

obra per sobre de la mitjana en la literatura juvenil.
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6.9 Mercé Viana

6.9.1 Una vida dedicada a l’educació

Mercé Viana Martínez (Alfafar, 1946) ha compaginat la docència amb la creació

d’una de les obres més fecundes de la literatura infantil valenciana, amb vora quaranta

títols de narrativa. Hi caldria afegir les aportacions didàctiques i els materials de lectura,

en valencià i castellà, fins a sumar més de 300 registres en la base de dades de l’ISBN.

Això la converteix en l’autora valenciana més prolífica, juntament amb Enric Lluch i

Carles Cano. 

Després  de  passar  per  totes  les  etapes  de  l’ensenyament,  des  de  mestra  de

primària a professora associada a la Universitat de València, treballà en un centre de

formació del professorat i es llicencià en Filosofia i Ciències de l’Educació.  Ja hem

comentat que, a més de la dimensió creadora, Viana és experta en didàctica, vessant on

ha rebut diversos premis d’innovació i experimentació pedagògica. Un interès que ve de

lluny, quan s’integrà als primers moviments de renovació pedagògica dels anys setanta,

en  la  línia  de  Freinet.  També  fou  coordinadora  del  seminari  permanent  de  l’ICE,

directora  de la  revista  Espais  Didàctics i  responsable  de nombrosos  materials  per a

l’ensenyament. En especial, per a les editorials Bruño, Edelvives, Queralt i Dylar (en

aquesta  darrera,  en  valencià  i  castellà).  L’etapa  més  fèrtil  va  vindre  després  de  la

jubilació, quan mamprengué l’elaboració de centenars de materials didàctics (lectures,

guies, propostes didàctiques) per a Queralt i Dylar, entre altres.  

L’aventura literària de Mercé Viana, però, començà amb algunes provatures per

als  més  menuts,  com  ara  Teretina  Butanutols  i  altres  contes (1986),  editada  per

l’ajuntament de Benetússer, i diversos contes il·lustrats per a primers lectors publicats

per  edicions  Camacuc:  La princesa  pitudeta  i  panxudeta (1988),  Queda’t  Cocolluç

(1989),  Amunt  Lina,  amunt!  (1990),  El  gat,  el  bastó  i  la  fada  (1990),  La  gallina

Carmelina (1990) i La princesa que no sabia jugar (1990). Aquests contes, la majoria

descatalogats, arran la fallida de Camacuc, són un exemple del dinamisme d’aquesta

editorial durant un breu període de temps i del paper que hi jugà Mercé Viana. Entre
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finals dels vuitanta i les primeries dels noranta, Camacuc va ser la seua editorial  de

referència, una editorial força activa i prometedora en aquell moment.

Ja des de les primeres obres, Viana es perfila com una autora de contes. Contes

breus, per a lectors inicials, i narracions llargues, per a tota la infantesa. A diferència

d’altres companys de generació que alternen llibres infantils i juvenils, la seua és una

aposta pels infants, els lectors amb qui sembla sentir-se més còmoda. I també pel conte

de tècnica tradicional com a vehicle d’expressió. Alhora, apunta els trets definitoris d’un

estil i d’unes temàtiques cada vegada més definides. Tot seguit, provarem de destriar un

tast representatiu de les seues obres: 

a) D’entrada, trobem un bon grapat de títols marcats per la màgia i la fantasia.

Els  personatges  són  bruixes  despistades  i  gens  convencionals:  Cuagroga,  una fada

trastocada (Bruño, 1991);  La bruixa tafanera (Camacuc, 1991);  La fada dels somnis

(Bromera, 2003); també bruixots amb una màgia destarifada o fora de control: El mag

Floro (Bromera, 1992) i Mercedina (2014), una xiqueta amb una màgia molt especial;

El geni de la bossa de quicos (Brosquil,  2003); o pirates inspirats en el cinema i la

narrativa  d’aventures:  El  bagul  de  les  disfresses (Alfaguara/  Voramar,  1994);  Els

pirates van a Egipte (Alfaguara/Voramar, 2003). 

b) La fantasia i la meravella naixen sovint de l’herència de la rondallística i de

l’imaginari  popular.  Cal assenyalar que una les tècniques més usades per Viana a fi

d’enfortir la versemblança de la fantasia són: la incursió de personatges fantàstics en el

món quotidià i el trasllat d’actituds i problemes quotidians al món fantàstic. D’aquesta

manera, crea personatges marcats pel sentit de l’humor: La princesa que no sabia jugar

(Camacuc,  1990);  Paparota,  ai  quin  cotxe (Tandem,  1990);  Bum-Bum, el  fantasma

esvalotat (2000).

c) En altres ocasions, Viana juga amb elements de la vida quotidiana, de l’escola

o del món més pròxim als infants, per a bastir històries:  El cas misteriós de la lletra

malalta (Bromera,  1998);  La  desaparició  de  l’u (Alfaguara/Voramar,  1999).  Uns

elements quotidians que es presenten personificats i dotats de vida pròpia en Anacleta,

quina bicicleta (Abril Prodidacta, 1998); El secret de l’estora Leonora (Bullent, 2003);
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Aquilina,  una sabata molt fina  (Edelvives, 2007);  Quina canya de tisora! (Bromera,

2008). 

Un cas a banda és Les petjades d’Àfrica (2012), una de les escasses incursions

de l’autora en la novel·la juvenil. Narra el viatge africà d’una família, les aventures dels

safaris i, alhora, la impressió de la misèria i les desigualtats del continent. 

Viana ens dóna les claus interpretatives de la seua forma d’entendre la creació en

un article publicat en el  III Congrés de Literatura Infantil i Juvenil, «La realitat de la

fantasia». Ja el títol és tota una declaració d’intencions: 

Jo crec que la forma, l’estil en definitiva, ha de ser com la  carícia del vent, que no la veus, però 

la sents, la notes, la palpes i la gaudeixes. Aquest és el gran repte de l’escriptor i l’escriptora: la 

recerca d’una manera singular i original de comunicar, de fer ficció (Viana: 2006, 30).

Més avant, reflexiona sobre el caràcter de la literatura infantil: el difícil equilibri

entre senzillesa expressiva, per adequar-se al nivell comprensiu dels lectors, i la

ineludible exigència i qualitat de tota obra literària: 

La bona literatura destinada al món infantil és la que,  tot i  tenint present  el condicionant de les 

possibilitats cognitives, adequa el llenguatge literari a la capacitat real de l’infant sense que això 

supose un empobriment lingüístic. Ben al contrari, quan escrivim per als xiquets i xiquetes hem 

d’intentar fer una bona tria, com si fórem  malabaristes  de  la  paraula,  per  tal  d’afavorir  la  

construcció d’imatges intel·lectuals, per deixar les portes obertes a les seues reinterpretacions.  

No obstant  això, també haurem d’anar  alerta  de no caure  en la trampa del  didactisme, una  

postura que pot desvirtuar la veritable funció de la literatura (Viana: 2006, 31).

6.9.2 La realitat de la fantasia

6.9.2.1 Màgia i fantasia

Viana defensa el deute dels contes infantils amb la narració oral. Uns i altres

brollen de la fantasia, raó per la qual la seua és una obra dominada per la màgia i els

personatges meravellosos.  El conte és com una segona vida. I la fantasia l’opció de
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viure-la en llibertat.  Això explica els  vampirs  desdentats,  els  genis que concedeixen

muntanyes  de  quicos,  les  tisores  màgiques,  les  bruixes  desficaciades,  els  fantasmes

avalotats, els cotxes fascinants i tants personatges més. Deutora de Rodari i Bettelheim,

considera que:  

molts dels descobriments sobre la condició humana –vida, mort, treball, amistat, amor, 

sofriment...– que els infants realitzen en la vida, els fan a través del nivell simbòlic dels contes i, 

especialment, a través de les llegendes, els mites. Primerament, els aprehenen de manera 

intuïtiva i, posteriorment, els van desxifrant en el pla de l’intel·lecte (Viana: 2006, 33).

6.9.2.1.1 El mag Floro

El mag Floro (1992), publicat en els primers anys de vida de la col·lecció «El

Micalet Galàctic» de Bromera, uneix dos elements que encisen els infants: la màgia i les

malifetes. Perquè Floro és això, un xiquet mag especial, que des del seu naixement, va

enfilant un desgavell rere l’altre i fa desbatejar els adults. Forma part d’aquesta classe

de llibres perdurables, capaços de crear un personatge entranyable. 

La narració comença com una rondalla i conserva el to d’oralitat i proximitat

imprescindible per a captar i mantindre l’atenció dels lectors. Les primeres línies ja ens

donen les claus de l’estil:

Fa molts anys,  però moltíssims, tots els mags del món hagueren de construir una ciutat per  

quedar-se a viure. Aquesta ciutat porta el nom de Caramquantsmags. Potser us estranyeu un poc. 

Ja sé que no és gens corrent trobar una ciutat que estiga habitada solament per mags, però no 

passeu pena que ara us explicaré com va passar tot (Viana: 1992, 6).

Els mags construeixen la seua ciutat  i una parella,  formada per Gumersinda i

Passador, tenen un xiquet especial. Especial perquè plora amb totes les seues forces, fa

tres Uaaa! seguits  i somriu a tothom. Indicis inequívocs que ja ha nascut mag, amb

poders,  i  que  per  tant,  serà  una  bona  peça.  Viana  reïx  a  crear  algunes  escenes

divertidíssimes, per la senzillesa i naturalitat, com la primera vegada que parla Floro:
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Però heus ací que, en passar una hora llarga, es despertà el dormilega i, alçant el cabet, digué 

parlant de nas: «Que en aguesta casa no es menja o què?». Aquella pregunta feta per un xiquet 

que, com aquell qui diu, acabava de nàixer, deixà amb la boca oberta tots els presents. Quan, a 

la fi, pogueren reaccionar…

- Aaaahhh! El meu fill parla –cridà la mare.

- I tu també  pagles! I el  pague i l’àvia.  Pego jo no  cgide com tu fas.  Senyog, quina  manega 

d’escandalitzag –contestà el xiquet (Viana: 1998, 17).

Les malifetes i els malentesos del mag de bolquers es multipliquen quan va a

escola. El conte és divertidíssim i narrat amb fluïdesa. Sense cap mena de dubte, una de

les millors històries de Mercé Viana. 

6.9.2.1.2 Cuagroga, una fada trastocada

Cuagroga, una fada trastocada (1991) i El fantasma poruc de Vineifuig (1990)

representen la contribució de Viana a la col·lecció infantil «Alta Mar»  de Bruño.

Cuagroga és un conte amarat de màgia i fantasia, de fades, bruixes i granotes que

parlen, que convida a un viatge al Gran Bosc i al regne de Cronatuc, habitat per

granotes. L’argument «trastocat» és totalment rodarià: com en tots els contes, quan hi ha

una fada bondadosa, també hi ha una bruixa malvada. Ací és al revés, la bruixa bona és

Siusplau i la dolenta Cuagroga. La història va encapçalada per una dedicatòria

reveladora de la intencionalitat de l’autora: «A totes les granotes de les tolles que mai

no esdevindran un príncep». Aquestes paraules són la clau del joc de desmitificació i

trama inversa que proposa Viana: la protagonista i el personatge millor caracteritzat, des

de la caricatura, és la malvada Cuagroga. D’altra banda, igual que no totes les fades són

bones ni les bruixes dolentes, tampoc totes les granotes estan encantades i desitgen ser

prínceps. A la història, la gran maledicció de Cuagroga és castigar la granoteta filla dels

monarques i transformar-la en  una humana. I el conflicte a resoldre és la forma de

trencar l’encantament per a recuperar la seua forma amfíbia:

I en aquella hora baixa en què els últims raigs de sol havien perdut tota la fortor per tornar-se 

plàcids amanyacs, tendres com pertoca a un acomiadament, la diabòlica fada va pujar dalt d’una 

gran pedra, per a semblar més alta, i dirigint-se a la granota hereua va fer la cosa més infame que
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us pugueu imaginar. Una mesquinesa com aquesta mai no tornarà a repetir-se a les històries dels 

contes. Cuagroga es va atrevir a fer la maledicció 415 del Llibre d’encanteris i malifetes dels  

éssers màgics (Viana: 1990, 45).  

La història, com tots els contes de la col·lecció «Alta Mar», està il·lustrada a tres

tintes,  la  qual  cosa dóna una major plasticitat  a les il·lustracions.  Les  il·lustracions,

nombroses, estan perfectament harmonitzades amb el text anterior o posterior. No són

un element decoratiu secundari, com en molts llibres infantils, sinó una peça clau per a

reforçar la màgia i l’efectivitat de les paraules.  

6.9.2.2 La fantasia en la vida quotidiana

6.9.2.2.1 Lula i les abelles217

Mercé  Viana  sap  convertir  en  personatges  o  tema  de  conflicte  narratiu  els

elements més quotidians. Ho demostra quan humanitza un cotxe, quan s’inventa unes

tisores màgiques, quan fa parlar una estora i també ací, quan crea el personatge de Lula i

el  caracteritza  amb un pentinat  excèntric.  Les  aventures  de  Lula  a  la  recerca  de la

solució al brunzit i les punxades del seu pentinat van succeint-se acompanyades d’uns

versos rimats, a la manera de les auques, en set capítols breus que van al dret i donen

agilitat a la narració. 

