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Si no llegeixes,
no aprens…
I això no és el pitjor
Marta Vilagut
Presidenta del ClijCAT. Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil

Aquest novembre, ens hem vestit tots de festa per
celebrar els 25 anys del CLIJCAT. I el tots no és cap
fotesa… Treballar per la visibilitat del llibre i la promoció
de la lectura és una feina encisadora, que
demana esforç, constància i moltíssim entusiasme, perquè
l’objectiu s’ho val. Aquesta és la clau de volta: la promoció del
llibre i la lectura, i tots els que hi treballem sabem que el protagonisme
no és nostre. Només som mediadors, apuntadors que amagats al
coverol del teatre de la vida treballem perquè l’espai que separa
cada llibre del seu jove lector s’escurci de mica en mica… Dia rere
dia, inventem, guarnim, construïm, embolcallem i fem bullir l’olla
de nous projectes i vistoses iniciatives perquè facin dreceres entre
els lectors i els llibres. Som nosaltres, els qui participem directament
en el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil –des de l’edició,
l’autoria, la crítica, les biblioteques, l’ensenyament, l’administració
i les famílies– fins a vosaltres –lectors, neolectors i encara-no-lectors–
l’ànima del CLIJCAT. Sabem que cal llegir per aprendre. Sabem que
cal dominar la lectura per poder superar amb èxit els reptes escolars
(que van més enllà de les àrees de ciències i matemàtiques). Llegir
ens fa més savis, sí, i també més crítics, més cívics i molt més feliços.
Deixem-nos de perseguir fantasmes i assumim que sense la
participació de tots –nosaltres i vosaltres– no progressarem
adequadament ni aconseguirem que els nostres joves es facin grans,
llegint.
Comencem pel començament:

Cap infant sense conte abans d’anar a dormir.
Cap jove sense llibre de capçalera.

Glòria Gorchs. Bibliotecària

Aquest nadal regala llibres
a tots els infants de la família.
Tria de llibres a càrrec del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
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ALS PETITS LECTORS
DÕIMATGES
BRIGGS, Raymond. El ninot
de neu. Barcelona: La Galera,
2007.
A partir de 5 anys
d’un clàssic del 1978 que explica la història d’amistat entre
un nen i un ninot de neu. En
format de còmic i sense text, el
llibre és un excel·lent exercici de lectura de la imatge.

CARTER, David. A. 600 punts negres. Adapt. Albert Jané. Barcelona: Combel, 2007.
D’interès general
Després d’El punt vermell
i El 2 Blau, arriba un nou
llibre de desplegables
impressionants. Les escultures de paper que
s’amaguen a cada pàgina
ens tornen a sorprendre.
Aquesta vegada, però, ens
caldrà trobar 600 punts amagats.

CROWTHER, Kitty. I doncs? Trad. Júlia Vinent.
Sant Joan Despí: Corimbo, cop. 2007.
Per als més petits
Una habitació i tot de
personatges estranys que
esperen algú que no
acaba d’arribar. Quan surt
la lluna, el misteri
s’aclareix. Un llibre que
parla d’un bebè i les seves
joguines, amb una posada
en escena molt original.

GOFFIN, Josse. Oh! Pontevedra: Kalandraka,
2007.
Per als més petits
Reedició molt esperada
d’un llibre d’endevinalles
visuals que convida a
descobrir els objectes que
s’amaguen darrere el
plegat de cada pàgina. Un
imatgiari d’allò més original. L’editorial també
n’ha reeditat la segona part, Ah!, que segueix la
mateixa estructura però incorporant-hi obres d’art.

HORÁ EK, Petr. Una casa a la mida. Trad. Teresa
Farran i Vert. Barcelona: Joventut, 2007.
Per als més petits
Un ratolí troba una poma, però
és massa grossa per guardarla al seu cau. Caldrà trobar una
casa més gran… Joventut edita
aquest i un altre llibre del
mateix autor, L’oca Ruca, amb
personatges animals i estructura encadenada, ideal per
explicar-lo als més menuts.

KAMM, Katja. Invisible. Mèxic: Fondo de Cultura
Económica, 2007.
A partir de 5 anys
Obriu bé els ulls perquè en
aquest llibre res no és el que
sembla. El color del fons de la
pàgina va canviant i allò que
abans es veia, ara ja no hi és.
I aquella taca que no enteníem
ara és un personatge estrafolari. Llibre sense text.

