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Potser aquest Nadal l’entomarem diferent, perquè ara toca ballarla magra... I això que de ganes de fer gresca no ens en falten, però
el sentit comú ens porta a retallar d’aquí i d’allà, cenyir-nos la faixa
i no estirar més el braç que la màniga. Des del ClijCAT, però, estem
convençuts que hi ha moltes maneres d’estalviar i cap d’elles no
passa ni per deixar de fer, ni per avorrir-se. Ara, més que mai, cal
fer volar la imaginació i no estar-nos de res. ¿Qui diu que (ompliu
els parèntesi amb les vostres lectures), no podem fer un viatge als
mars del sud (…), organitzar un festí memorable (…), desfer-nos en
regals (…), habitar mansions (…), o descobrir un bonic tresor (…)?
Feu-ne memòria!
Si, com diuen els antropòlegs, som el que mengem, també som el
que llegim; això és l’itinerari lector, un carnet de ball curull de
lectures estimades personal però trans-fe-ri-ble: només cal que
intercanvieu els passis per veure com aquesta font inesgotable de
recursos multiplica les opcions i minimitza els riscos: una autèntica
injecció de capital!
Un favor: quan us adoneu del valor incalculable que té aquesta
propietat, mireu de transmetre-la a cada infant i jove perquè no es
trobi mai, davant d’un futur en crisi, amb el seu itinerari en blanc.
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Il·lustració portada: Arnal Ballester
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Còmplices?

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha posat en funcionament
el Pla de Foment de la Lectura, del 2008 al 2011, amb l’objectiu d’impulsar la
lectura com a principal via d’accés al coneixement i millorar l’hàbit lector en
qualsevol suport, promovent especialment la lectura en llengua catalana.
Les actuacions més destacades del Pla adreçades específicament al públic infantil
i juvenil són les següents:

Què Llegeixes?
Connecta’t als
Llibres!, el fòrum virtual
sobre llibres i lectura,
amb espais específics
per edats (fins als 11
anys, de 12 a 16 i a partir
dels 17 anys),
www.quellegeixes.cat.

Subscripcions gratuïtes
a premsa, adreçades a

joves de 18 anys, perquè
puguin rebre gratuïtament
durant un cert període una
publicació escollida entre
una gran oferta de diaris i
revistes en tots els suports,
www.gencat.cat/cultura.

Municipi Lector, programa
de motivació a la lectura,

que ajuda els municipis a
realitzar plans de foment de
la lectura d’àmbit local, que
implica les diferents entitats
municipals: escola, biblioteca,
llibreria, ajuntament, i també
els ciutadans,

www.clijcat.cat.

Programa Certamen
Nacional Infantil i Juvenil
de Lectura en Veu Alta
(CNLVA), Concurs de

lectura en veu alta entre les
escoles d’arreu del Països
Catalans,
www.gencat.cat/cultura.

Glòria Gorchs. Bibliotecària

Àpat
literari
per al dia
de Nadal

Tria de llibres a càrrec del Consell Català
del Llibre Infantil i Juvenil

Un aperitiu que entri pels ulls
BEE, William. Compte amb la granota. Barcelona:
Joventut, 2008
A partir de 3 anys

La senyora Cagarrines, una velleta encantadora,
viu al costat d’un bosc negre com una gola de llop.
Per sort, té una granota que vigila que cap personatge estrany no pugui entrar a casa seva.

HOUDART, Emmanuelle. L’estrafolari llibre d’imatges del follet Bernat. Barcelona: Joventut, 2008
Per als més petits

Un imatgiari passat pel sedàs surrealista de
l’autora, que convida els més petits a jugar i a
transformar els objectes quotidians del seu entorn.

