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Teresa Duran
(escriptora i il·lustradora)

La comanda

De cop i volta vaig rebre la següent pregunta, en forma 

de comanda, per a mal engiponar una xerrada en un con-

grés d’escriptors de la LIJ catalana:

–Per què els fets i personatges històrics del nostre país 

no apareixen en la literatura infantil i juvenil catalana amb 

la mateixa recurrència amb què ho fan en altres països? 

Quines en serien les causes?

No m’ho havia plantejat mai seriosament, però intuïa 

que allí hi havia camp per a córrer i vaig dir que sí, que 

acceptava l’encàrrec i que ja veuríem què en sortiria de tot 

plegat.

Per tant, cal aclarir d’antuvi que en aquest article no 

parlarem d’allò que literàriament s’entén per novel·la o 

narrativa històrica dins la LIJ catalana, que és un tema que 

ja s’ha abordat en aquest congrés per veus prou autoritzades.

Així doncs, parlarem d’algunes de les possibles causes 

que, a parer meu (i tot plegat només té el valor d’una 

opinió personal), ocasionarien la suposada absència de 

citacions de fets i personatges històrics dins la creació 
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literària contemporània que haurien de servir com a re-

ferent comú dins –i per a– l’imaginari col·lectiu d’infants 

i joves catalans.

Preliminars

Què passa en altres països i llengües? Sobretot quan es 

tracta de traduir o, senzillament, llegint allò que el mercat 

editorial ofereix en altres llocs i llengües, és fàcil constatar 

que hi ha una sèrie de personatges –o fets– realment his-

tòrics que han adquirit la categoria d’arquetip gràcies a una 

transmissió oral o literària que n’ha amplificat les gestes 

o la fama, i que sovint són citats en obres que poden no 

tenir-los com a eix principal però que serveixen de referent 

comú dins l’imaginari col·lectiu d’aquell país. 

És a dir: en altres llocs, com França, Anglaterra, o 

EEUU, per no citar més països i llocs que aquells que 

podem tenir més presents tots plegats, el coneixement que 

infants i joves tenen de la seva pròpia gent i la seva histò-

ria diuen que és més elevat i freqüent que el que es pot 

observar a casa nostra.

Quins arquetips podem citar? Tot i que n’hi ha molts 

i molts més, treballarem només a partir d’uns quants dels 

més coneguts i aptes per a la divulgació històrica. Ens 

serviran de base per al nostre treball d’exploració

єѝ� /ѡDUTXHWLS�GHOV�mSDUHV�IXQGDFLRQDOV|�GH�OD�FRPXQLWDW�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GH�mOѡKHURL�©SLF�R�DYHQWXUHU|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GHO�mERQ�UHL|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GH�mOD�ERQD�GDPD|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GHO�mUHEHO|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GHO�mPXUUL�HL[HULW|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GHO�m[LPSOHW�VLPS¡WLF|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GH�mOѡKRPH�MXVW|��

єѝ� /ѡDUTXHWLS�GHO�mVDQW�YLUWX´V�L�PLUDFOHU|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GH�mOѡKRPH�SHUYHUV�L�PDOYDW|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GHO�mVDYL|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GH�mY®FWLPD|�
єѝ� /ѡDUTXHWLS�GH�mOѡLQIDQW�VDOYDGRU|�
Qualsevol d’aquests arquetips literaris –que es poden 

trobar en abundància dins qualsevol rondallística tradicio-

nal arreu del món– necessita, per a esdevenir un arquetip 

encarnat en un personatge històric, un context temporal 

i geogràfic concret capaç de conferir-li l’aurèola d’immor-

talitat necessària, atorgant-li nom i llinatge dins la comu-

nitat que el difon orgullosament. O almenys això diu 

Mircea Eliade (2008).

A més d’aquest context d’espai i temps concret i real, 

calen uns canals de transmissió, que facin d’amplificadors 

–o repetidors– per a poder divulgar i expandir l’arquetip, 

ni que sigui tergiversant-ne la veritat i escorant-la cap a 

una banda o altra. Aquests canals han patit una evolució 

innegable des d’Adam i Eva fins ara. Una evolució cada 

cop més accelerada i, segons Walter Ong (1987), irrever-

sible. És el procés de transmissió que va des de la cultura 

oral fins a la cultura de la imatge.