ALS QUE TENEN GANES DE
DIVERTIR-SE
CAVENEY, Philip. Sebastian Darke: príncep dels
bufons. Trad. Carles Miró. Alzira: Bromera, 2007
(Esfera; 11).
A partir d’11 anys
pot passar-li a un bufó és que
ningú rigui mai amb els seus
acudits. Però amb perseverança i
amb l’ajuda dels bons amics, Sebastian Darke aconseguirà
arrencar alguns somriures als
lectors que segueixin les seves
aventures.

FRANÇOIS, André. Lágrimas de cocodrilo. Trad.
Xosé Manuel González. [S.l.]: Faktoría k de Libros, 2007.
A partir de 5 anys
Un llibre escrit el 1956, que es publica a casa per
primer cop i que ens explica com podem aconseguir
les preuades llàgrimes de cocodril. Es presenta en
un format a la italiana,
dins una capsa imitant
un sobre postal. Una
petita joia de l’edició.

FROMENTAL, Jean-Luc. 365 pingüinos. Trad. Miguel Ángel Mendo. Il·lustr. Joëlle Jolivet. Madrid:
Kókinos, 2007.
A partir de 7 anys
Saber comptar, dividir,
multiplicar… és important,
sobretot si et passa com a
la família d’aquest conte
que, cada dia durant un any,
els arriba un pingüí per
correu. Un nou llibre de
gran format amb les
il·lustracions de Jolivet, amb una història rocambolesca i molt divertida.

SCIESZKA, Jon. L’autèntica història dels 3 porquets. Trad. Aloe Azid. Il·lustr. Lane Smith. Barcelona: Thule, 2007.
A partir de 5 anys
Nova versió del conte dels
tres porquets, aquesta
vegada segons el punt de
vista del llop. El tàndem
Scieszka-Smith torna a
versionar amb molt
d’humor un conte popular,
tot i que no supera el seu
gran èxit El apestoso hombre queso y otros cuentos
maravillosamente estúpidos, editat també per Thule.

VALVERDE, Mikel. La Rita tennista. Trad. Pau
Joan Hernández. Madrid: Macmillan Infantil i
Juvenil, 2007.
A partir de 7 anys
Primera història d’una sèrie
protagonitzada per la Rita, una
nena la mar d’espavilada que
davant els problemes quotidians, sempre segueix els bons
consells de les granotes ancianes de l’estany del parc.
Col·lecció amb tocs d’humor i
alguns elements fantàstics pensada per a lectors
novells.

WEULERSSE, Odile. Nasreddín & el seu ase. Trad.
Jordi Vidal. Il·lustr. Rébecca Dautremer. Barcelona: Baula, 2007.
A partir de 7 anys
Una nova aventura del jove
Nasreddin, que aquesta vegada
haurà d’empescar-se la manera
de recuperar l’ase que li han
robat al mercat. L’editorial, que
continua apostant per Dautremer, acaba de guanyar el Premi
Llibreter d’Àlbum il·lustrat, amb
Cyrano, amb text de Taï-Marc Le Thanh.
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ALS QUE VOLEN VIURE AVENTURES
BURGAS, Àngel. Alícia i el país de meravelles.
Il·lustr. Ignasi Blanch. Barcelona: La Galera, 2007.
A partir de 5 anys
Recreació de com es va
explicar per primer cop
el llibre d’Alícia al país
de les meravelles de
Lewis Carroll. Una edició
molt acurada, un text
sintèticament poètic i
unes imatges del personatge d’Alícia que aconsegueixen fer-se un lloc en la galeria d’Alícies il·lustrades.

SELZNICK, Brian. La invenció de l’Hugo Cabret.
Trad. Josep Sampere. Barcelona: Cruïlla, 2007.
A partir de 13 anys

MANKELL, Henning. El viatge d’en Joel. Trad.
Francesc Miralles. Barcelona : Columna, 2007.
A partir de 13 anys

Sens dubte una de les novetats
més originals de la temporada.
L’autor combina elements de la
novel·la gràfica, l’àlbum
il·lustrat i el cinema per explicar-nos les aventures misterioses que viu el jove Hugo Cabret després de trobar un
estrany autòmat.