LEE, Suzy. La ola [S.l.]: Barbara Fiore, 2008
Per als més petits

Una petita joia il·lustrada, que narra l’experiència

Suport al Consell Català del
Llibre Infantil i Juvenil per a la

realització de les seves activitats,
entre les quals el Saló del Llibre
Infantil i Juvenil, els premis
«Atrapallibres» i «Protagonista
Jove», i l’edició de la revista
Faristol, especialitzada en literatura
infantil i juvenil,
www.gencat.cat/cultura/icic.

d’una nena a la platja, mentre juga amb les onades.
De la mateixa autora i editorial, no us perdeu Espejo.

PACOVSKA, Kveta. Hasta el infinito. Vigo:
Faktoría K de Libros, 2008
Primers lectors

Una bona ocasió per posar un «Pacovska» a la vida
dels vostres infants. El llibre recull diverses obres
d’aquesta il·lustradora txeca de renom internacional.

SHARRAT, Nick. Un bosc ple de boira. Barcelona:
Cruïlla, 2008
Per als més petits

Servint-se de fulls transparents, el llibre convida
a endevinar quins personatges de contes infantils
s’amaguen al bosc. Només ens en dóna una pista:
l’ombra.

M’encanta llegir, amb la

col·laboració del Club Súper
3. Projecte multiplataforma
(tv, web, cançó, premsa
escrita, Festa dels Súpers,
etc.), amb l’objectiu de
fomentar la lectura a través
del programa televisiu Club
Súper 3,
www.gencat.cat/cultura.

El Pla també inclou programes
per a tots els públics com el
Tasta’m, una iniciativa de
difusió massiva de novetats
editorials a través de la
publicació setmanal de
fragments, que el lector pot
trobar en els transports públics
de Catalunya i Balears,
www.gencat.cat/cultura.

TJONG-KHING, Thé. A on es troba el pastís? Barcelona: Blume, 2008
Primers lectors

Tot comença amb el robatori d’un pastís. Però
aquesta només és una de les aventures que viuen
un seguit de personatges curiosos que deambulen
pel bosc.

WIESNER, David. Flotante. Mèxic: OceanoTravesía, 2008
A partir de 7 anys

Alguns recordareu l’autor per la seva versió extraordinària d’Els tres porquets (Joventut, 2003).
Ara presenta un viatge sense paraules per un món
submarí ple de sorpreses…

A banda de les iniciatives
promogudes pel Departament, el Pla
dóna cobertura i suport a altres
activitats dutes a terme per
l’Administració local, el sector
editorial, les biblioteques i les
diverses entitats de la societat civil
per fomentar la lectura.
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Entremès per a primers lectors
BARBAL, Maria. Espaguetti Miu. Il·lustr. Sara
Ruano. Barcelona: Barcanova, 2008
A partir de 7 anys

Reedició d’una obra que presenta l’adopció d’un gat
de carrer per part d’una família. Una anècdota que el
bon ofici de l’autora converteix en un text ric i poètic.

CANO, Carles. Per un botó. Il·lustr. Joma. Barcelona: La Galera, 2008
Primers lectors

Una història esbojarrada que comença quan al gras
i ric senyor Aristòtil, constructor de vaixells, enmig
d’un tiberi, li salta un botó de la camisa, surt disparat
i va a espetegar just a una copa de xampany i...

KASPARAVICIUS, Kestutis. El quadre desaparegut. Barcelona: Thule, 2008
A partir de 7 anys

Com si d’una novel·la d’Agatha Christie es tractés,

tot de personatges són convidats a casa de
l’excèntric i ric professor Adalbert per contemplar
una fabulosa obra d’art. Però de cop i volta el
quadre desapareix! Llàstima de certs problemes
en la traducció catalana.

LEGENDRE, Françoise. Gallons de taronja. Il·lustr.
Natalie Fortier. València: Tandem, 2008
Primers lectors

Àlbum il·lustrat, dolç i tendre, per parlar de la
relació d’una nena i el seu avi, la malaltia d’aquest
al cap d’un temps i finalment la mort.