A  diferència  d’altres  obres,  els  personatges  són  esquemàtics  i  força

caricaturescos. Els episodis semblen gags, des de l’evocació dels orígens d’uns cabells

tan estovats com els de la senyora Lula:

Però com que a cabuda no hi havia qui la guanyara,  la xiqueta pensà que si la ràdio podia  

funcionar gràcies a un simple endoll, ella també podria fer de la mateixa manera. Així doncs, un 

dia, a boqueta nit, quan els pares estaven a la cuina fent el sopar, es decidí a posar dos ditets a 

l’endoll i…

- Aaaa! –un crit esgarrifador ressonà en tota la casa.

217 Vegeu la ressenya d’Ariadna Civit (2008) en Faristol. Aquest llibre va obtindré el Premi Samaruc 
concedit pels bibliotecaris valencians. 
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Els pares, cames ajudeu-me, van córrer cap al saló i allí es van trobar la filla, amb els ditets fora 

de l’endoll, però amb tots els cabells de punta (Viana: 2010, 9). 

La narració avança amb fluïdesa, gràcies als diàlegs, a la senzillesa expressiva i

a la presència constant del sentit de l’humor. 

6.9.2.2.2 Bum-Bum! El fantasma esvalotat 

Els pares d’Alba han d’anar-se’n de viatge i la deixen sola a casa, tota una nit.

Té dotze anys però és la primera vegada que s’estarà sense els pares. Aquest és el punt

de partida d’una història que podria haver evolucionat per diversos camins. Fet i fet, els

contes d’una obreta anterior, El fantasma poruc de Vineifuig (1989), són tot un mostrari

de fantasmes divertits. Viana tria introduir un ésser fantàstic en la realitat. I ho fa, de la

manera més natural del món, trucant al vidre la finestra i entrant a l’habitació d’Alba

després d’uns quants intents frustrats:

De sobte, s’esmunyí com una anguila cap a dins de l’habitació, una cosa blanca sense peus ni 

tampoc braços. Només se li veien un parell de forats redons, com si foren uns ulls, un altre més 

avall que devia fer la funció del nas i un mena de línia allunada que, possiblement, devia ser la 

boca. Alba, indignadíssima, se li encarà mentre li deia: 

- Es pot saber qui ets tu?

- Ai, perdona, filla. Amb tot aquest embolic d’obrir i tancar la finestra, no m’he presentat. Sóc el 

fantasma Xitxarel·lo, fill de Xitxa i de Rel·lo, per a servir-te (Viana: 2000, 18).  

Xitxarel·lo,  més  que un fantasma esvalotat,  és  un  fantasma voluble,  bipolar,

il·lustrat,   embolicador i completament grillat.  Un altre dels personatges inoblidables

que Viana sap crear, la gran troballa de la història, a l’alçada del mag Floro. Xitxarel·lo,

a banda del caràcter, té un problema:

He fugit del meu castell, del castell on he passat quasi tota una vida i, ara, no sé on anar… Estic 

set dies i set nits volant com un borinot de poble en poble, d’una ciutat a una altra i res, encara no

he aconseguit una mansió decent (Viana: 2000, 36).
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Un fantasma sense castell és com un peix sense la mar. Xitxarel·lo té un tarannà

i  unes  tecles  ben  definides,  capaços  de  despertar  somriures  de  rialla  i  de  tendresa,

encisar amb l’habilitat d’enfilar històries o fer eixir els cabells verds quan passa de ser

«la  persona més  amable  del  món  a  tindre  un  geni  de  fotims».  Viana  encerta  en la

caracterització caricaturesca i hiperbòlica, com també en el tempo de la història, on les

anècdotes van succeint-se amb rapidesa, amb un llenguatge madur i entenedor:

Xitxarel·lo, tot s’ha de dir, no era un fantasma corrent. Tot i que era bo com la mel, podia  passar

d’un posat humil i candorós a l’atreviment més gran. Igual xarrava per setze que es quedava mut 

com un mussol. Era veritat que, normalment, era amable com un sucre amb les persones o els 

fantasmes que coneixia; però també és veritat que, sense venir a tomb, podia posar-se d’allò més 

impertinent, descarat i reptador amb qui es mostrara en desacord amb les seues accions (Viana: 

2000, 53).

6.9.2.2.3 Les aventures dels pirates

Tres llibres formen la sèrie de Llúcia i els pirates:  El bagul de les disfresses

(1994), Els  pirates  van  a  Roma (1997)  i  Els  pirates  van  a  Egipte (2003),  en

Alfaguara/Voramar.  Tres  narracions  que barregen fantasia  i  aventura.  Les  aventures

Llúcia,  una  xiqueta  somniadora  amb  molta  espenta,  i  dels  seus  amics  pirates.  Uns

pirates capitanejats per Barbaflorida, un singular corsari que en arribar la primavera,

canvia els  pèls de la barba per flors de tots els colors.  Les dues històries ocorren a

l’estiu, amb les vacances de juliol,  quan Llúcia es troba amb els pirates en una cala

solitària i comencen els viatges i les aventures. En el primer llibre, la màgia rau en un

bagul  de  disfresses  que  permet  els  protagonistes  transformar-se  en  gossos,  indis  o

astronautes i viatjar als mons més llunyans.  

En paraules de Lourdes Toledo, referides a Els pirates van a Egipte (2004, 13):

un relat  intrèpid,  recreat  en la  il·lusió  més  gran  de  tots  els  xiquets:  un viatge  històric.  Hi  

endevinem, a més, un cant al Mediterrani i als petits plaers de la vida, com despertar en vacances

amb calma, un bon desdejuni o el recer  d’una  caleta  marina.  Amb  delicadesa,  l’autora  hi  

esbossa  també els  sentiments  de  respecte  i  d’estima dels  xiquets  pels  majors,  així  com la  

capacitat de dialogar entre pares i fills, sense necessitat d’escridassar-se. I tot això, amb una gran 
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mestria  en  quant  a  l’ús  del  català,  a  partir  d’un  registre  lingüístic  enriquit  amb nombroses  

expressions populars i acompanyat per les il·lustracions humorístiques que ha creat Felip Baldó 

per a l’ocasió, que faran –tot plegat–  les delícies dels lectors preadolescents. 

6.9.2.3 La fantasia personificada

6.9.2.3 El cas misteriós de la lletra malalta

Viana crea un personatge obsessionat per la cal·ligrafia, Trenismi, en un món de

fantasia, que aconsegueix el càrrec de ministre de les Lletres Ben Fetes. La seua grafia

preferida és la ema i, aquesta atenció el du a descobrir els primers indicis de degradació

de l’escriptura:  « El senyor ministre  exposà que allò  no podia ser altra  cosa que el

preàmbul d’una rebel·lió de les lletres com a resposta al mal tractament cal·ligràfic que

rebien dels humans (Viana: 1998, 31). Aquest és el punt de partida que vehicula una

reflexió sobre la utilització del poder i el desig de reglamentar-ho tot.

A més de la caracterització del ministre i de les lletres principals, els altres dos

personatges més redons de la història són les dues magues bessones a qui s’encomanen

les lletres, tan jovenetes, des del punt de vista de les lletres, que no tenien queixal de

l’enteniment i això disculpava totes les extravagàncies:

Ací les tenim, cada una en la seua terrassa. La maga Calçadissa fent calça com sempre i la maga 

Paperina tallant papers de color a trossets i tirant-li’ls, a la seua germana, amb un tirador, des de 

la muntanya on viu […]. Dues magues i germanes bessones, encara joves, de 145 anys cada una 

(Viana: 1998, 54).  

Els diàlegs ràpids i amb un cert enginy, el comportament desgavellat de molts 

personatges i el llenguatge entenedor però treballat, afavoreixen la lectura. 

6.9.2.4 Els contes breus

No podem tancar el capítol dedicat a Viana sense parlar dels seus contes breus.

Els reculls es caracteritzen per la brevetat i l’esquematisme narratiu, d’una banda, i per

la concentració d’elements màgics, per una altra. Des dels contes sobre fantasmes gens
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terrorífics d’El fantasma poruc de Vineifuig (1990), fins a la melositat de Tres contes

trenats (2006),  el  més  remarcable  per  la  senzilla  i  la  ingenuïtat  és,  potser,  Queda’t

Cocolluç (1990). 

Són quatre contes molt distints, que juguen novament amb la inversió dels temes

tradicionals  i  la  sorpresa,  amb  un  fil  conductor.  Estan  narrats  per  un  personatge

fantàstic, un cocolluç que va pel món guardant històries a la motxilla, fins que s’escapen

o les deixa eixir en pesar-li massa. En aquesta particular motxilla, hi ha la història de

Cantudet, un drac que no vol saber-ne res, d’escopir foc, sinó que s’estima més fer-se

tasses de xocolata; del xiquet que vol ser amic de l’arc de Sant Martí; de Crataplaf, un

monstre  desesperat  i  destarifat  que no espanta ningú; i  de Llunablava,  el  viatger  de

l’espai que arriba a la terra des d’un planeta que s’ha tornat trist i vell, com té el risc

d’arribar a ser la terra per la contaminació i la destrucció del medi ambient. 

Tots  els  llibres  de  «Contes  de  Llar»,  la  col·lecció  infantil  de  Camacuc,

presentaven una il·lustració enginyosa i molt ben integrada en el text. Les il·lustracions,

en aquest cas de Felip Baldó, no estan tancades en la pàgina que els toca, de tard en

tard, sinó que s’escampen per totes les fulles, a doble pàgina, amb canvis del color de

fons (del blanc al negre) que donen una gran vida al conte. 
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6.10 Maria Jesús Bolta

6.10.1 Una llarga trajectòria

Maria  Jesús  Bolta  i  Bronchú  (Meliana,  1958)218 és  llicenciada  en  Filologia

Romànica i ha exercit de professora de llengua i literatura en molts centres educatius de

secundària. Autora d’una quinzena de títols, entre obres infantils i juvenils, traductora i

columnista del diari digital La Veu del País Valencià. A pesar que va publicar el primer

llibre l’any 1987, en Gregal, no ha estat tan prolífica i coneguda com alguns companys

de generació.  Les seues obres han aparegut amb major  distància  en el  temps i amb

menor regularitat. Amb tot, ha editat en editorials valencianes i catalanes i ha aconseguit

alguns dels premis més prestigiosos, com ara el Folch i Torres per Animals! (2002) o el

Vaixell de Vapor i el Samaruc per Vull jugar (1996), entre altres.

Podem dividir la seua producció en tres etapes. Una primera de formació, en què

publica els contes El sol sense son (1987), en Gregal, i Xipi al país dels colors (1991),

en la  col·lecció  de l’Institut  Municipal  de Cultura  de Meliana,  convocant  d’un dels

premis més veterans de literatura infantil al País Valencià. Són històries senzilles, per a

lectors inicials, hui en dia fora del mercat, a l’igual que dues novel·les publicades en «El

Cadell Juvenil» de Camacuc:  La cova dels estels (1990) i  La lluna m’ha parlat de tu

(1992). D’aquesta època, només podem trobar als catàlegs el conte La bruixa merenga

(1992), reeditat per Bromera. Crida l’atenció que Bolta s’allunya del model imperant en

la narrativa juvenil del moment, representat pels èxits de Joan Pla i Vicent Pascual, en

favor  d’unes  històries  més  personals  i  menys  comercials.  Potser  això  explica  els

problemes per a ser reconeguda i per a publicar amb regularitat.   

Durant els anys noranta, assistim a l’època més productiva. Apareixen alguns

dels títols més remarcables. No arribaran a èxits de vendes, però demostren el desig

d’escriure a banda de modes, una literatura personal i original. En l’àmbit de la narrativa

juvenil,  Les mans d’Amiel (1992),  en Tàndem,  i  Pell-roja,  rostre pàl·lid (1995),  en

Bromera,  són dues petites  joies que no han brillat  amb la llum que mereixen.  Dues

218 Per a una aproximació a les seus obres, vegeu l’entrevista de Júlia Rosa (2014): «Confessions d’una
escriptora: Maria Jesús Bolta», en www.morvedre.info.

377



novel·les escrites amb una prosa elaborada, un estil inconformista i una fluïdesa de gran

volada,  que denota molt  d’ofici.  A pesar  de començar  a  publicar  en algunes  de les

editorials més dinàmiques dels noranta, Bromera, Tàndem, Cruïlla, La Galera i Marjal/

Edebé,  i d’obtindre un bon grapat de premis  literaris,  l’obra de Bolta no assoleix el

reconeixement d’una autora de referència com altres companys (Cano, Alapont, Viana o

Lluch).   

El gros de la producció el constitueixen una sèrie de llibres infantils, de temàtica

molt variada: Vull jugar (1996), Premi Vaixell de Vapor, en Cruïlla; El meu regne per

un llit (1998), Marjal/ Edebé; i Qui t’ha dit que el món era blanc?(1999),  Mira quina

estrella! (2001),  Qui necessita un barret màgic (2006)?  i la reedició d’Animals!,  en

Bromera. Fet i fet, és aquesta editorial la que li proporciona la possibilitat d’editar amb

un mínim de regularitat i on anirà publicant la majoria dels títols.

Tant  Vull jugar  com  El meu regne per un llit i  Qui t’ha dit que el món era

blanc? presenten arguments originals, diferents del gros de la literatura infantil.  Vull

jugar és la història d’un personatge obsessionat per la fama fàcil que només proporciona

la televisió.  El meu regne per un llit narra la història del regne del benestar, un món

aparentment idíl·lic però on ningú no dorm, per culpa del treball i de les distraccions.