Edició conjunta dels quatre
llibres que relaten una part de
la vida de Joel, aquell noi que
va creixent aïllat en un petit
poble de Suècia amb dues
grans fites: saber on és la seva
mare i canviar els boscos pel
mar. Sens dubte una de les
grans novel·les, juvenils o no,
dels últims anys.

NESQUENS, Daniel. Com un peix a l’aigua. Il·lustr.
Riki Blanco. Barcelona : Thule, 2007 (Trampantojo).
A partir de 5 anys

CAPDEVILA, Llorenç. El secret del bandoler. Barcelona: Cruïlla, 2007 (Gran Angular; 150).
A partir de 13 anys
Quina pot ser la reacció d’un jove
quan descobreix que el seu pare no
va morir de forma natural, sinó que
va morir a mans d’un bandoler?
Aquesta història d’aventures i
creixement personal ambientada
en la Catalunya del segle XVII va
merèixer el Premi Gran Angular
d’enguany.

DE FOMBELLE, Timothée. Tobi Lolness. Trad. Josep
Alemany. Barcelona: Empúries, 2007 (L’Illa del
Temps; 4).
A partir de 13 anys
Tobi Lolness és un nen de només
un mil·límetre i mig d’alçada, que
viurà mil aventures per tal de
salvar el seu món –un gran arbre—
de la destrucció. Alerta perquè
l’editorial no avisa que es tracta
d’una primera part i, a més, ha
prescindit de les il·lustracions de
François Place (que sí trobareu en l’edició en castellà
de Salamandra).

JARQUE, Marta. L’anell de la Nur. Il·lustr. Lluís
Farré. Barcelona: Bambú, 2007.
A partir de 7 anys
La Nur ha perdut l’anell d’or que
li ha regalat l’àvia. Per sort, una
garsa l’acompanyarà en una
expedició a través del jardí de
casa fins a recuperar el regal.
Petita aventura ideal per a
primers lectors que gaudiran, a
més, de la visió humorística de
l’il·lustrador.

L’Odissea explicada als infants. Adapt. Rosa
Navarro Durán. Il·lustr. Francesc Rovira. Barcelona: Edebé, 2007 (Clàssics explicats als Infants).
A partir de 9 anys
Després del Quixot, Tirant lo
Blanc, Platero, El Lazarillo i el
Cid, arriba l’adaptació de les
aventures d’Ulisses, l’heroi grec
que torna a Ítaca després de la
Guerra de Troia. Una bona manera d’introduir la mitologia
grega als més joves.

Faristol NADAL 2007
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ALS QUE ES CAPBUSSEN A
LÕINTERIOR DELS PERSONATGES
DICKENS, Charles. El conte de Nadal. Adapt.
David Monserrat. Il·lustr. Javier Andrada. Barcelona: La Galera, 2007 (Petits Universals).
A partir de 7 anys
Després de versionar
Verne, Stevenson, Kipling, Stoker, Dumas i
Shelley, arriba el torn al
clàssic nadalenc de Dickens. Les il·lustracions
d’Andrada ens transporten
amb molt d’encert a
l’hivern de 1843, quan un fantasma es va presentar
a casa del malcarat senyor Scrooge.

FONALLERAS, Josep M. Les galetes del Saló de
te Continental. Il·lustr. Leonard Beard. Barcelona:
Cruïlla, 2007 (Vaixell de Vapor. Taronja; 159).
A partir de 9 anys
Durant els berenars que fan al
Saló de te Continental, l’avi explica a la seva néta com van viure
la Guerra Civil els nens de
l’època. Es tracta, doncs, d’una
història realista que ens parla de
la vida, la guerra, la infància,
l’amistat i també de la mort.
Guanyadora del Premi Vaixell de
Vapor 2007.

KLOSE, Monika. El oso y el cuervo. Il·lustr. André
da Loba. Pontevedra: Oqo, 2007.
Per a primers lectors.
Faula moderna entre un
ós i un corb, que decideixen canviar-se les
ales i els braços entre
ells: un sempre ha volgut volar i l’altre sempre
ha volgut ser fort.
Destaca la proposta
gràfica a partir de figures en tres dimensions fetes
de cartró pintat.

Per a un infant amb cadira
de rodes, l’aigua és el
paradís, allà pot bellugarse i ser lliure tant com vol.
Nesquens i Blanco han
creat un àlbum de gran
bellesa a tots nivells. Un
bon exemple per recordar
que mai el didactisme s’ha de menjar el valor literari
d’un llibre.