NESQUENS, Daniel. Marcos Mostaza uno. Il·lustr.
Claudia Ranucci. Madrid: Anaya, 2008
A partir de 9 anys

Una sèrie amb la marca inconfusible de l’autor.
Humor innocent (i no tant) a partir del dia a dia d’un
nen de deu anys.

RENAU, Jean. Mi mamá está en América y ha
conocido a Buffalo Bill. Il·lustr. Émile Bravo.
Ranquera: Ponent Món, 2008
A partir de 9 anys

Còmic d’una sensibilitat extrema que mostra el
món interior i innocent d’un nen que en el seu dia
a dia nega la mort de la mare.

SHALEV, Meir. Quina vergonya, el pare! Barcelona: Cruïlla, 2008 (El Vaixell de Vapor. Sèrie Blava;
155)
Primers lectors

Una història senzilla de llegir i d’estructura, que
explica el rebuig d’un infant envers el seu pare,
un personatge una mica excèntric que sempre el
fa avergonyir.

De primer, un clàssic: escudella
COLL, Pep. La nit que la muntanya va baixar al riu.
Il·lustr. Carles Arbat. Barcelona: La Galera, 2008
D’interès general

Gran recull de rondalles tradicionals organitzades
segons les comarques d’origen, amb el segell de
garantia d’un autor expert en la matèria.

DONALDSON, Julia. El grúfal. Il·lustr. Axel Scheffler. Madrid: Macmillan, 2008
Primers lectors

Reedició d’una història molt divertida d’un ratolinet
que aconsegueix escapar-se de tot d’animals,
reals i fantàstics, gràcies al seu enginy. Es ven
també amb capsa regal amb el peluix del grúfal.

La fabulosa llegenda del Rei Artús. Adapt. Jordi
Sierra i Fabra. Il·lustr. Francesc Rovira. Barcelona:
Edebé, 2008
A partir d’11 anys

Una adaptació d’aquest clàssic de la literatura
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universal, amb els seus pros i contres, però que
permetrà presentar als nostres infants alguns
personatges com el Rei Artús i el Mag Merlí.

FARRÉ, Lluís. Els tres Reis d'Orient. Il·lustr. Mercè
Canals. Barcelona: Combel, 2008
Per als més petits

Un pop-up de producció catalana que explica, amb
un text rimat, com els tres Reis d’Orient seguint
una estrella arriben a l’estable on acaba de néixer
el fill de Déu.

GILLOT, Laurence. El nen. Il·lustr. Olivier Balez.
Barcelona: Combel, 2008
A partir de 7 anys

L’editorial Combel ha volgut retre homenatge a la
figura de Charles Chaplin i aquest Nadal trobareu
obres seves per a totes les franges d’edat. Una
bona excusa per redescobrir o donar a conèixer
als nostres infants les seves pel·lícules.

HOMER. L'Odissea. Adapt. Albert Jané. Il·lustr.
Pep Montserrat. Barcelona: Combel, 2008
A partir de 13 anys

Amb una edició molt acurada, tant a nivell textual
com formal, Combel aposta per una adaptació del
clàssic per apropar al públic jove les aventures
d’Ulisses.

UNGERER, Tomi. Las aventuras de la familia
Melops. Madrid: Anaya, 2008
Primers lectors

Per a lectors novells o per compartir en família,
les aventures d’aquesta colla de porquets són un
reflex de la fantasia i el joc infantil. Una feliç
reedició que aplega diferents aventures escrites
en els anys cinquanta del segle passat.

De segon: un filet de literatura ben fet
BONDOUX, Anne-Laure. La tribu. Barcelona:
Bambú, 2008
A partir de 13 anys

Aventura de lluita i supervivència entre els pobles
de les rates. La protagonista, sens dubte, Balboa,
una jove rata que arrossegarà la seva tribu fins a
trobar un lloc on viure en pau.