Aquest procés és el responsable de convertir un fet real 

en quelcom conegut, popularitzat i, a la llarga, prou po-

pular per a poder ser en la ment de tothom (per tothom 

entenem la comunitat que l’assimila com a propi).

Això ens porta a haver de precisar clarament la distin-

ció entre: 

RealÆ popularitzatÆ popularÆ tradicionalÆpropi.

És real allò que es produeix dins la realitat, dins les 

coordenades de l’espai i el temps. És a dir, el fet.
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La popularització és un procés que deriva de la recepció 

i la interpretació –individual o col·lectiva– de la realitat 

esdevinguda. Pot no produir-se exactament dins les ma-

teixes coordenades d’espai i temps on han tingut lloc els 

fets. El seu origen pot sorgir d’una font autoritzada o d’un 

magma comú.

És popular el resultat final d’un procés de popularització, 

quan el fet, personatge, relat, costum, etc. s’ha incardinat 

de manera estable en el si d’una comunitat fins al punt de 

ser considerat tradicional. Però aquesta estabilitat no és 

perenne i necessita de recreacions freqüents per a no 

perdre el lloc que ocupa en el si de la comunitat que el 

considera propi. També pot succeir –i succeeix cada cop 

més– que al lloc estable que ocupa aquesta tradició (lite-

rària, icònica, etc) se sobreposin altres fenòmens que es 

popularitzen per uns canals competitius de comunicació 

més actuals o més potents.

El fenomen de comunicació més important d’aquesta 

seqüència rau, doncs, en la popularització dels personatges, 

assimilant-los al patró de l’arquetip i dotant-lo d’un nom 

propi. Això es pot produir mitjançant una dita, una cançó, 

una contarella, una facècia, una obra teatral, una narració 

còmica o èpica, un còmic, una pel·lícula, una imatge, etc. 

Però no basta amb l’aparició d’una d’aquestes modalitats 

en qualsevol moment donat. Cal encara que aquesta cre-

ació sigui rebuda de tal manera pels destinataris que 

aquests la citin sovint i la rellancin cap al futur, és a dir 

que, d’una manera espúria o no, la recreïn o la facin servir 

de símil o metàfora d’ús col·lectiu, inserint-la sovint en el 

seu discurs. I és important remarcar que resulta preferible 

que l’aprenentatge o assimilació d’aquestes recreacions o 

rellançaments es produeixi en un context d’educació no 

formal, és a dir, aliè a la normativa escolar.

Exemples de personatges històrics estrangers 
que han estat popularitzats:

Observem ara quins serien, en altres llocs, els perso-

natges històrics que la fama, la llegenda o la literatura ha 

fet encarnar en un o altre arquetip. I observem també com 

varia, en una o altra contrada, el concepte qualificatiu de 

l’arquetip, per exemple, en l’arquetip d’ «home just».

Arquetip Personatges històrics 
estrangers

Pare fundacional: 
personatge remot de qui l

a comunitat es considera 

descendent.

Vercingétorix (França); 

Bolívar (Colòmbia); 

Garibaldi (Itàlia); 

Lincoln (EE.UU.) etc. 

Heroi èpic o aventurer:  
Fill de la comunitat les 

gestes del qual han estat 

temudes pels altres i ens 

omplen d’orgull a nosaltres.

Sir Francis Drake 

(Gran Bretanya); 

Napoleó Bonaparte 

(França) 

Bon rei: Governant molt 

apreciat pel bon regiment 

del seu regnat.

Enric IV (França); 

Ricard Cor de Lleó 

(Gran Bretanya); 

Elisabet I (Gran Bretanya)

Bona dama: Dona virtuosa 

i sol·lícita, ornada de 

qualitats.

Florence Nightingale 

(Gran Bretanya); 

Isabel de Portugal (Portugal)

Rebel: bandejat de la 

comunitat per l’autoritat 

vigent, amb fama d’afavorir 

el poble més que els 

poderosos.

Robin Hood 

(Gran Bretanya); 

Guillem Tell (Suïssa) 
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Murri eixerit: trapella més 

llengut que no pas forçut, i 

picardiós de mena.

Nasreddin (Turquia); 

Till Eulenspiegel 

(Països Baixos)

Ximplet simpàtic: 
Persona sense malícia, 

de caràcter simple i toix, 

acollit de bon grat per 

tothom.