SIERRA I FABRA, Jordi. Kafka y la muñeca viajera.
Il·lustr. Pep Montserrat. Madrid: Siruela, 2007
(Las Tres Edades; 131).
A partir de 9 anys
Recreació d’un episodi real que
va viure l’escriptor Franz Kafka
el dia que va trobar una nena
plorant al parc perquè havia
perdut la seva nina. Una obra
que no segueix els paràmetres
de gran part de les seves novel·les.
Amb aquest llibre l’autor va
guanyar el Premio Nacional de literatura infantil y
juvenil 2007.
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ALS QUE BUSQUEN RESPOSTES
PER ENTENDRE EL MîNÉ
ASCH, Frank. Il·lustr. Devin Asch. Els ratolins de
la senyora Marlowe. Barcelona: Joventut, 2007.
A partir de 9 anys
Després de l’èxit de
l’anterior obra, El ratolí
del senyor Maxwell, els
autors han aconseguit
tornar-nos a sorprendre.
Aquesta vegada, la policia es presenta a casa de
la senyora Marlowe. Hi ha
sospites que aquesta
distingida gateta amaga
ratolins a casa seva i això és un greu delicte… Qualsevol semblança amb la realitat no té res de coincidència.

FERNANDES, José Carlos. Los archivos de los
eventos prodigiosos y paranormales. Barcelona:
Devir, 2007 (La Peor Banda del Mundo; 6).
A partir de 15 anys
Sisena entrega d’aquesta sèrie
de còmic d’autor portuguès
que relata la vida d’una banda
de jazz amb molt poc talent,
que assagen en un petit soterrani. En un to entre irònic
i poètic, els personatges reflexionen sobre la vida, la
societat, de tot i de res, amb
un punt fins i tot surrealista.

MANKELL, Henning. El secreto del fuego. Trad.
Mayte Giménez i Pontus Sánchez. Madrid: Siruela,
2007 (Las Tres Edades; 151).
A partir de 13 anys
Relat de la vida d’una noia
africana a qui una mina antipersona ha llevat una cama.
Història de superació i optimisme basada en un fet real.
Amb l’estil propi de l’autor,
l’obra és forta i punyent però
en cap cas pamfletària.

MOLIST, Pep. Dos fils. Il·lustr. Emilio Urberuaga.
Barcelona: La Galera/Cercle de Lectors, 2007.
A partir de 5 anys
El Premi Hospital
Sant Joan de Déu
2007 va recaure en
aquesta història que
de forma poètica
ens parla de com un
nen africà viu el
fenomen de la immigració. L’autor ho fa, però, des
d’un punt de vista poc tractat, el de l’infant que no
pensa marxar d’Àfrica perquè ja hi té tot allò que
necessita.

RIBAS FIGUERAS, Miquel. Helpers. Barcelona:
Bambú, 2007 (Èxit).
A partir de 13 anys

JENKINS, Martin. Titànic. Madrid: Edelvives,
2007.
D’interès general

El jove Marc Solà, de vint-iquatre anys, amb el títol encara recent de biologia, decideix marxar a treballar en
un projecte a l’Índia. Així
comença aquesta novel·la que
gira entorn dels dubtes morals, ètics i religiosos que
genera l’experimentació en el
camp de la clonació humana.

Recreació del viatge
inaugural del gran
transatlàntic que l’any
1912 va patir una fatídica
tragèdia. El llibre inclou
una maqueta desplegable de 75 centímetres de
llarg, retalls de premsa, reproducció de bitllets, etc.
L’Editorial Bruño també ha tret un llibre sobre el
Titànic, escrit per Duncan Crosbie, amb el títol El
viaje del Titanic contado por un niño.

SARA. Revolución. Barcelona: Libros del Zorro
Rojo, 2007.
A partir de 9 anys
Primera edició al nostre país
d’un llibre d’aquesta autora de
renom internacional. Seguint
la tècnica del collage i el paper
estripat, i amb molt poques
paraules, Sara aconsegueix
crear sempre unes obres molt
impactants. En aquest cas ens
parla de revolta, repressió i, per davant de tot, el
desig de llibertat!
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ALS QUE TENEN INQUIETUDS
I VOLEN SABER-NE MSÉ
Col·lecció La Guerra dels Grans. [Barcelona]:
Tantàgora, 2007.
A partir de 9 anys
Els tres tambors de Roser
Ros i Sílvia Cabestany, i
Fills de rojo de Joan Portell i Ignasi Blanch són els
dos primers títols
d’aquesta col·lecció que
pretén explicar la Guerra
Civil a través de relats inspirats en fets reals.