BURGAS, Ángel. Una cançó per a Susanna.
Barcelona: La Galera, 2008 (Nàufrags)
A partir de 15 anys

La vida d’uns joves de poc més de setze anys, els
temes propis de les novel·les juvenils circulen
amb un to i una estructura que revalora la bona
novel·la que pot interessar als joves.

ERRERA, Eglal. L'estiu dels papafigues. Barcelona: Cruïlla, 2008 (El Vaixell de Vapor. Sèrie
Vermella; 147)

A partir d’11 anys

Una història d’amor intensa i emotiva entre una
nena d’Alexandria de deu anys i un noi de dotze,
que porta una vida nòmada juntament amb una
caravana de beduïns.

FOMBELLE, Timothée de. Tobi Lolness: els ulls
d’Elisha. Barcelona: Empúries, 2008
A partir de 13 anys

Segona i última entrega de les aventures de Tobi
Lolness, el petitíssim personatge que lluita per
salvar el seu món, un gran roure governat pel
malvat Léo Blue.

HIGGINS, F. E. L'encantador d'ossos. Barcelona:
Cruïlla, 2008
A partir de 13 anys

Després d’El llibre negre dels secrets, la seva autora
ens presenta una nova novel·la contemporània

en el temps i propera en l’espai, encara que
aquesta vegada està protagonitzada per un jove
anomenat Pin Carpi, que treballa en una estranya
funerària.

KLEIN, Sérgio. Poderosa. Alzira: Bromera, 2008
A partir de 13 anys

La jove Joana Dalva descobreix que té un poder
que pot fer-li la vida d’adolescent molt més fàcil:
quan escriu, és capaç de fer canviar la realitat,
tant el passat com el futur.

SAKI. El contador de contes. Il·lustr. Alba Marina
Rivera. Veneçuela: Ekaré, 2008
A partir de 7 anys

Un conte que molts coneixereu de Saki, amb el
seu humor políticament incorrecte. Es presenta
en una edició de luxe que recrea un vagó de tren,
escenari on té lloc la història.

Postres de luxe i sobretaula
BLEXBOLEX. Gente. Madrid: Kókinos, 2008
Per a tots els públics

Un curiós i divertit imatgiari que recull un reguitzell
de personatges que o bé representen un ofici o una
actitud. La lectura del llibre es converteix en un joc
quan el lector intueix que s’amaga alguna relació
entre els diferents personatges representats.

BUCAY, Jorge. L’elefant encadenat. Il·lustr. Gusti.
Barcelona: Serres, 2008
Primers lectors

L’il·lustrador Gusti posa imatges a una història del
conegut autor i compilador argentí de contes, Jorge
Bucay. Un nen es pregunta per què l’elefant del circ
no trenca la petita cadena que el té lligat i s’escapa.

CASAS, Lola. Blanc. Barcelona: Publicacions Abadia de Montserrat, 2008
A partir de 7 anys

Un nou llibre de poemes concebut per l’autora Lola

Casas. Després de poemes dedicats al negre, al
verd i al blau, ara toca el blanc. Poemes frescos,
propers, quotidians, en la línia de la seva obra.

GOREY, Edward. La colla Mata-degolla. Adapt.
Jordi Puntí. Barcelona: Angle Editorial, 2008
A partir de 13 anys

Un llibre molt poc adequat per a les festes de
Nadal, però ideal per regalar-lo a fills o parents
adolescents amb edat de trencar amb tot, que van
gaudir de La trista mort del noi Ostra de Tim Burton
(Angle, 2007). Edició bilingüe.

LACOMBE, Benjamin. Els amants papallona. Barcelona: Baula, 2008
A partir de 7 anys

PITTAU & GERVAIS. Animals. Barcelona: Cruïlla,
2008
Per als més petits

Un llibre de gran format per jugar amb petits i
grans. Obrint solapes, descobrint desplegables,
endevinant les taques… una manera d’aproparse als animals a través del joc.