Roi Dagobert (França)

Home just: Personatge 

assenyat que sap fer 

prevaldre la justícia 

amb rectitud.

Mahatma Gandhi (Índia); 

Wyatt Earp (EE.UU.)

Sant virtuós i miracler: 
personatge que encarna els 

més purs ideals, capaç 

d’obrar prodigis.

Sant Jordi (comú a tots els 

països que van participar a 

les croades)

Home pervers i malvat: 
tortuós personatge capaç 

de qualsevol perfídia moral.

Rasputin (Rússia); 

Blackbeard (Anglaterra i 

Índies Occiden tals)

Home savi: Persona 

dedicada a l’estudi i a la 

divulgació del saber.

Einstein 

(Alemanya/EE.UU.)

Víctima: heroi o heroïna 

morts o desterrats 

injustament en 

circumstàncies adverses.

Lluís XVI i 

Maria Antonieta (França) 

Infant salvador: criatura 

innocent que, en un 

moment donat i sense 

que en sigui massa conscient, 

obra un prodigi que salva 

la comunitat. 

Jesús (Palestina); 

Artús (Gran Bretanya)

Em cal dir que, havent passat aquesta llista als meus 

alumnes de darrer curs de magisteri, els coneixien pràc-

ticament tots, gràcies a còmics, estàtues, fotografies, però 

sobretot pel·lícules i sèries televisives. És a dir, en tenien 

un referent icònic que vaig poder datar com a posterior 

al 1990, que és quan els meus alumnes van néixer. Tot i 

que jo els vaig haver d’aclarir que, abans de totes aquestes 

recreacions divulgatives, hi ha hagut o bé una llegenda, o 

un poema, o bé un altre suport literari o sonor que ha 

aconduït aquests personatges a les manifestacions comu-

nicatives actuals.

Per a enllestir aquest punt resulta interessant compro-

var si, als mateixos arquetips hi corresponen personatges 

històrics catalans, i procurarem escatir si aquests darrers 

també frueixen de suports de transmissió actuals (poste-

riors al 1990):

El pare fundacional dels catalans (Principat) correspon-

dria als personatges històrics –o suposem-ho– d’Otger 

Cataló o de Guifré el Pilós.

El nostre heroi èpic o aventurer correspondria a perso-

natges com Roger de Llúria o Alí Bei.

El bon rei dels catalans del Principat seria, sens dubte, 

Jaume I el Conqueridor, mentre que a Mallorca i València 

l’assimilen a l’arquetip del pare fundacional.

La bona dama podria ser la reina Elisenda... (m’entra el 

dubte de si, actualment, Ada Colau no està essent assimi-

lada en aquest rol arquetípic).

A l’arquetip de rebel hi podem adjudicar una bona pi-

cossada de personatges històrics: Perot Rocaguinarda, Joan 

de Serrallonga, Carrasclet, Panxample...

Pel que fa a l’arquetip de trapella eixerit jo hi adjudicaria 

el grup de La Trinca, o en Toni Albà... i qui més en sàpi-

ga, que més hi digui.
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Els barcelonins serven memòria de La Monyos com a 

ximpleta simpàtica i inofensiva.

També a Barcelona, si més no a la façana del seu Ajun-

tament, hi trobareu l’estàtua de Joan Fiveller assimilat a 

l’arquetip d’home just, per fets que s’assemblen molt als que 

actualment du a terme el conseller Mas-Colell...

 A l’arquetip de sant virtuós i miracler que, abans, hem 

adjudicat a sant Jordi (de qui els editors per a infants en 

difonen any rere any la llegenda culta derivada dels escrits 

de Iàcopo de Voragine, i no els fets que se li atribueixen 

a Montblanc o a Alcoi), cal afegir com a ben nostre i ben 

popular sant Vicenç Ferrer.

El nostre home pervers i malvat s’encarna en la figura 

del comte Arnau o del comte Mal a ses illes...

Considerem que tant Ramon Llull com l’abat Oliba 

corresponen a l’arquetip d’home savi.
Tenim també una bona llista de personatges històrics 

per a assimilar a l’arquetip de víctima ajusticiada impune-

ment, començant pel príncep de Viana i acabant per 

Lluís Companys, tot i que darrerament estan de moda 

Antoni de Villarroel, Rafael de Casanova o el general 

Moragues.