LOIZEAU, Catherine. Els Mons Antics. Adapt. Pau
Joan Hernández. Barcelona: Combel, 2007 (Combel DOC).
A partir de 7 anys
Nova col·lecció documental
concebuda a partir dels articles que apareixen en la revista Reporter Doc de Bayard
Edicions. Fotografies, desplegables, il·lustracions
realistes, còmics, mapes,
etc., fan de la proposta una
excel·lent ocasió per conèixer
les civilitzacions antigues. El
segon número està dedicat als animals: La vida en
els extrems.

LUNA, Marta. La meva primera història de Catalunya. Barcelona: Molino, 2007.
A partir de 7 anys
Una introducció a la
història de Catalunya a
través de les descripcions que l’autora i dotze
il·lustradors del país han
fet de diferents èpoques: l’edat de pedra, la
ciutat medieval, la industrialització…
Interessant no sols a nivell documental sinó també
perquè es converteix, sense voler, en un catàleg
d’il·lustradors actuals.

HEITZ, Bruno. Què veus? Trad. Teresa Farran.
Barcelona: Joventut, 2007.
A partir de 7 anys
Aquest original llibre-joc
ens convida a descobrir
un enigma a partir dels
diferents animals que
han presenciat una escena. I és aquí on descobrim que no tots els
animals hi veuen igual
que nosaltres. Un llibre
per conèixer la percepció dels colors, el camp visual
i l’angle mort de diferents animals.

Faristol NADAL 2007

Recepta bsica per
fer lectors

Joan Portell Rifà. Pedagog

Abans de començar l’elaboració de la Recepta bàsica per fer
lectors, el primer que hem de fer és inspirar-nos. I per això res
millor que partir del que diuen els savis de la tribu. És per això
que a continuació els citem perquè ens predisposin a obtenir
un plat per llepar-se’n els dits:

No despreciïs cap llibre pels seus colors, al darrere s’hi
pot amagar un futur lector. Provervi xinès
Els lectors no sorgeixen en cases buides de llibres. Aquí
hi ha la gran diferència. Aquí hi ha la dificultat. Doris
Lessing

Primer llegeix tu, i els altres imitaran el plaer que
expandeixis. Emili Teixidor
Daniel Pennac reivindica el Dret a no llegir i el Dret a saltar
pàgines.
Convertim la televisió en una aliada, no en un enemic.
José Antonio Marina

La lectura és el primer maó per crear infants amb
pensament autònom, divergent i qüestionador de tot
allò que se’ls pot donar com a veritat única i indivisible.
Diversos autors del llibre M’agrada llegir (Ara Llibres).

Jo sóc allò que he llegit i allò que estic disposat a llegir.
Jaume Cabré

Il·lustració: Cristina Losantos «Ton i Guida» La Galera

LA INDòSTRIA EDITORIAL I LA FIRA DEL LLIBRE DE FRANKFURT

LA INDòSTRIA EDITORIAL i LA FIRA DEL LLIBRE
Mari Marn. Director de l’Àrea d’Edició i Premsa. Institut Català de les Indústries Culturals.

El 2007 la cultura catalana ha estat la
convidada dÕhonor a la Fira del Llibre de
Frankfurt, la ms important del mn en
aquest sector. s una fira professional
de compra i venda de drets, de manera
que els agents principals en sn les
empreses i les agncies editorials, per
que a travs de la invitaci dÕhonor dna
rellevncia internacional a un pas o
una cultura.

Els objectius de la presència catalana a Frankfurt
han estat potenciar Barcelona i Catalunya a nivell
internacional, visibilitzar l’edició en català i
afavorir la formació, professionalització i tecnificació dels diversos subsectors del llibre. El
sector editorial és, per tradició i volum de negoci,
un dels actius més importants de la cultura i
l’economia de Catalunya. Vegem-ne algunes
dades de l’any 2006:
278 empreses editorials agremiades a Catalunya, un terç del total de l’Estat.
31.131 títols publicats, 8.882 en català.