TAN, Shaun. Contes de la perifèria. [S.l.]: Barbara Fiore, 2008
A partir de 13 anys

Recull de contes curts amb algunes característiques
comunes: poètics, estranys, plens d’intriga, suggeridors i, sobretot, amb unes il·lustracions impactants.

Una història d’amor amb aires orientals, una antiga
llegenda coneguda però amb una posada en escena
de luxe, que agradarà als seguidors de l’obra de
Rebecca Dautremer.
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Què llegeixen els
Una radiografia lectora
Ana Díaz-Plaja. Professora de la UB

Si existís una màquina que pogués fer una radiografia de tota l’alimentació cultural d’un
adolescent (o d’una adolescent, que aquí no hi ha diferències), trobaríem un estómac ocupat
per elements molt variats. Hi trobaríem, per començar, els clàssics que li han fet llegir a
classe de literatura. Hi trobaríem, també, aquella estrofa insistent de Shakira que li xiuxiueja
a cau d’orella l’auricular que porta connectat. Hi trobaríem, també, les pàgines d’entrevistes
a cantants i grups de Superpop. O les vinyetes del seu heroi predilecte de manga (ei!, això
no és per a tothom: cal ser un bon otaku i una mica friki). O de Maus, si la novel·la gràfica
ha marcat diferència amb els seus còmics de tota la vida. Potser també aquell clàssic juvenil
que li van regalar per Nadal, i que encara no ha obert. Tampoc no seria estrany veure algun
Sierra i Fabra o Care Santos que ha de retornar a la biblioteca de l’institut. En nom de les
fidelitats eternes, també trobaríem algun Harry Potter, que continua llegint des de Primària.
I també algun Paolini o Laura Gallego, per no abandonar la línia. Si l’alimentació inclou dieta
femenina, potser hi veuríem alguna nova col·lecció pensada per a noies, de portades llampants,
barrejada amb algun article retallat del Cosmopolitan. Tampoc no hi faltaria algun programa
rebregat de l’última obra que van anar a veure amb tota la classe, no se sap si era Aloma o
una de Shakespeare. Ni tampoc no hi faltarien les entrades que guarda del concert d’Estopa,
que fan de punt de lectura en El código da Vinci o en l’últim Ruiz Zafón. Ni l’adreça del log.
Ni l’últim vídeo que ha localitzat a Youtube…
Un adolescent de casa nostra, que pertany a una societat benestant occidental, té un ampli
ventall. Per començar, té accés a un ensenyament obligatori, on el faran conèixer els autors
canònics a classe. També li oferiran una biblioteca amb autors juvenils actuals. Però, a més,
disposa de moltes opcions d’oci al seu voltant: cinemes, discoteques, botigues especialitzades...
I a casa, un ordinador connectat a Internet. Això vol dir que, amb uns calerons a la butxaca
i una independència acabada d’estrenar, té moltes maneres de configurar el seu univers
lector. Sintetitzant una mica, per una banda, els professors i la biblioteca l’acosten a una
literatura de qualitat en diversos graus. A l’alta cultura. Per una altra, hi ha el carrer, les
pantalles, la música i els companys, tot un altre món proper de lectura, d’espectacles, de
bany d’imatges i de sensacions que li vindrà dels seus amics o de les seves descobertes
potser sovint mentre fa a walk in the wild side...
Tots aquests ingredients poden augurar una digestió llarga, complexa i fins i tot difícil. Però
no cal patir: els adolescents són forts, i la seva capacitat de digerir, de processar materials
diversos i de treure’n profit pot ser immensa. Amb el temps, hi haurà qui apartarà de la seva
alimentació lectora les menges difícils de pair. Es llançarà, mandrós, a la lectura que no li
depari cap mena de sorpresa, que connecti amb el seu món més immediat, i s’hi aferrarà:
mons coneguts, estètiques properes i llenguatge proper. Però també hi haurà qui, a partir
d’aquells tastets que ha fet de l’alta cultura a l’aula o a la biblioteca escolar, haurà descobert
una altra mena de gust i anirà buscant formes més inesperades, personatges que cal observar