Una paròdia de la societat del benestar i una denuncia, com Vull jugar, de l’egoisme, la

competitivitat i la falta de consciència. 

Qui  t’ha  dit  que  el  món  era  blanc? planteja  una  història  ben  distinta.

Exemplifica una altra de les línies creatives de Bolta: l’interés pels objectes inanimats.

En aquest cas, les protagonistes són unes sabates que aspiren a descobrir el món pel seu

compte i s’atreveixen a contravenir  les normes.  La història es basteix a partir  d’una

metàfora: el taller del sabater és un aparador de totes les classes socials, encarnades pels

tipus de sabates, cadascuna amb el seu tarannà, vicis i virtuts. Les sabates són un pretext

per parlar del que realment interessa a l’autora, els valors de l’amistat, la solidaritat i el

respecte a les diferències.  

Finalment,  sembla  que  som  a  les  beceroles  d’una  tercera  etapa,  força

prometedora i ja en plena maduresa creativa. Comença amb la tornada a la literatura

juvenil. El 2013 publica dues novel·les ambicioses:  A l’altra banda de les muntanyes,
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en Bullent, i  Adéu família, en Andana. També col·labora en la campanya «Llegir en

valencià» de la Fundació Bromera amb el conte Paraules dolces.   

6.10.2 Dues novel·les juvenils dels anys noranta

6.10.2.1 Les mans d’Amiel

A pesar d’haver obtingut el Premi Samaruc 1993, al llibre més destacat de l’any,

aquesta obra va passar totalment desapercebuda en el panorama literari  dels noranta,

inflat de novetats efímeres i comercials. En la vàlua d’una obra literària cal sospesar dos

factors: encert i risc. Bolta encerta i arrisca amb un tema allunyat dels tòpics i de les

fórmules apamades de la narrativa juvenil. N’hem de subratllar l’originalitat i la precisió

narrativa amb què està escrita, tot i ser una obra curulla d’imaginació. 

Un ofici ja demostrat en les primeres novel·les. La cova dels estels anuncia una

de les seues constants, la barreja de realitat i fantasia. Dos mons paral·lels, l’humà i el

màgic,  es creuen en un moment  donat  per propiciar  una història  amarada  de tensió

psicològica, amb retirada a un thriller, a la recerca d’un manuscrit màgic, pont entre dos

universos.  Més  avant,  en  Vull  jugar,  construeix  un  personatge  inoblidable,  Artur

Julivert,  obsessionat  per  guanyar  els  concursos  de  televisió  i  assolir  la  fama,  sense

adonar-se del preu que haurà de pagar. 

En Les mans d’Amiel, realitat i fantasia es fonen, més que barrejar-se. És un món

on les persones poden capgirar i decidir el sentit de les seues vides amb la compra de

complements per al cos:

Era una de les botigues més antigues i famoses de la ciutat. S’hi podia trobar l’última moda:  

orelles  en  miniatura,  dits  que  es  netejaven  sols,  nassos  amb  mocador  incorporat,  ulls  

especialment dissenyats per a la foscor, mans de tots els colors i mil coses més (Bolta: 1992, 11).

Aquest punt de partida, la situació sorprenent, va acompanyat de la creació d’un

personatge a l’alçada, un desficiós que mai no està content amb les mans que li han

tocat i que prova de canviar d’ofici i de destí ara i adés. I d’una dependenta que malda
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per ajudar-lo i, de retruc, seduir-lo. Bolta encerta en la caracterització del protagonista,

l’inoblidable Amiel, per mitjà de l’exageració i l’antítesi:

Si Amiel Fadrinot i Nebot era més llarg que la cua d’una rata, la senyoreta Úrsula s’assemblava 

al nas roig i redó d’un pallasso. Si Amiel tenia el cabell més fosc que una nit de tempesta, la jove

dependenta tenia el pèl tan groc com el blat a l’estiu. I si el jove modista era tímid i callat, Úrsula

xarrava pels descosits, per les orelles i per la punta dels dits. Efectivament, eren la parella ideal! 

(Bolta: 1992, 10).

Els  successius  canvis  de  mans  propiciaran  tot  un  enfilall  d’aventures  i

desgavells. Cada capítol és un episodi en què el protagonista prova de trobar el seu lloc

al món i un ofici on triomfar, sense èxit. Passa per mans de perruquer, d’artista faller, de

cuiner i de guàrdia urbà. Narrat amb un sentit de l’humor exquisit i una prosa agradable

i elegant, Bolta sap caricaturitzar els maldecaps i el tarannà de cada ofici, com també els

entrebancs que troba i  la reacció de la societat,  els veïns del barri.  És especialment

encertat el capítol dedicat a la construcció d’una falla, món ben escadusser en la LIJ

valenciana, i que l’autora retrata i parodia a la perfecció.  

 

6.10.2.2 Pell-roja, rostre pàl·lid

A més de la línia fantàstica, Bolta havia conreat amb anterioritat una novel·la de

caire més realista i sentimental:  La lluna m’ha parlat de tu  (1992). A mitjan camí del

gènere negre, per la trama del segrest, i de la narrativa amorosa, per la relació entre els

dos protagonistes, anunciava una bona creadora d’ambients i de personatges. Pell-roja,

rostre pàl·lid és un  western, potser l’únic de les lletres valencianes. Podria servir de

guió per a una pel·lícula de l’Oest dirigida per Ford o passar per una obra escrita per un

autor nord-americà del XIX. 

Però a mesura que avança la lectura, el lector s’adonarà que la novel·la és molt

més que la narració realista de l’epopeia d’una caravana cap a l’Oest. És la narració

d’una conquista, la conquista de l’Oest, i del naixement d’un nou país, els EE.UU. I

alhora, és la narració de la desfeta i l’extermini d’un poble antic, les nacions índies. 
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Novament, som davant d’una novel·la original i amb grapa, totalment allunyada

dels models imperants en la LIJ valenciana, un dels primers premis Vil·la de l’Eliana,

que va passar sense pensa ni glòria, entre la voràgine de novetats dels anys noranta.

Edicions  Bromera  va  tindre  l’encert  de  reeditar-la  en  la  col·lecció,  «Esguard»  de

narrativa històrica. 

La novel·la conta la història d’una família de colons, emigrants irlandesos que

proven fortuna a Amèrica, i es sumen a una caravana. Sorprén pel to èpic, d’epopeia

moderna,  molt  ben  aconseguit,  amb  la  descripció  dels  vaquers  rudes,  dels  colons

esperançats i de la gesta que van dur a terme: la construcció d’un país. Un país, però,

bastit a costa dels indis. Fet i fet, a mesura que avança la narració, assistim al canvi

d’actitud del jove protagonista, Michael, respecte als indis: 

Se sorprengué pensant que ella, tot i ser índia, també devia tenir uns pares, una família, un passat

i  un futur pels  quals,  de segur,  lluitava,  igual  que ell,  igual  que molts altres.  Era índia,  sí.  

Pertanyia a un poble diferent del seu però, malgrat  això, Michael va considerar per primera  

vegada els indis com uns éssers humans dignes del respecte més absolut (Bolta: 1995, 40).

Pell-roja, rostre pàl·lid és una evocació del crepuscle d’un món, representat per

la  cultura  autòctona,  i  l’alba  del  que tot  just  comença,  el  món modern  dels colons.

L’estada de Michael al poblat dels indis i la forma com és acollit pel guerrer Ploma-

Roja, l’esposa Pues-de-porc-espí, el cap Flames-de-Sol, el bruixot Tres-Bisons i la bella

Lluna-Blanca és el contrapunt de la tragèdia final.  

El seu amfitrió, Ploma-Roja, no perdia cap ocasió per demostrar-li que viure com un indi era un 

immens privilegi  atorgat  per  una  divinitat  que  es  manifestava  a  través  de  les  coses  més  

senzilles. Va iniciar l’amic en els secrets de la Natura, en el llenguatge dels animals i de les  

plantes, a desxifrar els signes del cel i dels homes (Bolta: 1995, 104).

«Cap poble té dret a destruir-ne un altre» és una frase que el bruixot Tres-Bisons

repeteix i que esdevé un leitmotive de la novel·la. No escaparà al lector l’analogia dels

indis americans amb altres indis d’arreu del món, fins i tot valencians. Aquesta analogia

explica, potser, la proximitat de la història malgrat la distància, l’empatia amb el lector
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pel patiment dels últims sioux. Maria Jesús Bolta explica la intencionalitat de l’obra

(Rosa: 2014):

Em  vaig  haver  de  documentar  moltíssim  per  escriure  aquesta  història.  Necessitava  saber  

exactament com era el paisatge nord-americà d’aquella època, les tribus índies que hi vivien,  

els conflictes amb les potències estrangeres,  els moviments dels pobles, els   costums... Però  

l’objectiu  real  era  explicar,  a  través  de  l’ocupació  del  territoris  indis  per  part  dels  colons  

europeus,  què  passava  quan  un  poble  era  sotmès  a  la  humiliació  i  al  silenci.  Volia,  

d’aquesta manera, que s’entenguera què ens havia passat als valencians en la nostra terra i com 

podíem acabar.

Les il·lustracions de Joan Arocas recorden la tècnica del carbó d’aquells artistes

aventurers  que  dibuixaren  i  retrataren  l’Oest  americà.  Són  un  element  més  que

contribueix a donar vida a la narració. Comptat i debatut, un llibre per a recuperar o

descobrir, i per a valorar.    

6.10.3 Contes infantils

6.10.3.1 La bruixa merenga

Bolta  és  autora  d’un bon  grapat  de  narracions  infantils.  Unes  narracions  on

domina la temàtica fantàstica, sempre des de la lògica interna i la versemblança interna.

En aquest cas, el punt de partida és l’enfrontament entre la bruixa Merenga, personatge

que es dedica a endolcir la vida humana, i la bruixa Vinagre, que ha fet desaparèixer tots

els pastissos i amenaça amb un Nadal sense dolç. Una història senzilla, però divertida i

plena de fantasia. Amb alguns tòpics de la narrativa infantil, va lligant les aventures dels

dos infants protagonistes que hauran de vèncer l’encanteri de la bruixa Vinagre, gràcies

al Gran Llibre de les Dolces Veritats. 

 

6.10.3.2 Animals!

Som al davant d’una història on els animals s’humanitzen i els humans, en canvi,

es  comporten  com bèsties.  Entre  els  habitants  de  la  sabana africana  s’escampa  una

notícia inquietant, que no deixa indiferent ningú: l’arribada imminent d’una família de
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«dues potes», nom que fa referència als humans. La lleona i la vella elefanta intenten

evitar  el  desastre  i  organitzar  la  resta  d’animals  davant  un  canvi  que  amenaça  de

trasbalsar el seu món. Els animals parlen i senten com les persones. N’hi ha de savis, la

vella  elefanta,  d’assenyats,  la  lleona,  de caps de suro,  el  lleó,  i  de manipulables,  la

majoria. Al començament, els humans es fan els bons i accepten les atencions dels seus

amfitrions.  Ben  prompte  queden  al  descobert  els  plans  d’aquells  intrusos:  destruir

l’harmonia natural i introduir el capitalisme i la globalització:

Els  ulls  dels  animals  anaven de  la  casa  a  la  senyora  i  de  la  senyora  a  la  casa.  La  cabana  

construïda uns dies abans amb tot l’amor i l’amistat que hi pot haver entre unes bèsties salvatges 

i els seus eterns caçadors humans, havia esdevingut com per art de màgia una construcció alta i 

enorme, de color blau i blanc, rodejada per una espècie de selva en miniatura farcida d’uns  

ninots barbuts de color roig (Bolta: 2012, 47)

Una narració original, amb sentit de l‘humor i valors. Amb alguns personatges

tractats amb tendresa i d’altres amb caricatura, en la línia de Qui t’ha dit que el món era

blanc? i  Mira quina estrella,  Bolta  treballa  els  valors  d’una  forma  natural.  Segons

explica l’autora:

La família que protagonitza Animals! és una mostra diminuta de la plaga mundial que intenta 

devorar cada gota d’aigua dels nostres rius i mars, cada fulla verda, cada flor i cada animal, i  

convertir-los en residus tòxics, en abocadors, en cadàvers. Volen creure que l’ésser humà és el 

propietari del planeta quan només en som els invitats. Els humans de l’obra passaran per una 

sèrie de circumstàncies  que els ensenyaran que el  seu benestar no es pot construir sobre el  

malestar de l’altre. I els animals salvatges també aprendran que la llibertat de cadascú no té preu 

(Rosa, 2014). 

6.10.4 La represa

6.10.4.1 A l’altra banda de les muntanyes

Potser,  la  novel·la  més  ambiciosa  i  madura  de  l’autora.  Pel  que  té  de  relat

generacional i pel domini de l’evocació i suggestió de les paraules. Teresa és una jove,
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com Bolta, filla d’emigrants a França, que torna tots els estius al poble natal dels seus

pares, a l’Horta, durant la dècada dels setanta: «Doble nacionalitat, doble llengua, doble

país i doble casa. En una paraula, emigrant. Seria d’ací i seria d’allà, o més ben dit, no

seria d’enlloc» (Bolta: 2013, 11). Les anècdotes de Teresa i les seues circumstàncies

adquireixen  un  to  d’universalitat,  en  parlar  de  sentiments  (l’amor)  i  emocions  (el

desarrelament, la incomprensió, les frustracions, les esperances) comuns als adolescents

i als emigrants de qualsevol racó i època del món. 