Faristol NADAL 2007

162,08 milions d’exemplars publicats, 24,6
milions en català.
Les vendes de les editorials catalanes representen un 53,5 % de la facturació espanyola en
el mercat interior, i un 49,9 % de la facturació
exterior.
Total facturat en llengua catalana: 245,59
milions d’euros.
Exportacions d’empreses catalanes: 167.54
milions d’euros. Un 49,2 % van tenir com a
destinació Iberoamèrica i el 42,2 % la Unió
Europea.

Ingredients
necessaris

Preparaci

Després d’una bona dosi d’inspiració, cal triar els ingredients. Aquests, a ser possible, han de ser
de la millor qualitat:
Bons llibres –com a genèric de diferents formes de lectura, tinguin o no lletra, siguin en format
narratiu o de còmic…–. Per aconseguir-los podem demanar assessorament a la bibliotecària o
el bibliotecari de l’escola, del poble o del barri; al llibreter o llibretera més proper; o també
dirigir-nos a la mestra o al mestre, i a partir dels deu o dotze anys, als nostres millors amics i
amigues. També podem consultar Internet a: www.clijcat.cat.
Un bon pessic d’activitats engrescadores, entre les quals no poden faltar lectures en veu alta,
converses a l’entorn dels llibres, acompanyar els nostres fills amb lectures abans d’anar a dormir
o visionar la darrera pel·lícula de moda que s’inspira en el darrer èxit editorial infantil.
I per acabar només falta una bona dosi de moments lectors, molt especialment si són compartits
en família i si creixen en un ambient afectuós i de respecte envers la literatura oral i escrita.
Moments on hi hagi una gran part de plaer i una mínima part de didactisme.

S’agafen els ingredients i es mesclen en la justa mesura per a cada lector. Això vol dir: deixar que cada
infant esculli els millors llibres segons el criteri propi, i aproximant-lo sibil·línament als clàssics i a les
lectures de reconegut prestigi.
Deixar-ho coure a foc lent entre setze i divuit anys, els que transcorren des dels mesos abans del
naixement, gràcies a les lectures en veu alta i a les cançons, i fins a l’adolescència tardana, quan els
interessos lectors dels joves ja han d’estar ben formats.
Tastar i aprovar el resultat final tenint cura de valorar molt positivament les lectures amb les quals
cadascú ha ensopegat al llarg del seu camí lector, sense apriorismes ni valoracions que aixequin barreres.
Finalment, podem saber que un lector està al punt quan reserva a la seva prestatgeria aquells llibres
que més emocions li han despertat. I estarà a punt de caramel quan, si s’independitza, juntament amb
el seu top o els seus calçotets de Calvin Klein, l’adolescent també s’emporta una dotzena dels seus llibres
més preuats. Aleshores és el moment de felicitar-nos i celebrar que hem cuinat un lector de per vida.

Bon profit!

DE FRANKFURT
El llibre infantil i juvenil a Catalunya
La producció de llibre infantil i juvenil a
Catalunya és de 5.184 títols, el 16,7 % del total
de la producció catalana (31.131 títols).
La producció del llibre infantil i juvenil en
català a Catalunya és de 2.209 títols, el 24,9
% de la producció total en català i el 42,6% del
llibre infantil i juvenil a Catalunya (5.184).

La facturació del llibre infantil i juvenil
en català a Catalunya és de 42,01 milions
d’euros. Representa un 17,1 % de la facturació total en català i el 22,4 % de la
facturació del llibre infantil i juvenil a
Catalunya.

La facturació de llibre infantil i juvenil a
Catalunya és de 187,91 milions d’euros, l’11,7
% del total de la facturació catalana (1.603,22
milions d’euros).