I el personatge tendre –o infant salvador– que la llegen-

da ha volgut que sense lluitar guanyés batalles decisives 

per al país, pot prendre cos en la figura del Timbaler del 

Bruc (nom que designa l’adolescent real Isidre Llussà)

Després de mostrar i comentar aquests noms amb els 

meus alumnes del darrer curs magisteri (que només en 

sabien dos) no es pot negar que, a molts d’aquests perso-

natges els coneixem per obres d’aparició molt anterior al 

1990 (tot depèn de l’edat i el lloc d’origen del lector), o bé 

per obres que no estan directament a l’abast usual i quo-

tidià dels infants, amb la qual cosa la hipòtesi que susten-

tava la pregunta que em va fer Marta Luna, coordinadora 

del congrés, es verificaria com a certa: els infants (o mes-

tres) catalans no tenen suports de transmissió literària o 

icònica suficientment popularitzats per a poder familia-

ritzar-se amb la nostra història. 

Ens queda per a fer, doncs, la pitjor de les preguntes: 

Per què?

Una hipòtesi de treball:

Repeteixo que, a parer meu, algunes de les possibles 

causes de la mancança de referents històrics en la LIJ ca-

talana podrien ser:

єѝ� 8QD�WUDGLFL´�RUDO�HVWURQFDGD��L�DL[³�SDVVD�D�WRW�(X-

ropa, si més no).

єѝ� 8QD� WUDGLFL´� HVFULWD� VREUHSDVVDGD�SHOV�PLWMDQV� GH�
comunicació.

єѝ� 8QD�FXOWXUD�GRPLQDQW�TXH�SULPHU�IRX�FDVWHOODQD����L�
actualment prové dels EE.UU.

єѝ� 8QD�5HQDL[HQ¨D�DPDQW�GH�Oѡ©SLFD��XQ�PRGHUQLVPH�
líric, i un patufisme popular

єѝ� 8Q�UHEXLJ�SHGDJ³JLF�D�Oѡ©SLFD�GXUDQW�HO�1RXFHQWLVPH��
єѝ� 8Q�FHUFOH�YLFL´V�L�WHQV��RQ�VѡDOWHUQHQ�RQDGHV�PLJUD-

tòries i dictadures amb una guerra civil al mig.

єѝ� /D�LUUXSFL´�PDVVLYD�GHOV�PLWMDQV�GH�FRPXQLFDFL´�L�
actualment de les TIC i TAC, altrament dites noves 

tecnologies. 

єѝ� 8QD�UHSUHVD�FXOWXUDO�������������DPE�LPSRUWDQWV�
aportacions dels moviments de renovació pedagò-

gica.

єѝ� 0ROW�SRFD�SUHV©QFLD�D�OѡHVFROD�GѡDOWUHV�J©QHUHV�OLWH-

raris que no siguin novel·la, i uns còmics menystin-

guts injustament.
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єѝ� 8Q�DSDUHOO�FU®WLF�IHEOH��HQGRJ¡PLF��EDUFHORQ®�L�VHJ-

mentat.

єѝ� 8QV�DXWRUV�¡YLGV�GH�WUDGXFFLRQV�HQ�HO�PHUFDW�LQWHU-
nacional.

єѝ� ,QWHQWDUª�H[SOLFDU�DTXHVWV�SXQWV�PªV�GHWDOODGDPHQW�

a) Una tradició oral estroncada
Com en qualsevol altre país europeu, Catalunya ha 

assistit al canvi irreversible de passar d’uns canals orals de 

transmissió del coneixement històric essencialment po-

pulars (proverbis, endevinalles, llegendes, rondalles...) a 

la seva fixació escrita per mans d’eminents folkloristes. 

Això passa al llarg del segle XIX, paral·lelament a la imple-

mentació de l’escolaritat pública obligatòria. 

Cal agrair als folkloristes que ens deixessin –i ens dei-

xin encara– constància escrita del nostre passat històric, 

però és poc usual que el Ministerio de Educación de Ma-

drid recorri als textos dels folkloristes en l’autorització 

dels seus manuals educatius. 