Combina  llocs  comuns  de la  novel·la  juvenil,  com ara  la  insatisfacció  de  la

protagonista pel seu cos i pel seu caràcter, les experiències agredolces del primer amor,

el pas de la infantesa a l’adolescència, el contrast d’una habitant de París amb el poble

dels avis o el xoc generacional. 

Enric Senabre (2014) fa una descripció ben encomiable de l’estil:

Mª Jesús Bolta és una mestra de la metàfora i l’adjectiu, una bruixa de la comparació i l’epcítet,

capaç de convertir la pell rossa d’un encantador xicot francés en una capa «transparent com les 

meduses» o un institut francés en una «mandíbula enorme» que engul els alumnes a dotzenes 

fins «triturar» els seus cervells. La ploma àgil de l’autora fa que les paraules amoroses acaronen 

com «un sospir de vellut», que els cossos «s’enllacen com una trena» o «transmeten un corrent 

elèctric» que  encén  el  cos  veí,  els  ulls  que  mirem poden ser  «turquesa,  «de puça  miop»,  

«transparents»  o  convertir-se,  si  cal,  en  una  «llum  fosca  com  l’aigua  d’un  pou»,  la  veu  

«s’enrosca com una serp pel coll», i les orelles són «cavernes» que escolten dolces paraules des 

de la foscor. 

6.10.4.2 Adéu, família

Poques voltes un títol és tan descriptiu del contingut. Publicar en una col·lecció

dedicada  als  valors,  com  aquesta  d’Andana,  implica  un  risc.  Que  el  missatge  i  la

reflexió ofeguen la força i l’espontaneïtat de la història. La història és el pas traumàtic a

l’adolescència. Un dels temes més repetits de la literatura juvenil. Segon perill, per tant.

Bolta demostra que no té por. I això ja és un punt a favor. Carlota és una adolescent

incompresa i els seus pares no saben com afrontar la que els ha caigut al damunt, quan

els fills creixen en alçada i també en problemes. El relat està molt ben arrodonit per les
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il·lustracions de Julia Cejas, en una excel·lent combinació de dos llenguatges, paraula i

imatge. Segons Maria Jesús Bolta (Rosa, 2013): 

En primer lloc és un llibre d’humor; no veia una altra manera de tractar el conflicte generacional.

Com a professora i mare que sóc, conec de primera mà la dificultat de la convivència adolescents

i pares; a partir d’una certa edat, els uns anhelen volar sols i els altres, ben sovint, intentem  

retenir-los, ni que siga perquè temem que repetisquen errors que nosaltres hem comés. Tot això, 

però, cal no oblidar-ho, parteix de l’amor que senten els uns pels altres. Adéu família és un intent

de parlar dels desencontres entre pares-fills, però sobretot, dels seus encontres entranyables.
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7 CONCLUSIONS

La  present  investigació  sobre Autors  i  tendències  de  la  literatura  infantil  i

juvenil  valenciana (1975-2014)  prova  d'aportar  una  visió  de  conjunt  del  panorama

literari dels últims quaranta anys. L’estudi combina un treball sistemàtic de buidatge de

la informació referent a autors, editorials, dates de publicació, sinopsis, etc., amb una

anàlisi comparada que permet agrupar i comprendre les obres i els autors estudiats. És

necessari aportar més estudis per al coneixement de la LIJ valenciana, a fi de valorar-la i

divulgar-la entre els especialistes, les famílies, els docents i altres mediadors. 

Una eina per a entendre i  conéixer  una producció tan ingent,  del 1975 ençà,

l’època  més  productiva  (almenys,  quantitativament)  en  la  història  de  la  literatura,  i

destriar millor aquelles obres que mereixen ser destacades a l'hora de perfilar, si no un

cànon més o menys rígid i inflexible, sí una caracterització de les tendències. De les

tendències formals, estilístiques, temàtiques, estratègiques i de consum que caracteritzen

la literatura infantil i juvenil del període al País Valencià. Cal una memòria continuada

de tot el que s’ha escrit i reflexió i anàlisi sobre la forma com s’ha escrit i s’ha llegit.  

En els  dos  primers  capítols  introductoris,  encaminats  a  valorar  i  analitzar  el

context social i cultural del període (1975-2014),  hem tingut l’oportunitat de constatar

la  importància  decisiva  de  la  conjuntura  política  i  social  per  a  la  creació  i  el

desenvolupament de projectes editorials. D’entrada, és obvi que la LIJ valenciana no

hauria  estat  possible  sense l’aprovació  de  la  Llei  d’Ús i  Ensenyament  del  Valencià

(1983) que  va garantir  la  presència  del  valencià  a  l’escola,  com a matèria  i  com a

llengua vehicular. Abans, però, hi hagué un moviment de resistència representat pels

cursos  de  formació  no  reglats  i  l’aparició  d’algunes  iniciatives  editorials  amb

possibilitats encara humils. 

En cap  altre  territori  del  domini  lingüístic  català,  la  dependència  del  mercat

literari  respecte  al  mercat  escolar  és  tan  pregona  i  delicada.  Catalunya,  sobretot,  i

Balears,  en menor mesura,  havien conservat o reviscolat  una mínima infraestructura

editorial.  Enfronten  els  anys  seixanta  i  setanta  amb  un  teixit  social  que  permetia
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l’existència d’algunes editorials històriques. Les primeres editorials valencianes, tret de

3i4, naixen al caliu de l’escola: la FECPV i, després, Gregal. La FECPV va publicar

vora  mig  centenar  de  títols  infantils  i  juvenils.  Alguns  d’ells  foren  recuperats,

posteriorment, per les noves editorials i es convertiren en clàssics. Va ser la plataforma

on publicà la primera fornada d’escriptors valencians: Alapont, Cano, Franco, Lanuza,

Lluch i Pasqual. Es dissolgué quan aparegué Gregal, editorial que adquirí gran part del

seu catàleg. 

Crida l’atenció que 3i4, en una posició de partida immillorable per a convertir-se

en la gran editorial valenciana, pionera en la publicació de literatura d’adults i materials

didàctics, no mostrara el menor interès de publicar LIJ fins ben entrada la dècada els

noranta. Les institucions valencianes van tindre un paper impulsor de la LIJ durant els

anys  vuitanta:  primer,  afavorint  l’aparició  i  el  creixement  d’una  editorial,  Gregal,

orientada a fornir de materials l’ensenyament (lectures i llibres de text); després, amb

iniciatives com les publicacions emanades de la Conselleria de Cultura, és el cas de la

«Biblioteca Infantil»,  i  d’altres administracions;  i,  per últim,  amb el finançament  de

premis  literaris  i  partides  pressupostàries  per  a  dotar  les  biblioteques  i  els  centres

educatius de llibres en valencià, fins aleshores inexistents.  

La fallida de Gregal (1983-1989), la primera editorial valenciana vinculada al

mercat  escolar,  evidencia  que  les  decisions  empresarials  equivocades  comporten

conseqüències molt greus, fins i tot en un context favorable. Amb un creixement tan

ràpid  com una  caiguda  tan  inexorable,  la  desaparició  de  Gregal,  però,  va  afavorir

l’emergència i la consolidació de les editorials de referència al País Valencià durant els

anys  noranta:  Bromera  (1986),  Denes  (1987),  Tabarca  (1990),  Tàndem  (1990)  i

Voramar  (1991),  que  s’uniren  a  altres  que  existien  des  del  1983,  Bullent,  Afers  i

Camacuc.  Bromera  no  tarda  a  ocupar  una  posició  hegemònica,  gràcies  a  l’aposta

decidida  pel  mercat  escolar  però  també  per  la  literatura  d’adults.  Denes  i  Afers

s’especialitzen en assaig o diccionaris, i Camacuc perd gas fins a limitar-se, actualment,

a la revista.  

Durant els anys noranta, es va viure una segona eclosió de petites editorials, amb

menor o major fortuna. Els vint anys de les dècades dels noranta i primeries del segle
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XXI protagonitzen un ritme de publicació frenètic, a l’empara del mercat escolar i dels

premis literaris. Un ritme tan elevat a la força havia de fer que la qualitat literària se’n

ressentira. Actualment, immersos en la crisi econòmica, la inexistència d’una política

institucional d’ajuda al llibre valencià, els índexs de lectura més baixos d’Europa i la

tendència del món educatiu al reciclatge de lectures aboquen el sector a la prudència i a

la  contenció.  Ja  no  es  pot  publicar  tant,  i  en  conseqüència,  les  editorials  són  més

conservadores i exigents. 

Pel que fa al Principat, també va viure un esclat d’editorials, amb la diferència

que hi competeixen de noves i de veteranes, amb un mercat més sòlid, no tan dependent

de l’escola. En les editorials dels anys seixanta i setanta, Proa, La Galera, PAM, La

Magrana, Grup 62, etc., cal sumar les aparegudes durant els vuitanta, Barcanova, Pòrtic,

Cruïlla (segell català d’SM), Empúries, Edicions del 1984, Columna, La Campana, etc.

A  mesura  que  avança  la  dècada  dels  vuitanta  i  noranta,  però,  veterans  i  novells

competeixen però troben la seua quota de mercat. Malgrat la competència, són poques

les editorials que pleguen, tant al País Valencià com al Principat, durant aquest període.

Els vents són favorables a l’edició. Ara bé, aquesta eclosió no va anar en paral·lel a la

creació d’un públic lector en català de masses: la feblesa d’aquest públic era i continua

sent una necessitat peremptòria.  

L’evolució del mercat editorial aporta dades per a valorar com s’ha desenvolupar

el procés de creixement de la literatura. Al País Valencià podem establir quatre etapes

diferenciades: inicial (1980-1985), amb poca oferta, concentrada en la FECPV, Gregal i

les publicacions institucionals; consolidació i noves editorials (1986-1990), en què el

mercat va diversificant-se, a poc a poc; l’esclat  editorial dels noranta i de la primera

dècada  del  2000,  en  què  es  publica  a  un  ritme  frenètic  (podríem  dir-li  bombolla

editorial); i, finalment, la crisi econòmica actual (2010), en què baixen les vendes de

forma  brutal  i,  per  primera  vegada,  el  sector  entra  en  recessió  i  diverses  editorial

tanquen o són absorbides per altres. És el cas de Brosquil, en fallida, Marfil i ECIR,

integrades en Tabarca, o de Tàndem, adquirida pel grup Bromera.  

El creixement del mercat és espectacular. Si partim de les xifres d’edició de les

editorials valencianes de referència, durant el període 1980-1985 s’editen vora dos-cents
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llibres en valencià. Mentre que de 1985-1990 se n'editen més de quatre-cents. Durant els

anys de major bonança, als vora deu mil títols editats en català anualment de mitjana,

caldria afegir-ne de mil a mil tres-cents en valencià. La competitivitat creixent entre

editorials obliga a un major grau de professionalització. En aquest sentit, s’hi observa

una diferència entre el món editorial català i valencià: en la mesura que el mercat és

major, les editorials tendeixen a competir pels autors i aposten per crear-ne de propis.

La Galera va apostar al seu moment per Francesc Vallverdú; Cruïlla per Emili Teixidor;

després, els autors fan la seua, però d’entrada, s’hi observa la voluntat de vendre alguna

cosa més que un llibre. Hi ha l’ambició de crear autors, amb tot el que això implica

d’invertir  en publicitat  i  promoció.  Al País Valencià,  les editorials  no acostumen de

competir pels autors. La prova és que els catàlegs presenten una coincidència de noms

major que en altres literatures. A tot estirar, encomanen projectes concrets, i després, es

torna a començar. Seria necessari una major aposta empresarial no solament per vendre

el producte concret (el llibre de la temporada), sinó per promocionar la marca (l’autor).

Són dues cares solidàries d’una mateixa moneda. Un altre factor és la competència entre

editorials grans i menudes. Les editorials grans o mitjanes tenen una major quota de

mercat,  però sovint  trobem segells  menuts  que proven de  trencar  aquest  status  quo

arriscant on les mitjanes no s’atreveixen. 

També  és  rellevant  el  paper  de  les  institucions.  Durant  els  anys  vuitanta,  la

Conselleria  de  Cultura  va  impulsar  una  política  d’edició  pròpia,  amb  la  col·lecció

«Biblioteca  infantil».  Quaranta  títols  editats  a  tot  color  i  tirades  generoses,  amb

l’objectiu de fornir biblioteques públiques i escolars, van contribuir a crear un cànon de

literatura  infantil  i  juvenil,  entre  escriptors  i  il·lustradors.  D’altra  banda,  també  cal

assenyalar  el  paper,  de  vegades  en  qüestió,  dels  premis  literaris.  Des  dels  primers

certàmens creats en la dècada dels vuitanta, fins a l’eclosió dels anys noranta i 2000,

representen una via de publicació per autors novells i, també per a autors consagrats, en

un panorama amb escasses possibilitats de professionalització. Alhora, són una forma

d’implicar les institucions que els promocionen en el foment de la lectura, sempre tan

necessari. 
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L’editorial Gregal es convertí en la primera editorial valenciana que apostà pel

mercat escolar i per la LIJ, després de la provatura volenterosa de la FECPV. I en la

primera experiència de negoci de la literatura en valencià, després de 3i4. Presenta dues

etapes, una de tempteig o consolidació (1983-1985), quan l’editorial  publica a poc a

poc, només en valencià. I una segona (1986-1989), en què l’empresa experimenta un

boom editorial  i  fa una aposta  d’expansió,  també cap al  mercat  castellà.  L’aventura

acabà de mal borràs, amb la fallida. Però la llavor que sembrà animà la consolidació

d’una generació d’autors que continuarien publicant en les editorials que la van succeir.