Faristol NADAL 2007

UN TOMB
PER LES
EFEMÈRIDES
DE 2008
Pep Molist

Si elaboréssim un atles del món literari, la ciutat de Berdichev, al nord d’Ucraïna, hi
sortiria amb lletres grosses. Hi nasqué Vassili Grossman, s’hi casà Balzac i el desembre
de 1857, ara fa 150 anys, hi naixia Joseph Conrad, polonès d’origen i, més tard,
ciutadà anglès.
Conrad fou un novel·lista de l’aventura i la memòria, una mena de Stevenson capaç de
descendir al pou de l’ànima humana i harmonitzar l’acció externa amb l’aventura interna.
Es pot corroborar amb obres com Lord Jim, o El cor de les tenebres.
Una mica més al nord, a Marbacka, al sud de Suècia, una malaltia al maluc condemnava una
nena, Selma Lagerlof, al lloc d’observadora; la imaginació, però, li assegurà la mobilitat.
Va néixer el 1858, ara fa 150 anys, i esdevingué la primera dona a obtenir el Nobel. La seva
obra més coneguda, El viatge meravellós d’en Nils Holgersson per Suècia li fou encarregada
pel Ministeri d’Educació per ensenyar la geografia del país, però es convertí en una gran
novel·la d’aventures inspirada en El llibre de la selva de Rudyard Kipling.
Gabriel Ferrater deia que «la literatura és una espècie de cadena on cada obra concreta
és una baula que parteix d’una altra obra i condueix a una tercera». La tercera baula
d’aquesta cadena d’aniversaris ens trasllada de nou a Suècia, a Vimmerby, on el 1908,
ara fa 100 anys, naixia Astrid Lindgren, autora de Pippi Calcesllargues, un personatge
que no necessita ningú per tirar endavant i es rebel·la contra els valors dels adults.
Lindgren va ser dels primers autors a situar-se al costat dels infants (aspecte en el qual
més tard aprofundiria Roald Dahl), i ens oferí un personatge capaç de viure de manera
meravellosa sense necessitat d’elements màgics. Lindgren també ens oferí obres tan
remarcables com Ronja, la filla del bandoler o bé Els germans cor de lleó.

Una mica més al sud, el 1908 s’editava una obra que després de 100 anys ens segueix traslladant, amb la seva deliciosa
prosa poètica, a la vora del Tàmesi, El vent entre els salzes de Kenneth Grahame, allà on hi havia la casa de camp
de l’àvia on l’autor anglès passà part de la infantesa. Un cant a la natura en majúscules, que ens arriba de la mà de
quatre animals humanitzats que habiten la riba. Amb petites aventures quotidianes, retraten actituds humanes, tot
conservant els seus hàbits animals i seguint el ritme de la natura.
A Gran Bretanya, també va viure Roald Dahl, un dels autors que més llances ha trencat per la lectura dels infants i
que ha influït més autors els darrers temps, de ben segur que per la característica principal de la seva literatura:
posicionar-se a favor dels infants. Ben al nord, a Noruega, comença una de les seves obres més cabdals i colpidores,
Les bruixes, publicada ara fa 25 anys.
Al sud d’Europa, a casa nostra, el 2008 serà principalment l’any de Mercè Rodoreda,
100 anys després del seu naixement. Rodoreda, una de les mestres de la narració curta, va
deixar alguns contes per a infants, amarats de dues de les seves passions, la literatura i les
flors. I escrits a la manera dels que escrivia per als adults, amb una de les seves grans
qualitats, la ironia. Els trobarem a La noieta daurada i altres contes (RqueR, 2005).
Però també serà l’any de dos dels grups de personatges més populars i internacionals. Ara
fa 50 anys, apareixia la primera història de Mortadelo y Filemón, els agents secrets
més sapastres de la història, creats per Francisco Ibáñez.
I ara fa 25 anys, el 1983 apareixia Som les tres bessones, el primer conte de la sèrie
de llibres d’aquests personatges, creats per Mercè Company i Roser Capdevila, que més
tard passarien a la pantalla i esdevindrien els més internacionals de la nostra literatura.
Fa 25 anys, es publicava també un conte de l’autor de Roda de Ter, Miquel Martí i Pol,
L’aniversari, il·lustrat per Carme Solé Vendrell. Narra el canvi de rumb que decideix fer
un home el mateix dia que fa 10 anys del seu matrimoni.
En un moment en què es publiquen àlbums per a lectors de totes les edats, seria un bon
present que algun editor s’hi fixés i el reedités, per celebrar tants i tants aniversaris.
Tots aquests llibres i autors estan de festa. Van néixer en diversos indrets del gran atles de
la literatura, però ara es troben en molts racons del món.
Si els trobeu, no dubteu a felicitar-los.
Si els llegiu, possiblement us felicitareu d’haver-los conegut.
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