Per tant, aquest coneixement del patrimoni històric 

quedarà dins el reducte d’aquells pocs que encara en man-

tenen la memòria oral, o d’aquells, també pocs, que s’in-

teressen per l’obra dels folkloristes i l’aprecien prou per a 

cercar-hi informació. Avui, d’entre els pocs autors que 

pouen de fonts orals o del folklore escrit, encara n’hi ha 

més pocs, poquíssims, que es dediquin a la literatura in-

fantil i juvenil o a la seva edició.

b) Una tradició escrita actualment sobrepassada 
pels mitjans de comunicació

Dins una evolució històrica similar a l’anterior, només 

que més accelerada, cal deixar constància que, mentre que 

encara no s’ha aconseguit que la totalitat de la població 

mundial estigui alfabetitzada, ja s’observen els símptomes 

i conseqüències d’una mena d’analfabetisme funcional 

derivat de l’aparició i la ràpida implantació de les tecno-

logies de la informació i la comunicació (TIC). Aquest 

fenomen és global i Catalunya no n’està exempta. Les 

tecnologies mouen grans capitals, són funcionals, i no 

estan ni per històries ni per a lexicografies locals. O sigui 

que, d’alguna manera, destorben la popularització i l’ar-

relament de frases fetes tipus «menteix més que en Calça» 

(historiador gironí del segle XVI) , o «és més famosa que 

la Monyos» (captaire barcelonina del segle XIX-XX), perquè 

els famosos o els mentiders són ara personatges popula-

ritzats per sèries o programes de les cadenes televisives 

internacionals, preferentment dels EE.UU., tot i que la 

seva aura popular sigui extraordinàriament efímera. Sigui 

com sigui, el que em cal dir és que Enric VIII és més co-

negut a Catalunya que Ramon Berenguer, el Cap d’Estopa, 

o que les barbaritats de Hitler s’han difós més que les de 

Franco, perquè els mitjans nacionals ni són prou compe-

titius internacionalment ni abasten per difondre més 

enllà de l’Ebre la història i la cultura nostrada (ni tan sols 

la de les Balears i el País Valencià!)

c) Una cultura dominant que primer fou 
castellana (i actualment prové dels EE.UU.)

Digui jo el que digui, fem entre tots el que fem, res no 

ha tingut més pes negatiu a casa nostra i de cara al tema 

que ens ocupa que la imposició del castellà.

Sobretot a partir del 1714 i tot al llarg dels segles XVIII 

i XIX la cultura «oficial» del territori català és aquella que 

ve pautada per la Corona Espanyola fins a la derrota de la 

guerra de Cuba. (Després també, és clar, però d’això ja en 

parlarem més endavant i de manera més detallada...).
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Tanmateix, cal tenir en compte que aquesta cultura 

«oficial» imposada en aquest període no ateny tota la po-

blació de Catalunya en la mesura que la immensa majoria 

dels seus habitants no saben llegir ni escriure, i només 

utilitzen la llengua dominant quan van a cal notari, es 

casen (i ni així...) o fan testament. És a dir la difusió i la 

salvaguarda dels fets i personatges històrics queda encara 

dins els canals de transmissió oral familiar, malgrat que 

vagi en augment la publicació d’uns treballs de recerca i 

divulgació històrica «oficial» que es consideren més au-

toritzats i fidedignes a la veritat. Posem per exemple la 

recuperació (i tergiversació) de la figura de la reina Isabel 

la Catòlica, necessària per poder coronar reina Isabel II. 

Com que en aquest període tenen lloc les guerres carlines, 

les versions històriques –o historicistes– i les preses de 

posició en relació amb elles van de bòlit, i queden, sovint, 

manifestament alterades segons els interessos polítics i 

partidistes.

d) Una Renaixença de caire marcadament 
postromàntic, un Modernisme poc interessat  
en la infància, un patufisme denigrat per les 
classes cultes

Les carlinades són el gresol d’un sentiment nacionalis-

ta creixent que prendrà cos cultural amb la Renaixença. 

Les carlinades també podem veure-les com el teló de fons 

de la progressiva ensulsiada d’una economia predominant-

ment rural davant l’eclosió a casa nostra de la Revolució 

Industrial. Això vol dir que la noblesa terratinent tendeix 

a situar-se prop de la cort de Madrid, molt ignorant en 

afers econòmics industrials, mentre que una naixent i cada 

cop més esponerosa burgesia catalana (els germans segons) 

s’ubicarà en contextos urbans, no sempre barcelonins.