amb deteniment, perquè sorprenen a cada pàgina, o mirades sobre la realitat que descol·locaran
les que habitualment feia. S’hauran fet lectors exigents.
Quins d’aquests són mal lectors? I quins són els bons lectors? Com es passa de la lectura
dolenta a la bona? De la baixa a l’alta cultura? No són camins tan fàcils de destriar. Com diu
C. S. Lewis: «Allò que impedeix abastar una experiència literària plena no és el que tenim
sinó tot allò que ens falta.» Perquè pot haver-hi una tercera via: la dels omnívors. Aquests
integraran lectures noves sense renunciar a les que han descobert d’adolescents. Hi sabran
trobar els lligams, els mons compartits. Sabran apreciar un bon còmic i descobriran que els
herois de vinyeta no són tan diferents d’Odisseus o de Siegfried. O que un poema de Baudelaire
tenia coses en comú amb el que cantava Navajita Plateá. O que un àlbum d’Alfonso Ruano
pot dialogar amb la pintura de Rembrandt.
Tots ells –els exigents, els mandrosos, els omnívors– estan aprenent a llegir. I ensenyar a
llegir a un adolescent és ensenyar-li a triar, a descobrir noves vies, a crear ponts i passarel·les
entre l’estètica que ell coneix i la que no s’hauria de perdre mai. Fer de Virgilis en la travessa
cap al Paradís, que només ell podrà descobrir.
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adolescents?
De l’hora del conte a la colla de lectors
Joan Portell Rifà. Pedagog i crític
La meva amiga Beth, persona versada i entesa en el món del llibre
i la lectura, m’explicava la frustració que va viure quan la seva filla
en arribar a l’adolescència va bandejar la lectura de llibres. Aquesta
actitud, que no és més que això, una actitud, va succeir al bell mig
de l’ESO.
La Beth intentava buscar el perquè d’aquesta desafecció: ha estat
un empatx de lectures?, ha estat culpa de professors massa
«motivats»?, és a causa de la rebel·lió pròpia de l’adolescència
contra tot i contra tots? A partir d’aquell moment, la Beth intentà
aplicar benes a la ferida i començar a buscar-hi solucions. Però els
joves adults són prou intel·ligents per detectar quan els vols vendre
duros a quatre pessetes: si portava la filla al cinema i després la
volia acostar a una lectura de temàtica similar a la pel·lícula visionada,
l’adolescent la mirava de reüll, li feia un fals somriure i li deia: «Que
ja sé per on vas..., però no, no llegiré ni una pàgina de Jane Eyre.»
I l’adult, agafat amb els pixats al ventre, es regirava les entranyes
pensant com podia ser tan innocent i pensar que la seva filla encara
era una nena de bolquers.
Però és que en l’actualitat els adolescents ja no són lectors de
llibres, són lectors, i punt. Persones que llegeixen, com bé diu la
definició. I què llegeixen? Doncs llegeixen Internet, llegeixen música
i musicals, facebooks, tfn mbil, revistes de tendències, novel·la
gràfica..., i fins i tot llibres de narrativa, poesia o teatre.
Els adolescents d’avui llegeixen més que mai: a l’escola, a casa, al
carrer, amb els amics..., però al mateix temps sembla que també
analitzen menys que mai. Potser el motiu sigui per manca de temps,
per no poder aturar-se un moment a analitzar enmig del frenesí en
què estan convivint. I és aquí on potser hi ha la pedra angular de la
tasca de tots i totes, de tota la societat: hem de fer lectors competents,
capaços de llegir, comprendre, analitzar i actuar en l’entorn.
I com podem tots plegats intentar que no perdin aquest interès per
la «lectura»? A tall d’exemple, a continuació oferim estratègies que
s’han demostrat com exitoses en «alguns i algunes» adolescents.
I com que l’ordre dels factors no altera el producte, les podem aplicar
a voltes totes alhora, a voltes només una d’elles:
Practicar la lectura comparada. Col·locar de costat temes universals
presentats en diferents suports. És a dir, si per la tele passen el
telefilm oníric Matrix, buscar les semblances amb La vida es sueño