Alhora,  aquells  primers  llibres  publicats  en Gregal  van crear un cànon que ha estat

vigent fins fa relativament poc, quan una nova generació d’autors, apareguts a partir del

2000, ha renovat els temes i les fórmules. 

Els llibres de Gregal van marcar les pautes de la LIJ valenciana.  La novel·la

d’aventures, sobre la recerca d’un tresor, amb protagonistes adolescents que viuen el seu

particular  viatge  iniciàtic,  a  l’estil  d’El  guardià  de  l’anell;  la  narració  d’inspiració

popular, a tall de les històries de Carles Cano; la fórmula que barreja intriga i aventures

de colla, com sap fer Joan Pla; l’humor en la visió de la vida quotidiana de Pasqual

Alapont; o la capacitat de crear atmosferes de misteri, a partir de situacions insòlites,

com  Empar  de  Lanuza.  Els  autors  de  Gregal  van  fer  escola.  Escola  d’infants  i

d’escriptors.  

La dècada dels noranta i els primers anys del segle XXI viuen una eclosió de

noves editorials, a tot arreu del domini lingüístic català. Les tirades van reduint-se a

mesura que augmenta la competència per la quota de mercat, ja que el públic lector no

creix,  ni  de lluny,  amb la mateixa intensitat  que el  món editorial.  Moltes editorials,

molts autors; però, proporcionalment, pocs lectors. S’hi sumen dos entrebancs: l’estat

amb un dels menors índexs de lectura d’Europa i una societat lingüísticament sotmesa.

La situació del mercat del llibre en l’actualitat és lluny de normalitzar-se. Una de les

prioritats de la indústria cultural i de les administracions ha de ser construir ponts entre

els diversos territoris de parla catalana. És inadmissible que els autors catalans editen i

venguen, pràcticament, només en editorials catalanes, sense penetrar al mercat valencià.

Com també és un suïcidi cultural que els autors valencians no aconseguesquen eixir del
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rodal  immediat  de  les  fronteres  autonòmiques.  Mai  no  s'aconseguirà  la  normalitat

cultural ni la projecció estatal i internacional que la literatura en català necessita si no

unim els mercats de totes les terres de llengua catalana. 

D’una banda, l’excés de publicacions escurça la vida de les novetats, provoca

una saturació del mercat i, de vegades, una baixada de la qualitat  per les presses de

publicar. I d’una altra, l’abast geogràfic és excessivament tancat: els autors publiquen,

majoritàriament, en les editorials de la seua àrea dialectal, igual que les editorials vénen

el gros dels llibres en la seua àrea administrativa. 

Un altre tema delicat és el paper de l’escola. La dependència del mercat escolar

és preocupant, tant en vendes com en temàtiques. La LIJ corre el risc de convertir-se en

una branca, no precisament agradosa, de  la classe de, associada a deures i tasques de

l’escola.  Cal  capgirar  aquesta  situació,  amb  campanyes  de  foment  de  la  lectura  i

tècniques més dinàmiques i engrescadores d’ensenyar el fet literari,  per a retornar la

literatura al món del plaer i de l’entreteniment. 

El  món  audiovisual,  internet,  els  mòbils,  les  tablets,  el  llibre  electrònic,  etc.

obren  un  horitzó  revolucionari.  La  indústria  cultural  del  llibre  està  condemnada  a

adaptar-se i renovar-se. El món de l’edició, hereu de la revolució tecnològica del segle

XIX,  ha  canviat  radicalment,  des  de  l’última  dècada,  com  a  conseqüència  de  la

revolució digital del segle XXI.

Ara com ara,  en la societat  que segons sembla sobreviurà després de la crisi

estructural de la segona dècada del segle XXI, els canvis en el món del llibre i de la LIJ

impliquen: concentració editorial (algunes empreses han plegat, d’altres s’han venut);

reducció del ritme de publicació i de tirades; major exigència a l’hora de publicar una

novetat.  Si les editorials  ho tenen més magre per a vendre,  els autors ho tenen més

complicat  per a publicar,  per la desaparició de molts  premis de LIJ que fins fa poc

patrocinaven ajuntaments.  Cal anar alerta  i  que la factura de la crisi  no la pague la

cultura.  Els  premis  literaris  són  necessaris  per  a  donar  a  conèixer  nous  autors  i

consolidar  els  veterans,  i  ben  administrats,  poden  ser  una  bona  plataforma  per  a

promocionar els llibres. 
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A fi d’entendre millor la situació del mercat del llibre en català i de la LIJ en

particular, hem oferit una anàlisi de l’evolució del mercat durant els últims anys (2008-

2014), en les quatre llengües de l’estat. Després del castellà, el català és la llengua que

se situa al capdavant dels llibres editats, amb uns 13.000 títols editats de mitjana abans

de la crisi (1.500 al País Valencià) i 8.000 l’any 2013 (1.300 al País Valencià). A molta

distància, se situa l’edició en gallec i eusquera, amb una mitjana al voltant dels 1.400

títols editats l’any 2013. Durant els últims tres anys, els més forts de la crisi (2010-

2013) l’edició s’ha reduït força en totes les llengües. El català, amb un mercat potencial

de 10 milions (si no de parlants, sí d’usuaris coneixedors), té una solidesa molt major

que l’eusquera i el gallec, amb un mercat més reduït i fragmentat. És curiós que les

baixades més fortes, entre 2012-2011, es produïren en eusquera i al País Valencià, vora

un 25% menys. O les conseqüències de la crisi van arribar més tard al món editorial

valencià o el món empresarial no va ser conscient de la tempesta, ja que el 2012 es

publicà encara un 20% més que l’any anterior. Els resultats del 2014 mostren un cert

estancament o una recuperació tímida, segons la bondat amb què hom vulga jutjar la

situació. 

Les  dades  oficials  constaten  diferències  i  semblances  entre  les  literatures

catalana, gallega i basca. En primer lloc, la catalana és la literatura més potent en xifres

d’edició,  com a  conseqüència  de  tindre  deu milions  de  lectors  potencials,  molt  per

davant del gallec i del basc. En segon lloc, la literatura catalana té un pes en la història

molt  superior.  En  tercer  lloc,  comparteixen  alguns  problemes  propis  de  llengües

minoritàries:  les  tres  pateixen  el  perill  del  secessionisme  o  de  la  dialectalització,

esperonada pels sectors contraris a la normalització de la llengua. Les tres tenen una

gran dependència del mercat escolar, extrema en el cas del gallec, el basc i la literatura

feta  al  País  Valencià.  Com  també  un  món  empresarial  dominat  per  unes  poques

editorials  mitjanes,  que  concentren  entre  el  60%  i  70%  de  la  producció  i  un  niu

d’editorials menudes. És prioritari unir esforços: planejar estratègies en comú, per fer-se

visibles a les llibreries i als mitjans de comunicació, fomentar l’associacionisme i les

plataformes editorials per a impulsar programes de foment de la lectura o influir en la

presa de decisions polítiques que afecten al món del llibre. 
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Les traduccions sempre aporten dades sobre el grau de prestigi i influència de la

llengua traduïda.  El castellà  continua sent llengua d’origen i de traducció dominant.

Alhora, també constaten la necessitat  d’enfortir  els lligams amb la resta de llengües

-gallec i basc- i d’apostar per una política de traduccions compartides més decidida. Fet

i fet, hi ha autors gallegs habituals als catàlegs de les editorials valencianes (Agustín

Fernández Paz i Fina Casalderrey, per exemple), però no tant a la inversa.  

En referència a l’edició en eusquera, hem constatat que parteix d’una situació

sociolingüística  més  delicada  que  el  català.  Els  parlants  (menys  d’un  milió)  estan

repartits en tres administracions i dos estats, amb una situació legal totalment distinta.

La situació administrativa implica un bilingüisme unidireccional, més accentuat que en

el cas dels parlants gallecs o catalans. L’eusquera té una tradició escrita molt recent,

però ha estat capaç de generar una mínima infraestructura editorial gràcies a l’escola i a

la militància activa d’una part de la societat basca, més conscient de la seua identitat que

la mitjana de gallecs i valencians. Amb tot, el món editorial està força fragmentat: hi ha

setanta editorials, de les quals, dotze mitjanes editen el 70% dels llibres en eusquera. La

baixada de les tirades i el nombre de títols editats ha estat molt fort. 

El gallec presenta unes xifres d’edició comparables al País Valencià. Un fet que

no  hauria  de  ser  normal,  si  atenem  a  la  gran  diferència  demogràfica  i  de

desenvolupament,  entre  un territori  rural  i  un altre  turístic  molt  més poblat.  En una

situació normalitzada, el País Valencià hauria de tindre un nivell de publicacions, de

tirades i de vendes molt superior, d’acord amb la seua població. Cal aprofundir en les

iniciatives conjuntes, com ara els projectes de la Federació Galeuska.

La crisi ha afectat igualment totes les literatures peninsulars, amb una reducció

notòria del nombre de llibres editats i de la tirada de les edicions. I en les tres llengües

resulta  una  missió  ben  bé  impossible  assolir  la  necessària  professionalització  dels

escriptors. A pesar d’això, es troba a faltar una major col·laboració entre les editorials

de cada territori per a la difusió de la literatura, via traduccions, promoció d’autors o

polítiques culturals en comú. 

En  el  segon  capítol  hem revisat  i  analitzat  la  influència  dels  moviments  de

renovació pedagògica en la literatura infantil i juvenil. La normalització lingüística, tant
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al  País  Valencià  com  a  Catalunya  i  a  les  Illes,  és  impulsada  pels  moviments  de

renovació que lluiten per la presència i la dignificació de la llengua en l’ensenyament, i

de retop, en la societat. Els autors de LIJ, majoritàriament mestres, els han tingut molt

presents a l’hora de triar els temes i el llenguatge i escriure obres aptes per al públic

escolar  (Escandell:  2013).  Es  tracta  d’una  inquietud  que,  amb el  temps,  ha resultat

excessiva i  condicionant,  i  ha provocat  la  repetició  temàtica  i  l’aposta  per  fórmules

populars o políticament correctes.

D’altra banda, algunes teories específiques van tindre un ressò especial entre els

moviments  de  renovació  pedagògica,  com  ara  les  propostes  de  Freinet.  Diversos

materials didàctics provaren de posar-les en pràctica. És el cas del Llibre de Pau (1976)

i alguns dels primers llibres per a l’ensenyament de la llengua a les escoles. 

També es constata que el programa d’ensenyament en valencià i la immersió

lingüística és el més adequat per al foment de la lectura. Els programes d’ensenyament

en valencià acostumen a apostar per una metodologia i una dinàmica molt més activa i

innovadora. 

 La LIJ moderna, en català, comença a mitjans de la dècada dels seixanta. I ho fa

sintonitzant amb els gustos i les tendències internacionals, més que no amb una tradició

estroncada i poc coneguda. L’adaptació de les tendències dominants a altres països es fa

amb retard, quan la democràcia ho permet: els llibres de colla coneixen  l’esplendor als

setanta,  quan a  Europa ja  havien  passat  de moda;  o  la  novel·la  històrica,  que pren

embranzida gràcies als nous aires de la democràcia. 

Durant  els  anys  seixanta,  les  escoles  actives  i  els  moviments  de  renovació

pedagògica,  com ara Rosa Sensat,  reivindiquen una LIJ en català.  Alguns crítics  de

prestigi,  com Joan Triadú, se’n fan ressò: no hi haurà lectors adults en català sense,

prèviament, lectors joves. 

Els primers motors de la LIJ seran la revista Cavall Fort (1961) i l’editorial La

Galera (1963). No cal perdre de vista l’existència d’una censura, amb unes directrius

molt clares, també sobre les publicacions infantils. Fins als anys vuitanta les diverses

tendències europees conviuen: els llibres de colla, el realisme social, la línia fantàstica i
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la reformulació de la fantasia popular de Rodari. La literatura feta a partir dels noranta i

la primera dècada del segle XXI és més difícil de definir: les temàtiques són múltiples. 

En el nivell internacional, convé recordar que el segle XIX marca el naixement

de la literatura infantil i juvenil, després de provatures anteriors. Genera moltes obres

que assoliran la categoria de cànon, sense haver estat escrites pensant exclusivament en

els més joves. Les obres infantils d’aquesta època estan marcades per una reacció al

realisme i a la moral victoriana que es tradueix en el triomf de la fantasia en la literatura,

fins aleshores arraconada. Carrol i Alícia al país de les meravelles (1865), Graahame i

El  vent  als  salzes (1908),  Wilde  i  els  seus  contes  amarats  de  poesia,  en  són  els

exponents més destacats.  Hoffman, Barrie, Sanit-Exupéry creen obres que poden ser

llegides per adults i per infants, amb diferents graus d’aprofundiment. Els gustos van

evolucionant.  A poc a poc,  els  llibres  es plenen d’infants  gens angelicals,  de colles

aventureres, de detectius, etc. Entre els anys trenta i seixanta assistim a l’era daurada

dels llibres de colla i de les aventures amables de jovençols. En un context internacional

marcat  per  la  guerra  passada  o  el  perill  d’una  guerra  futura,  són  les  lectures  més

reclamades. És el naixement del fenomen dels primers best sellers de LIJ, de la mà de

Blyton. Blyton exemplifica les virtuts i els vicis de la literatura infantil i juvenil: trama

senzilla,  llenguatge  simple,  tòpics  reiteratius,  ideologia  conservadora  i  personatges

estereotipats. Un món d’evasió i d’aventures amables. 