Amb un sentiment d’un romanticisme tardà, la Renai-

xença crea els seus propis mites polítics (Jaume I o el 

Príncep de Viana) i literaris (els trobadors), i intenta ca-

talanitzar altres camps com la filosofia, la història, l’art o 

el dret. Pel que fa als gèneres literaris més cultes, hi havia 

la voluntat explícita d’edificar una literatura nacional, on 

es redimensionaven herois llegendaris i se n’amplificaven 

gestes i intencions, sobretot amb la implantació i el ressò 

dels Jocs Florals de Barcelona amb els seus lemes de Patria, 
Fides, Amor. Però per altra banda, la Renaixença gairebé 

no va afectar la literatura popular –o populista– que s’ha-

via anat produint en català gairebé sense interrupció, i els 

autors que la practicaven, com Pitarra, caracteritzats so-

vint per una radicalització política, federal i republicana, 

contrastaven amb el caràcter progressivament conserva-

dor de la Renaixença. Mentre la literatura culta posa un 

accent marcadament èpic a la narrativa, la poesia i la 

dramatúrgia de rerefons històric, la literatura popular 

esdevé més costumista i de registre més satíric, com ho 

són els sainets i les gatades. Manca dir que, alhora i paral-

lelament, folkloristes com Bertran i Bros, Maspons i La-

brós o Serra i Boldú, emprenen la tasca de donar valor de 

ciència a l’estudi i la recopilació del patrimoni oral en vies 

d’extinció.

Tanmateix, allò que la Renaixença aportarà a la poste-

rior literatura infantil i juvenil catalana pel que fa a les 

figures i gestes històriques serà, bàsicament, la dotació 

d’una aura romàntica i molt èpica a personatges com Jau-

me I, Otger Cataló i els Nou Barons de la Fama, el Pi de 

les Tres Branques, Guifré el Pilós i les quatre barres de 

sang, la gesta dels Almogàvers, el Segadors i els fets del 

Corpus de sang, el Timbaler del Bruc, Fiveller, etc. És a 

dir, dècades després, la literatura culta s’imposarà a la 
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resta de produccions, tot i que la literatura popular hagi 

fruït d’un públic més ampli, i aquest fenomen és, gairebé 

sempre, inevitable... 

Convençuts d’haver rebut una herència cultural morta 

i de «viure del passat», tal com ho definirà Jaume Brossa 

a L’Avenç el 2 d’agost de 1892, els modernistes proposen, 

com a terapèutica, l’impuls modernitzador, l’obertura 

indiscriminada a tot el que sigui «modern» i proclamen 

«A èpoques noves, formes d’art noves». Així comença el 

Modernisme, amb una decidida voluntat per arraconar la 

Renaixença i d’aconseguir una llengua pròpia però amb 

esperit cosmopolita. Escapen d’aquest objectiu algunes 

obres puntuals que potser cal esmentar ja que, per exem-

ple, amb enfocaments diferents, Maragall i Rusiñol res-

cataran Fra Joan Garí (personatge real i llegenda medieval) 

de l’oblit i el rellançaran vers el segle XX. Mai no inscrit 

en cap corrent cultural, Apel·les Mestres temptejarà di-

verses vegades d’oferir als infants, dins una molt incipient 

LIJ catalana, una visió estètica del passat, que encara avui 

costa recuperar.

És a la cua d’aquest període quan la revista El Patufet, 
amb la seva enorme i encara no igualada popularitat, i 

amb autors com Manuel Marinel·lo, Manuel Folch i Tor-

res i el seu prolífic germà Josep Maria, saberen popularit-

zar la història i els seus personatges amb un sincer com-

promís de catalanitat, i les seves contarelles penetraren 

més profundament en les classes populars que en les 

cultes classes benestants barcelonines.

e) Un rebuig pedagògic a l’èpica 
durant el Noucentisme

La ruptura realment significativa entre mirar enrere i 

mirar endavant es produirà amb el noucentisme barceloní  

benpensant, més propens a la ironia burgesa que a la me-

mòria col·lectiva. Les obres literàries infantils que signen 

autors com Carles Riba, Josep Carner o Lola Anglada són 

tan allunyades del patufisme com de la història pàtria. El 

seu llenguatge és, a vegades, artificiós, i els seus personat-

ges són remarcablement poc èpics, antiherois, excel·lint 

molt més en l’obra poètica que en la narrativa. Volen 

escriure peces pedagògicament impol·lutes, i així ho en-

tenen els mestres i pedagogs que, a l’època, són molts i 

molt bons. Són els pedagogs els qui entronitzaran el mo-

del literari infantil noucentista com a patró tipus d’allò 

que cal que sigui la literatura per a infants. 