de Calderón de la Barca; si la música que sona és I’m every woman
de Whitney Huston, comparar relacions de la cantant i el seu xicot
a imatge i semblança de dos amants universals: Romeu i Julieta.
Crear aliats. Intentar que en els entorns en els quals es mouen els
adolescents la lectura sigui un element de complicitat més que no
pas de rebuig. Aquestes complicitats es poden buscar en els eficaços
Clubs de lectura, que tantes biblioteques públiques organitzen
actualment amb èxit, o en fòrums d’Internet com el que l’autora
Laura Gallego va obrir arran de la publicació de la seva trilogia
Memòries d’Idhun. Malauradament, però, com bé diu la professora
Gemma Lluch, de la Universitat de València, «Internet està ple de
lectors però buit de llibres».
Entorns rics en lectures: música, cinema, Internet, novel·la gràfica,
poesia, narrativa per a adolescents, clàssics de tota la vida, diaris,
revistes..., tot això i molt més, si és possible, ha de formar part de
l’entorn on viu l’adolescent. Un entorn on l’adolescent trobi sempre
estímuls lectors.
La lectura horitzontal. Si molts pares i mares poguessin, de ben
segur que escollirien els amics dels seus fills i filles adolescents.
Però això no és possible. Intentem, doncs, que la lectura esdevingui
identificadora del grup d’amics amb l’objectiu que els retrets entre
ells siguin del tipus: encara no has llegit el darrer llibre de Paolini?
Lectures per a la transgressió. ¿Salman Rushdie hauria venut tants
exemplars d’Els versos satànics si no hagués estat objecte de
persecució per part d’algunes faccions islàmiques? Si us plau,
governs, entitats religioses de tota mena, pares i mares i altres
membres de la societat, prohibiu llibres, no hi ha res més plaent per
a un adolescent que llegir tot allò que està prohibit, és a dir: transgredir
la norma.
Lectura lliure i autònoma a casa. El camí lector de cada persona és
diferent, divers i amb múltiples encerts i errors. Cada lectura és per
a un lector determinat i per a un moment concret. Deixem la lectura
prescriptiva i analítica per a la classe de literatura, i convidem els
adolescents a equivocar-se i, quan ens demanin consell, preguntemlos: I a tu, què t’agrada llegir?, més que no pas: Quan tenia la teva
edat, a mi m’agradava molt… I si no sabem què prescriure per a la
seva malaltia, enviem-los a la biblioteca o a la llibreria, allí hi trobaran
magnífics professionals que els curaran del seu mal.

?
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Pel que fa a obres, aquest 2009 també fan anys: Emili i els detectius
d’Erich Kastner, una novel·la policíaca i una de les primeres obres
de les anomenades de colla, que en fa 80. Els fills del bufador de
vidre, una de les novel·les més importants de l’autora sueca Maria
Gripe, on la fantasia té un paper important, que en fa 45. I al nostre
país, hi ha quatre obres importants que fan anys, algunes de les quals
s’han mantingut amb força fins avui. En fan 40, La colla dels deu de
Joaquim Carbó, una de les novel·les de colla amb més lectors a casa
nostra, i Rovelló, de ben segur l’obra més popular de Josep Vallverdú.
En fan 30, Ulls de gat mesquer de Joan Barceló i els Escenaris
fantàstics de Joan Manuel Gisbert.
Si llegiu aquesta altra efemèride: - Fa 100 anys que naixia, a
Alacant, la tradició de menjar grans de raïm la mitjanit de Cap d’Any.
L’exclamació que vindrà a continuació possiblement serà un
només!, i tornareu a arribar a la conclusió que el temps és com un
xiclet que s’estira o s’arronsa en funció de la percepció de cadascú.
Malgrat això, d’excuses per aturar-lo un moment i celebrar –ni que
sigui amb grans de raïm– alguna efemèride no en falten, per reafirmar
les qualitats dels autors i de les obres, per recordar-los i treure’ls
en algun cas de l’oblit.