Pel que fa a la il·lustració,  el segle XX inaugura els llibres de butxaca per a

infants,  a  l’estil  de  Beatrix  Potter,  i  els  àlbums  il·lustrats,  de  la  mà  de  Babar.  Els

dibuixos ja no són un ornament secundari, són un tot amb el text.    

Maig  del  68  porta  la  revolució  social  a  la  literatura  amb  una  consigna,  «la

imaginació al poder». La novel·la d’aventures clàssica és qüestionada pels estereotips

de  l’heroi  masculí,  violent  i  imperialista.  I  els  llibres  infantils  amb  personatges

angelicals pateixen la mateixa sort. La literatura infantil i juvenil obri les portes a tots

els  temes,  des  dels  considerats  tabú  (sexe,  mort,  malaltia)  fins  als  políticament

incorrectes  (racisme,  injustícia,  sexisme).  El  realisme crític  imperant  en la  literatura

d’adults arriba també a la literatura per a joves. Amb tot, el realisme troba prompte una

poderosa contestatària: la fantasia. Una fantasia des de dues opcions: Gianni Rodari i la
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utilització dels contes populars per a crear noves històries; i la imaginació d’autors com

Michael Ende. 

L'actual literatura infantil i juvenil internacional ve marcada per un canvi en el

paper de l’escola. L’escola formadora en continguts, del XIX i bona part del XX, es

converteix  als  països  democràtics  en  l’escola  formadora  en  valors.  Una  escola  que

demana uns llibres en consonància amb els valors que pretén fomentar. 

D’altra banda, pel que fa a l'edició, observem que el llibre s’ha convertit en un

objecte de consum que es ven, de vegades, amb les mateixes tècniques publicitàries que

qualsevol altre producte. És el cas dels best seller, propulsats sovint des del cinema, un

altre  dels factors  que més ha revolucionat  el  món d’infants  i  joves.  I  alhora,  també

existeix la tendència a buscar fórmules noves, que trenquen la barrera generacional i

actuen de pont o de baula.  

En l’apartat de literatura comparada, hem apuntat una gran diferència històrica.

Mentre que la literatura catalana presenta una tradició medieval potent i una Renaixença

de gran volada,  el  gallec  i  el  basc  tenen molts  més  problemes  per  a  vehicular  una

literatura moderna fins ben entrat el segle XX, més enllà de la tradició oral. I encara,

fins  a  la  democràcia.  La  base  demogràfica,  molt  menor,  és  un  greu  entrebanc.  Les

primeres  edicions comercials  de LIJ,  en gallec i  eusquera,  són dels  anys  seixanta.  I

precisament,  gràcies a la col·laboració amb La Galera.  El que comparteixen les tres

llengües és que la punta de llança de la represa va vindre de l’escola. I en el cas de

Catalunya i el País Basc, un sector de la societat i de l’església nacionalista i favorable a

la normalització,  a diferència de Galícia i del País Valencià.  Una coincidència en la

represa de les tres llengües és l’interés per la literatura oral i la continuïtat d’una escola

de folkloristes. 

La necessitat de buscar lectures apropiades per als nous lectors genera la recerca

de  literatura guanyada. Un fenomen que es va produir amb força en la literatura del

segle XIX, fins al punt que la majoria de clàssics juvenils actuals no són sinó literatura

guanyada.  I  també,  en  algunes  obres  de  les  tres  literatures  que  es  converteixen  en

lectures de referència per als joves.  
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Durant  el  primer  terç  del  segle  XX,  les  literatures  basca,  galega  i  catalana

consoliden una generació d’autors i  il·lustradors.  En el cas de Galícia i Euskadi, de

temes força tradicionals. En català, més moderns i pròxims a les novetats d’Europa. El

que  sí  que  comparteixen  les  tres  literatures,  sobretot  la  basca  i  la  catalana,  és  la

participació d’autors reconeguts que fan alguna incursió en les obres destinades als més

joves. És el cas de Carles Riba, Salvat Papasseit o Josep Carner, amb un elevat grau

d’exigència,  que  també  col·laboren  en  la  traducció  de  clàssics  universals.  Aquesta

tendència continua, a tot l’estat, durant l’impuls per a la cultura en general i per a la LIJ

que suposà el període de la II República. 

Durant la dècada dels quaranta la LIJ està sotmesa al règim, com la resta de la

societat, i domina un model d’obres infantils polititzat, amb temes religiosos, històrics i

costumistes.  La situació va suavitzant-se a mesura que avancen els anys  cinquanta i

sobretot  en els  anys  seixanta.  A Catalunya  i  Euskadi,  la  represa comença gràcies  a

l’ajuda i la cobertura legal per a sortejar la censura que ofereix l’església, favorable a la

llengua. I també, a les primeres escoles actives, a Catalunya, i a les ikastoles, a Euskadi,

fora encara del sistema reglat. Es fixa un objectiu editorial prioritari: la creació d’una

literatura infantil en gallec, català i basc. La Galera obri una línia de coedicions amb

Elkar i  Galaxia.  Xohana Torres,  una escriptora força reconeguda en aquell  moment,

traduirà títols catalans al gallec. No obstant això, a diferència de Catalunya, no es pot

parlar d’una LIJ gallega, basca ni valenciana fins a la democràcia.   

El panorama literari va reviscolant, gràcies a les primeres escoles actives. Una

demanda d’aquestes escoles arreu l’estat és la necessitat de lectures per a l’escola que

aprofundiren en el coneixement de l’entorn, físic i històric. Les lectures suplien el que

no podien posar els llibres de text, sotmesos a la censura. La novel·la històrica viu una

època d’or, primer en català i, després, en gallec i basc.

Amb la democràcia i l’impuls  de la introducció de les llengües respectives a

l’ensenyament, la literatura peninsular viu la seu particular batalla entre els partidaris

del  realisme  i  la  fantasia,  per  a  dominar,  finalment,  la  producció  del  corrent  més

fantasiós. Alhora, les editorials es llancen a una intensa política de traduccions, amb

l’ajuda institucional. D’una banda, hi ha el desig de modernitzar el panorama literari i
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tornar a connectar amb Europa i el món. I d’una altra, les tres llengües viuen un procés

de revalorització de la cultura popular, una constant en les societats que comencen una

etapa de normalització lingüística. Al capdavall, la recuperació de les senyes d’identitat

del poble serà una de les prioritats dels moviments de renovació pedagògica a tot l’estat.

Els col·lectius de mestres més actius seran la base dels primers equips editorials que

forniran materials per a l’escola de La Galera, Galaxia o Elkar. 

En conclusió, podem afirmar que la LIJ catalana, galega i basca han assolit un

bon nivell de maduresa i qualitat, com ho demostra el dinamisme editorial i la qualitat

dels autors. Amb tot, és evident el desconeixement que existeix a la resta de l’estat. Una

prova són els guardons del Premio Nacional de LIJ, que atorga el Ministeri de Cultura.

Des de l’any 1978, la majoria de guardonats pertanyen a les lletres castellanes, sis són

catalans, quatre gallecs i només un basc. Valencià, cap ni un. 

L’etapa estudiada representa el triomf de la literatura de gènere, tant en llibres

destinats al públic general com en l’específic de LIJ. Amb la democràcia, assistim a

l’intent de crear no solament una literatura de qualitat, que ja havia existit en el passat,

sinó també una literatura de consum. Dues cares d’una mateixa moneda,  la salut de

qualsevol literatura. Una assignatura, a hores d’ara, encara pendent. 

L’etapa actual (1975-2014) ha afavorit la consolidació d’una LIJ a l’alçada del

panorama internacional, però també presenta alguns punts febles: el primer, l’excessiva

dependència dels gustos de l’escola,  i  fins i  tot,  de l’espai  de l’escola;  de segon, la

indiferència  o  el  menyspreu  de  la  crítica  especialitzada  en  la  literatura,  diguem-ne,

d’adults,  envers  la  LIJ,  com si  la  Literatura  amb  majúscules  tinguera  una  germana

pobra, una cendrellosa menuda i eixelebrada, la LIJ, de qui no pot esperar-se gran cosa.

Cal centrar el debat no en si en la LIJ és bona o dolenta, sinó a destriar els llibres bons i

perdurables dels comercials i prescindibles. També és cert que la LIJ té part de culpa, en

haver afavorit aquest parer: hi ha hagut un excés de publicacions i una reiteració de

motlles. Aquesta situació contribueix a la invisibilitat de molts llibres que es publiquen i

deixen de ser novetat massa prompte, sense ser coneguts pels lectors ni per la crítica. I

de retruc, endenya encara més la invisibilitat dels autors de LIJ.  
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Un dels gèneres amb més prestigi és la novel·la històrica, especialment atractiu

per  a  les  llengües  minoritàries  o  les  cultures  que  han patit  un  procés  de  repressió.

Aquestes cultures necessiten recuperar i valorar el seu passat, en un clar exercici  de

memòria històrica. Encara que el boom europeu és anterior, en la literatura catalana va

unit  a  l’arribada  de  la  democràcia,  amb  predilecció  per  èpoques  de  forta  càrrega

simbòlica i nacional, l’edat mitjana o la Guerra Civil. En la LIJ valenciana sovintegen

dues èpoques:  la  novel·la  ambientada  en època dels  moriscos  (l’evocació  d’un món

perdut i d’una cultura reprimida); la novel·la medieval (amb predilecció pels moments

més assenyalats, com ara la conquista de Jaume I o el Segle d’Or). Altres temes tractats

en menor mesura són els maquis i els roders, la conquista d’Amèrica, el món antic i, des

dels anys noranta, el període de Guerra Civil i postguerra. 

Quan s’escriu novel·la històrica, una de les decisions que ha de prendre l’autor,

pel que fa als personatges, és la tria del model lingüístic i del punt de vista dominant. La

LIJ valenciana opta per un model de llengua massa estàndard i per obviar temes tan

actuals com el conflicte lingüístic i el canvi de llengua. La versemblança se sacrifica en

pro de l’acceptació, sense un terme mitjà. Autors i editors saben que una obra té menys

possibilitats d’entrar al mercat escolar com més dificultats tècniques, estilístiques o de

vocabulari  presenta.  I  sovint  cauen  en  l’autocensura.  La  tendència  dominant  pretén

transmetre ideals de convivència i de defensa dels valors humans,  per damunt de la

reivindicació.  

Pel  que  fa  a  la  temàtica,  s’observen  algunes  preferències  si  comparem  els

diversos territoris de parla catalana: mentre que al Principat dominen les èpoques de

formació nacional (edat mitjana) i a les Illes el món dels corsaris (edat moderna), els

autors  valencians  senten  predilecció,  com  s’ha  dit  abans,  pels  moriscos  i  el

bandolerisme. I per descomptat, molts altres temes. La Guerra Civil, per les reaccions

que encara desperta, és força tabú, sobretot al País Valencià. D’altra banda, és el gènere

més  permeable  a  la  incorporació  d’obres  de  literatura  guanyada,  en  principi  per  a

adults. Entre els autors que han escrit narrativa històrica o d’ambientació històrica, hem

comentat vora seixanta obres de Joan Andrés Sorribes, Mariano Casas, Pep Castellano,

Francesc Gisbert, Víctor Gómez Labrado, Pepa Guardiola, Josep Franco, Enric Lluch,
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Lluís  Miret,  Gemma Pasqual,  Vicent  Sanchis,  Vicent  Sanhermelando,  Jordi  Querol,

Joan Torró o Silvestre Vilaplana, entre molts altres.  

Al  costat  de  l’èxit  del  gènere  històric,  crida  l’atenció  l’oblit  dels  autors

valencians per la biografia. Com si no hagueren existit personatges amb una vida digna

de ser novel·lada, o es considerara un gènere excessivament local.  

El gènere fantàstic en català, adreçat a adults o a adolescents és força deficitari,

tant en la vessant de la ciència ficció com en l’èpica fantàstica. Potser hi tinga a veure el

fet que els grans èxits de narrativa fantàstica internacional  han estat impulsats, en part,

per la maquinària del màrqueting i del cinema. Un monstre contra el qual pocs s’hi

atreveixen a lluitar amb obres pròpies. I és clar, es produeix un cercle viciós: el que els

lectors  no troben en català,  s’acostumen a buscar  en altres  llengües.  I  sobta perquè

l’obra més venuda en català i llegida entre els joves és El mecanoscrit del segon origen

de Pedrolo, assimilable al gènere fantàstic. 

Els pocs autors que s’hi han aventurat amb la ciència ficció son més escriptors

que fabulen que científics que escriuen literatura. L’única autora especialitzada en català

és Montserrat  Galícia.  I després,  passem a aportacions puntuals de Carbó, Vergés o

Alcoberro. I encara són més escadusseres en la LIJ valenciana,  on només hem estat

capaços  de  comptabilitzar  setze  títols  (sent  generosos  en  els  límits  del  gènere,  el

destinatari  i  amb  la  inclusió  d’autors  catalans  que  han  publicat  en  editorials

valencianes). Amb tot, crida l’atenció que l’any 2014 se n’hagen publicat tres obres, de

Pep Castellano, Josep Enric Belda i Carme Miquel. 

Vicent  Pascual,  Josep Franco i  Carles  Cano van provar  d’introduir  el  gènere

fantàstic en la LIJ valenciana amb pocs anys de diferència, a primeries dels vuitanta,

amb  un  èxit  molt  menor  que  la  seua  producció  de  temes  més  convencionals.  Tret

d’algunes obres puntuals, el gènere és força inusual en la LIJ valenciana. Darrerament,

Josep Enric Belda, Lourdes Boïgues, Isabel Canet, Shaudin Melgar-Forrester o Raquel

Ricart han renovat les aportacions, des de diferents subgèneres.  

Alhora, pel que fa a la producció infantil, hi ha una majoria aclaparadora d’obres

més  o  menys  fantàstiques,  amb  ben  pocs  exemples  de  realisme.  Entre  les  línies

dominants hi ha: la creació de mons imaginaris; els personatges fantàstics que centren la
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història;  el  sentit  de l’humor com a tret  desmitificador  i  d’aproximació;  els  animals

personificats; la família, l’amistat i els valors; i l’autosuperació dels protagonistes.  

També poc trobador és el gènere de terror, en el sentit canònic de novel·la gòtica

o de fantasmes. La LIJ valenciana sembla més interessada a incorporar alguns elements

puntuals, màgics o sobrenaturals, en narracions de caire realista. Amb tot, hi ha alguns

autors  que  l’han  incorporat  al  seu  univers  creatiu:  Lourdes  Boïgues,  Jesús  Cortés,

Empar de Lanuza, Miquel Martínez, Francesc Mompó o Silvestre Vilaplana.  

Altrament,  existeix  un  regnat,  de  vegades  dictadura,  de  la  novel·la  juvenil

d’aventures i d’amor o de problemàtica adolescent. És, segurament, el gènere on més

fàcil resulta caure en la reiteració de models. Totes les editorials, sense excepció, s’han

abocat a llançar col·leccions de narrativa juvenil  on abunden aquesta classe d’obres,

conreades per tots els autors sense excepció, arreu del domini lingüístic. 

En el  cas de la  literatura  amorosa  és  un gènere molt  popular  i  ben vist,  per

mediadors i editors, sempre que no atempte contra la moral. En la LIJ valenciana hi ha

una  voluntat  de  ser  políticament  correctes,  en  un  exercici  d’autocensura  més  que

evident. Per regla general, no hi ha històries d’amor homosexual, ni de drogoaddicció,

ni  de  prostitució,  ni  de  delinqüència,  i  ben  poques  d’enamoraments  entre  races  o

cultures diferents. També s’eviten les concessions a l’erotisme. Pesa com una llosa el

mercat escolar, el què diran pares i mestres. Amb tot, hi ha obres que han creat trames

ben teixides i personatges capaços de captivar els adolescents, com ara Pasqual Alapont,

Jesús Cortés, Joaquim González i Caturla, Francesc Mompó i, sobretot, Joan Pla.  

Un altre tema recurrent de la novel·la juvenil són les històries sobre adolescents.

Hi ha el pensament generalitzat que els jovençols s’han de sentir més fàcilment atrets

per arguments que parlen dels joves i del seu món quotidià (o pel que els adults entenen

que ha de ser el seu món). Una opinió reduccionista i empobridora que, llevat d’algunes

excepcions, ha generat moltes obres prescindibles. Més enllà dels llibres autoajuda o de

formació en el món adolescent, hi ha una sèrie de novel·les que se centren en algun

tema  transversal:  la  violència  de  gènere,  el  bullying,  el  racisme,  la  immigració,  la

igualtat, etc. 
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A diferència de la literatura de consum, la LIJ valenciana té ben poca novel·la

negra i detectivesca, si per novel·la entenem l’exploració dels ambients i els instints més

baixos  de  la  societat  en  un  espai  urbà.  L’èxit  del  primer  Ferran  Torrent  i  del  seu

antiheroi Butxana,  en comptes d’esperonar la producció de novel·la negra, va actuar

d’element  dissuasiu.  Semblava  que escriure novel·la  negra era  imitar l’obra d’altres

autors difícils de superar. I alhora, els baixos fons habitats per delinqüents, prostitutes i

corruptes potser no resultaven massa atractius per a uns gustos escolars dependents del

què diran.  A pesar d’això, les històries de detectius juvenils amb misteris més o menys

reeixits, barrejats d’aventures, són un dels temes més habituals de les novel·les juvenils,

juntament  amb els viatges.  Entre els temes més habituals de la novel·la d’aventures

trobem:  el  viatge,  la  recerca  del  tresor,  el  segrest,  la  conspiració,  l’ecologisme,  els

avanços científics  o  tecnològics  i  la  intriga  a  partir  d’objectes  del  passat.  El  model

dominant acostuma de ser:  brevetat,  rapidesa narrativa,  personatges d’edat similar  al

lector model i estil senzill. També és cert que aquest model dels anys vuitanta i noranta

va sent superat per autors nous, apareguts a partir del 2000, que escriuen una novel·la

d’intriga i aventures més complexa i sovint exigent, amb un lector model més ambiciós.

Els llibres de colla han tingut dues col·leccions específiques, «A Colp de Pedal»

i «La Colla del Brosquil». Si bé la novel·la protagonitzada per joves és força habitual,

són escadusseres les històries que presenten continuïtat en segones o terceres parts. Hi

ha les sèries d’Alapont (Manel i l’avi Frederic, el cicle de Morgana), de Jesús Cortés (la

colla  d’Àlex),  de  Francesc  Gisbert  (les  detectius  Alícia  i  tia  Sofia),  de  Joan  Pla

(l’autobús Jordiet) o de Mercé Viana (els pirates). Els pocs llibres amb continuïtat és un

símptoma que el públic lector no està consolidat i és estacional: es lligen les lectures

obligatòries, durant l’etapa d’estudiants, i poc més. 

Un  tret  compartit  per  totes  les  societats  immerses  en  una  temptativa  de

redreçament de la identitat cultural és l’interés per la narrativa inspirada en la tradició

oral. Almenys, en un primer moment. Empar de Lanuza va aplicar la tesi de Rodari i

demostrà que la literatura oral pot ser un bon punt de partida (pel que fa a la recuperació

de temes i tècniques). El savi rei boig (1979) és el llibre més emblemàtic i capdavanter

d’aquesta línia. Han seguit el model autors com Carles Cano o Llorenç Giménez. Crida
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l’atenció que, dins de la narrativa breu, domina la rondalla sobre el conte d’inspiració

més moderna. Un fet que pot indicar una excessiva dependència de la tradició i certa

desconfiança a posar en pràctica tècniques i temàtiques més agosarades. D’altra banda,

també  hi  ha  una  continuïtat  remarcable  en  la  publicació  de  reculls  de  rondalles

destinades a l’ensenyament. Mentre que als vuitanta i noranta se’n publicava algun, de

tant en tant, a partir del 2000 hi ha hagut una revifalla. El món de les rondalles s’ha

tornat a posar en valor, potser, davant la desaparició imminent dels últims rondallaires i

del  món  que  evoquen.  Des  de  les  primeres  recopilacions  de  Valor  i  Caturla,  han

aparegut vora trenta  publicacions que permeten un treball  a l’aula  o una lectura pel

públic  infantil,  entre  reculls  adaptats  per  a  l’escola  o  rondalles  editades  de  forma

independent. Carles Cano, Francesc Gascon, Víctor Gómez Labrado, Pepa Guardiola,

Llorenç Giménez,  Empar de Lanuza o Jordi Raül Verdú són alguns dels autors més

remarcables.  

Al costat de la rondalla, també observem una altra línia complementària, amb

tècniques similars: la del conte modern. Tant els seguidors del model de Rodari i de la

transgressió des del conte tradicional,  com els partidaris d’una línia més moderna,  a

l’estil de Dahl. Manel Alonso, Ferran Bataller, Carles Cano, Empar de Lanuza, Enric

Lluch, Vicent Marçà, Dolors Pellicer, Vicent Pardo i Mercé Viana són alguns dels molts

noms que cal esmentar.  

La poesia és un gènere que ha rebut una espenta definitiva des dels anys noranta,

amb autors com Joana Raspall, Lola Casa, Sala Valldaura o Ricard Bonmatí, que han

esperonat l’aparició d’altres autors al País Valencià:  Josep Ballester,  Teresa Broseta,

Eva Dénia, Fina Girbés, Marc Granell,  Dolors Pellicer, etc. Amb tot, continua patint

l’oblit de les editorials i dels plans de foment de la lectura. No hem d’oblidar que molts

dels recursos del llenguatge poètic  són a la base de l’oralitat  i  representen una eina

excel·lent per a familiaritzar els infants amb la literatura. Crida l’atenció que la represa

literària  valenciana  va  començar  cap  als  anys  setanta  i  vuitanta  amb  la  publicació,

primer, de molta poesia, a la qual van seguir a poc a poc obres narratives. En literatura

és  habitual  que  molts  narradors  escriguen  poesia  de  joves,  per  adquirir  seguretat  i

ensinistrar-se. En el cas de la LIJ valenciana, primer es va fer narrativa i, a partir de la
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dècada dels noranta, comencen a sovintejar reculls poètics. A diferència de la poesia

d’adults, la poesia infantil gira al voltant d’alguns eixos temàtics pròxims al món dels

lectors:  la  natura  (els  animals);  la  roda  del  temps  (meteorologia);  un  àmbit  (els

instruments  musicals,  la  casa,  els  colors);  l’imaginari  col·lectiu  (fades,  bruixes,

donyets), etc. 

Una de les poques coses en què el País Valencià és capdavanter és l’interés per

la poesia infantil. Bromera i Tàndem sumen el 50% dels títols editats de poesia infantil

en  català,  durant  la  primera  dècada  del  segle  XXI.  I  si  afegim les  obres  que  està

publicant la nova editorial  Andana, en «Vagó de Versos», superen la producció dels

segells catalans.  

Igual ocorre amb el teatre, que després d’una incursió d’Empar de Lanuza en els

anys  vuitanta,  no  pren  embranzida  fins  als  noranta,  amb  la  col·lecció  «El  Micalet

Teatre» de Bromera i els títols que van apareixent en «La Moto» de Tàndem. Es tracta

d’un teatre escolar, amb adaptacions dels clàssics, reinterpretacions dels contes populars

i  obres  on  domina  la  fantasia  sobre  el  realisme.  Entre  els  autors  teatrals,  n’hi  ha

d’habituals de la LIJ valenciana (Pasqual Alapont, Teresa Broseta, Carles Cano o Enric

Lluch); dramaturgs professionals (Manuel Molins, els germans Sirera, Pasqual Alapont,

Carles  Alberola  o  Eduardo  Zamanillo);  o  especialistes  del  teatre  infantil  (Manel

Cubedo,  Roberto  García,  Carles  Pons  o  Vicent  Vila).  Els  eixos  temàtics  són:  la

inspiració  popular  (rondalles),  les  adaptacions  dels  clàssics  (contes  o  obres  de  la

literatura universal), el món de l’adolescència, la intriga, l’aventura i l’humor.   

D’altra banda, no podem oblidar la necessitat d’un assaig destinat als joves, amb

dues tendències: una minoritària, encapçalada per Carme Miquel, amb Murmuris i crits

o  Cartes a Roser,  des del punt de vista d’una adulta que s’adreça als joves amb un

llenguatge i uns temes accessibles, per parlar una miqueta de tot; i una segona línia, més

habitual, representada per col·leccions com «El Nord» o «Claus per Entendre el Món»,

llibres sobre aspectes concrets adaptats als interessos dels joves. Un gènere, però, que

continua sent molt minoritari en els catàlegs editorials. 

Per últim, el món de la il·lustració combina la traducció d’èxits internacionals

amb una altra línia que aposta per autors del país. Si bé existeix una oferta considerable
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de llibres il·lustrats per a primers lectors, no es pot dir el mateix del gènere de l’àlbum

il·lustrat,  també  deficitari  però  amb  experiències  meritòries  en  Bromera,  Tàndem,

Brosquil i Andana, fonamentalment.    

En darrer terme, hem estudiat amb deteniment deu autors. Es tracta de deu autors

situats  en  els  primers  llocs  de l’enquesta  presentada  a  cinquanta  persones  (mestres,

escriptors, crítics i editors), de la primera fornada d’autors de LIJ:

- D’Empar de Lanuza cal destacar el seu caràcter pioner i innovador, en tots els

sentits.  Fou  capdavantera  a  l’hora  de  publicar,  primer  en  editorials  catalanes  (La

Galera),  quan encara  no  existia  una  adequada  infraestructura  editorial  valenciana.  I

també  ho  fou  a  l’hora  de  triar  els  temes:  les  narracions  d’herència  rondallística

actualitzades, a l’estil de Rodari; el relat breu; la novel·la episòdica; i la poesia. 

- Vicent Pascual va assentar el model de la novel·la juvenil valenciana amb una

sola obra, El guardià de l’anell (1984): aventura, intriga, personatges joves, llenguatge

senzill, món adolescent, brevetat narrativa i senzillesa estructural. 

- Carles Cano és el primer autor que aconsegueix professionalitzar-se i publicar

amb regularitat. Conrea narrativa breu, teatre i poesia, amb un públic fonamentalment

infantil. És un exemple d’escriptor mestre i contacontes, amb unes obres marcades per

l’oralitat, la transgressió i la riquesa de registres.  