Cop d’ull a les efemèrides del 2009

Aquest 2009, dos dels escriptors més celebrats del segle XX, i
malauradament desapareguts, Michael Ende i Miquel Martí i Pol,
farien 80 anys. Michael Ende fou un dels autors que millor tractà la
fantasia en la literatura infantil amb obres tan cabdals com En Jim
Botó i en Lluc el maquinista, Momo o La història interminable. Miquel
Martí i Pol fou conegut més per la seva vessant adreçada als adults,
però també es dirigí als infants amb obres com Bon profit!
Els que sí poden celebrar 80 anys són l’il·lustrador Eric Carle,
autor d’obres com L’erugueta goluda o El grillo silencioso; i l’escriptora
Ursula K. Le Guin, autora de la trilogia Els llibres de Terramar.
Aquest 2009, també fa 50 anys de la mort del folklorista i recopilador
d’una bona part de la tradició oral catalana, Joan Amades, i de
l’escriptor Carles Riba, autor entre d’altres de Sis Joans i Les aventures
d’en Perot Marrasquí, i 25 anys de la mort del director de cinema
François Truffaut que, entre d’altres, abordà amb encert la novel·la
que gira al voltant de la lectura, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. I
25 anys de la mort de la il·lustradora Lola Anglada, autora d’obres
com Margarida o El més petit de tots.

Bibliotecari

Aquest 2009, podem celebrar els 200 anys del naixement d’Edgar
Allan Poe, que va deixar-nos uns contes de terror, com ara El gat
negre o L’escarabat d’or, que són encara plenament vigents, i una
novel·la d’aventures, Les aventures d’Arthur Gordon Pyn.
També fa 200 anys del naixement del naturalista Charles Darwin,
l’autor de la teoria de l’evolució i l’origen de les espècies. Sobre la
seva vida hi ha un interessant llibre il·lustrat de Peter Sis, L’arbre de
la vida (RqueR, 2004).
Darwin podria haver estat el protagonista d’El món perdut, una
imaginativa novel·la de ficció científica, amb el pintoresc professor
Challenger cercant respostes a l’origen del món, que quedà eclipsada
per la fama del detectiu Sherlock Holmes, creat pel mateix autor, Sir
Arthur Conan Doyle, nascut fa 150 anys a la ciutat escocesa
d’Edimburg. El mateix any i a la mateixa ciutat que Doyle, també naixia
Kenneth Grahame, l’autor d’una novel·la per a infants que és un bell
cant a la natura, El vent entre els salzes.
150 anys són els que fa també, però en aquest cas de la mort, de
Wilhelm Grimm, un dels famosos germans que recopilaren contes
de tradició oral i estudiaren les llegendes alemanyes, entre d’altres
coses.

Pep Molist.

Si llegiu aquesta efemèride: - Fa 10 anys que vàrem començar a
pagar les despeses amb euros, i a oblidar les pessetes, els marcs…
L’exclamació que vindrà a continuació serà un ja!, o bé, un
només!, i possiblement arribareu a la conclusió que el temps és
com un xiclet que s’estira o s’arronsa en funció de la percepció de
cadascú. Ens sembli ràpid o lent el seu pas, és ben clar que a mesura
que s’escolen els anys, l’afecció a celebrar les efemèrides va a més,
i com si de bolets es tractés, es busquen sota la fullaraca.

Il·lustració: Jordi Bulbena «Ulls de gat mesquer» Editorial Barcanova
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