- Joan Pla és el degà de la narrativa juvenil, el més prolífic i el més venut amb

Mor  una  vida,  es  trenca  un  amor  (1981),  que  marcà  una  generació  de  lectors  i

d’escriptors. En la novel·la d’aventures, va saber continuar i perfeccionar la fórmula de

Vicent  Pascual  i  creà  un model  que han seguit  molts  dels  autors  valencians:  trama

argumental  senzilla  i  dominada  per  l’acció,  esquematisme  narratiu  i  personatges

fàcilment identificables amb el lector. 

-  Carme Miquel  combina  la  narrativa  infantil  i  juvenil  amb una vessant  poc

habitual,  l’assagística.  També  és  un exemple  d’autora  que  es  mou entre  la  LIJ  i  la

narrativa d’adults.

- Enric Lluch és l’autor més prolífic i un dels més populars i reconeguts de la LIJ

valenciana. Ha escrit alguns dels contes més memorables de les lletres valencianes, amb

un estil molt personal, que combina imaginació i sentit de l’humor. 
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- Pasqual Alapont s’ha centrat més en l’àmbit de la novel·la juvenil. Destaca per

la sèrie de les aventures de Manel i l’avi Frederic i per un bon grapat de novel·les, on va

des de l’humor com a element de caracterització dels personatges i d’aproximació al

lector, fins a obres en la línia del realisme. 

- Pepa Guardiola representa una altra forma d’entendre la literatura. Combina

obres d’inspiració popular, novel·la històrica, d’aventures i, fins i tot, fantàstica. Té un

dels nivells lingüístics més acurats de la LIJ valenciana.   

- Mercé Viana és una altra de les autores més prolífiques. S’ha centrat, sobretot,

en el públic infantil, amb contes amarats de fantasia, escrits amb una aparent senzillesa i

proximitat al lector.

-  Maria  Jesús  Bolta,  per  últim,  exemplifica  que  és  compatible  una literatura

adreçada a joves amb un elevat grau d'exigència.  Més centrada en el públic juvenil,

ofereix una obra marcada per la varietat, des de la narrativa de caire més fantàstic al

primer i, per ara, únic western de la LIJ valenciana.     

  Comptat i debatut, la novel·la juvenil i la narració infantil són els gèneres que

gaudeixen de més bona salut en la literatura catalana contemporània del País Valencià.

A la generació dels pioners, que publicà amb força a principis dels vuitanta (Empar de

Lanuza, Carles Cano, Vicent Pascual, Joan Pla i Carme Miquel), s’hi va afegir una nova

fornada. A finals dels vuitanta i principis dels noranta, sovintegen altres noms, com ara

Pasqual Alapont, Manel Alonso, Maria Jesús Bolta, Jesús Cortés, Albert Dasí, Josep

Antoni  Fluixà,  Llorenç  Giménez,  Fina  Girbés,  Joaquim  González  i  Caturla,  Josep

Gregori,  Pepa  Guardiola,  Enric  Lluch,  Vicent  Marçà,  Josep  Millo,  Fina  Masgrau,

Xavier Mínguez, Vicent Pardo, Maria Dolors Pellicer, Rosa Serrano, Jordi Querol, Jordi

Raül Verdú, Mercé Viana i un llarg etcètera.  Una mostra de la bona salut de la LIJ

valenciana és la incorporació constant de noves veus que van sumant-se a les anteriors i

publiquen de forma simultània. Un fet admirable si atenem a la precarietat del mercat

lector. A partir del 2000, descobrim una nova promoció d’autors que, a hores d’ara,

s’han consolidat majoritàriament:  Vicent Enric Belda,  Lourdes Boïgues, Juli Capilla,

Ivan Carbonell,  Mariano Casas,  Pep Castellano,  Mercè Climent,  Armand Company,

Francesc Gisbert, Àlan Greus, Lluís Miret, Francesc Mompó, Enric Montfort, Gemma
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Pasqual, Raquel Ricart, Vicent Sanhermelando o Silvestre Vilaplana. Es tracta d’autors

més  joves,  la  majoria  formats  en el  sistema educatiu  valencià,  que ja no tenen una

formació autodidacta, com els primers, i que aposten per una renovació. 

Comptat  i  debatut,  la  LIJ  valenciana,  en  el  marc  de  la  literatura  catalana

contemporània, s’enfronta als mateixos reptes que la resta de literatures de llengües en

una situació sociolingüística similar.  Amb un punt a favor:  es tracta d’una literatura

dinàmica,  on  conviuen  la  renovació  dels  autors  més  joves  amb  la  continuïtat  dels

veterans,  equiparable,  en qualitat  i  perspectives  de futur,  a  qualsevol  altra  literatura

moderna.         
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— (1991): El misteri del temple grec, Barcelona, Empúries.

— (1992): Grafitis, Alzira, Bromera.

— (1992): Els enemics de «Bola de Drac», Barcelona, Columna.

— (1992): El secret de Hassan, el morisc, Picanya, Bullent.

— (1993): La venjança dels criptosaures, Alzira, Bromera (Premi Vila de l’Eliana).

— (1994): Tots els noms d’Eva, Picanya, Bullent.

— (1995): El bosc cendrós, Picanya, Alfaguara-Voramar. 

— (1995): L’antiquari i la papallona de la mort, Picanya, Alfaguara-Voramar.
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— (1995): La taca vermella, Barcelona, Columna.

— (1996): L’estranya mort de Berta, Alzira, Bromera.

— (1997): L’illa del faraó, Alzira, Bromera.

— (1997): La vall dels misteris, Picanya, Alfaguara-Voramar.

— (1998): L’última papallona, Alaquàs, Prodidacta Abril.

— (1998): El crist romànic, València, Tabarca.

— (1999): Només la mar ens parlarà d’amor, Alzira, Bromera (Premi Bancaixa).

— (2000): El temps no passa per Montmartre, Alzira, Bromera.

— (2000): La vida secreta de Marta, València, Tabarca.

— (2001): L’autobús d’aniràs i no tornaràs, Alzira, Bromera.

— (2001): Cartes d’amor i de mort, València, Tabarca (Premi Ciutat de Torrent).

— (2001):  El tresor de Barba-rossa,  Picanya,  Alfaguara-Voramar (Premi de la Cítica

IIFV).

— (2002): Han assassinat Mickey Mouse, Mislata-Barcelona, Baula-Edelvives.

— (2003): L’autobús Jordiet i la bruixa Elisenda, Alzira, Bromera.

— (2003): El misteri de l’anell de diamants, Catarroja, Perifèric.

— (2004): L’autobús Jordiet. Pirates i bandolers, Alzira, Bromera.

— (2004): El cant de l’últim rossinyol, València, Tabarca (Premi Ciutat de Burriana).

— (2005): L’avi Sòcrates i la bruixa Penèlope, Picanya, Alfaguara-Voramar. 

— (2005): Mussa, el fill de Barba-rossa, Mislata-Barcelona, Baula-Edelvives.

— (2006): La mirada clònica, Catarroja, Perifèric.

— (2006): El tren que es va enamorar, Mislata-Barcelona, Baula-Edelvives.

— (2006): El caragol Fredolic, Alzira, Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. 

— (2007): La vall dels misteris, Picanya, Alfaguara-Voramar. 

— (2007): Camí sense retorn, València, Tabarca.

— (2008): Wallu, la filla de la selva, Barcelona, Associació Asamanu Àfrica.

— (2009): Pou sense fons on the rocks, Mislata-Barcelona, Baula/Edelvives. 

— (2009): El crim del mas maleït, Picanya, Bullent.

— (2010): La maledicció del Graal càtar, Picanya, Bullent (Premi Enric Valor). 

— (2010): La violinista de París, Alzira, Bromera.

437



— (2010): El secret del collar de diamants, València, Tabarca.

— (2010): Xantal, la xica digital, Mislata-Barcelona, Baula-Edelvives.  

— (2010): El tren que es va enamorar (2010), Mislata-Barcelona, Baula-Edelvives.

— (2011): Cleo i la bicicleta embruixada, Mislata/Barcelona, Baula-Edelvives. 

— (2011): Enigmes de l’interior de la terra, València, Tabarca.

— (2011): Don Fabrizzio i un cadàver al prince building, València, Edicions 96.

— (2013): Amor i mort a Venècia, Mislata, Edelvives.

VIANA, Mercé (1988): Teretina Butanutols i altres contes, Ajuntament de Benetússer. 

   —(1988): La princesa pitudeta i panxudeta, València, Camacuc.

   —(1989): Queda’t, cocolluç, València, Camacuc.

   —(1989): El fantasma poruc de Vineifuig, Madrid, Bruño.

—(1989): Galerna d’aiguamar, València, Camacuc.

—(1990): Amunt, Lina, amunt, València, Camacuc.

—(1990): Un globus i mil forats, Barcelona, Baula.

—(1990): La princesa que no sabia jugar, València, Camacuc.

—(1990): La gallina Carmelina, València, Camacuc. 

—(1990): El gat, el bastó i la fada, València, Camacuc. 

—(1991): El mag Floro, Alzira, Bromera.

—(1991): Cuagroga, una fada trastocada, Madrid, Bruño.

—(1991): El vampir mellat, València, Camacuc. 

—(1991): Paparota, ai quin cotxe!, València, Tàndem (1ª edició en Camacuc). 

—(1991): La bruixa tafanera, València, Camacuc.  

—(1993): Una excursió amb pirates, Madrid, Bruño.

—(1993): El conillet cosmonauta, Picanya, Bullent. 
438

http://www.llibresvalencians.com/El-conillet-cosmonauta_va_18_1963_0.html
http://www.llibresvalencians.com/Paparota-ai-quin-cotxe_va_18_1199_0.html
http://www.llibresvalencians.com/El-mag-Floro_va_18_364_0.html


—(1993): El papalló pintor, Picanya, Bullent.

—(1994): El savi Ciril, Alzira, Bromera.

—(1994): El bagul de les disfresses, Picanya, Alfaguara/ Voramar, Picanya.

—(1995): Esborratí, esborratot, Picanya, Alfaguara/ Voramar.

—(1995): El fado Popof, València, Camacuc. 

—(1997): El misteri de l’andana, Picanya, Bullent.  

—(1998): Els pirates van a Roma, Picanya, Alfaguara/Voramar.

—(1998): El cas misteriós de la lletra malalta, Alzira, Bromera.

—(1998): La desaparició de l’u, Picanya, Alfaguara/Voramar.

—(1998): Anacleta, quina bicicleta!, València, Abril Prodidacta.  

—(1999): El misteri del quadre, Picanya, Alfaguara/Voramar.

—(1999): Un pintor molt «Guai», Alzira, Bromera.

—(2000): Bum, bum! El fantasma esvalotat, Alzira, Bromera. 

—(2000): Coses de la lluna, Alcoi, Marfil.

—(2001): Quiquet i l’arc del cel, Alcoi, Marfil.  

—(2001): La granota Verdorina, Alcoi, Marfil.

—(2003): La fada dels Somnis, Alzira, Bromera.  

—(2003): Els pirates van a Egipte, Alfaguara/Voramar, Picanya. 

—(2003): El secret de l’estora Leonora, Picanya, Bullent. 

—(2003): El geni de la bossa de quicos, València, Brosquil.  

—(2004): Laia, una xiqueta molt exagerada, Alzira, Bromera.

—(2004): Els tres amics, Alzira, Bromera.
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http://www.llibresvalencians.com/Els-tres-amics_va_18_9968_0.html
http://www.llibresvalencians.com/Laia-una-xiqueta-mooolt-exagerada_va_18_10376_0.html
http://www.llibresvalencians.com/El-geni-de-la-bossa-de-quicos_va_18_24235_0.html
http://www.llibresvalencians.com/El-secret-de-lestora-Leonora_va_18_5164_0.html
http://www.llibresvalencians.com/La-fada-dels-Somnis_va_18_10254_0.html
http://www.llibresvalencians.com/La-granota-Verdorina_va_18_258_0.html
http://www.llibresvalencians.com/Coses-de-la-lluna_va_18_253_0.html
http://www.llibresvalencians.com/Bumbum-El-fantasma-esvalotat_va_18_605_0.html
http://www.llibresvalencians.com/Un-pintor-molt-Guai_va_18_11264_0.html
http://www.llibresvalencians.com/El-cas-misterius-lletra-malalta_va_18_522_0.html
http://www.llibresvalencians.com/El-misteri-de-landana_va_18_2011_0.html
http://www.llibresvalencians.com/ESBORRATI-ESBORRATOT_va_18_1898_0.html
http://www.llibresvalencians.com/El-savi-Ciril_va_18_423_0.html
http://www.llibresvalencians.com/El-papallu-pintor_va_18_13300_0.html


—(2004): Una missió per a Carlitus Holmes, València, Generalitat Valenciana.

—(2005): L’ample mar de Jules Verne, València, Generalitat Valenciana.

—(2005): Mei-mei vol ser rei, Picanya, Bullent. 

—(2008): Quina canya de tisora!, Alzira, Bromera. 

—(2011): Iaia, vine amb mi, València, Tàndem Edicions.

—(2012): Les petjades d’Àfrica, València, Tàndem.

—(2013): Quin enrenou al formiguer!, Picanya, Bullent.

—(2014): Mercedina, Alzira, Bromera.

—(2015): El meu nom és un poema, Alzira, Bromera (amb Carme Miquel).
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