Un model totalment català, sí, però poc amic de tèrbo-

les i violentes llegendes i de tergiversacions històriques 

dels personatges o fets del passat tant si aquestes poc de-

sitjades recreacions inciten a la llagrimeta emotiva com a 

la cleca humorística. 

Tanmateix, la veritat, aquest és un model pedagògic i 

literari culte a més no poder, però escassament popular o 

popularitzador. I, per culpa de la Guerra Civil i la poste-

rior dictadura franquista, aquest model literari noucen-

tista serà idealitzat durant la clandestinitat anterior a la 

represa dels seixanta, i l’ideari noucentista durarà molt 

més del que hauria durat en qualsevol altre país. 

f) Un cercle tens i viciós: Immigració - Dictadura 
- Immigració - Guerra Civil - Dictadura - Immigració 
- Dictadura(?)

Mentre la intel·lectualitat autòctona debat els seus 

idearis culturals, no hem d’oblidar que, tot al llarg del 

segle XX i fins avui dia, Catalunya (allò que en diem el 

Principat), canvia profundament –i també sense reversió 

possible– el seu teixit social. A cavall dels segles XIX i XX 
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hi ha una forta onada migratòria, principalment del camp 

o la costa a la ciutat, ja sigui per la pèrdua del comerç 

marítim amb Cuba i Filipines, ja sigui per la seguretat 

de tenir un sou com a obrer a les noves fàbriques. En 

plena creixença cultural, pedagògica i industrial, s’esde-

vé la dictadura de Primo de Rivera, paral·lela a una se-

gona forta onada migratòria, en aquest cas provinent de 

les províncies de la resta d’Espanya. Amb prou feines 

refets de l’ensurt, esclata la Guerra Civil, de funestes 

conseqüències durant la posterior dictadura franquista 

per a tot allò que sigui català. I no oblidem que aquesta 

dictadura dura quaranta anys, és a dir, dues generacions! 

Als anys seixanta, una tercera i importantíssima onada 

migratòria, vindrà a aixoplugar-se laboralment a casa 

nostra, i si bé ens permetrà refer-nos econòmicament, 

per la qual cosa els hem d’estar molt agraïts, ho tenen 

d’allò més fàcil per a no veure’s motivats a parlar o co-

nèixer la història i la llengua catalanes, tant més quan és 

a partir d’aquests anys que la televisió, evidentment es-

tatal, entra a les llars. 

Però també és als anys seixanta que, amb comptagotes, 

s’anirà obrint l’aixeta, i el tarannà nacionalista propi dels 

catalans podrà començar una incipient represa cultural –de 

la qual parlarem tot seguit– que acabarà fluint plàcidament 

fins a obtenir l’estatut d’autonomia i unes conselleries 

pròpies de cultura i ensenyament. 

El suposat benestar obtingut als anys noranta atraurà 

encara una darrera onada migratòria (gairebé un milió i 

mig de persones en sis anys), provinent de països que ens 

resultaven fins ara tan estranys com Gàmbia, Pakistan, 

Xina o Perú, i amb els quals hi ha pocs nexes culturals en 

comú, a no ser en la utilització de les tecnologies de les 

quals parlàvem fa poc, i que els permeten comunicar-se 

més estretament amb els seus llocs d’origen que no pas 

amb el seu lloc d’arribada. I quan, davant d’això, les esco-

les catalanes i els seus programes d’immersió lingüística 

semblaven assolir un èxit reconegut internacionalment, 

nomenen ministre un senyor que està Wert com una mala 

cosa i que imposa, impunement –perquè els seus són 

majoria–, una nova dictadura tant pel que fa a la nostra 

història com a la nostra llengua. O no?

g) Una represa didàctica.  
Una literatura pedagògica

Ja hem esmentat que, a partir de la dècada dels seixan-

ta, a Catalunya sorgeix cada cop més un important movi-

ment educatiu conegut com la Renovació Pedagògica i 

que abastarà tant l’educació formal (les escoles del CEPEC), 

com l’educació no formal (l’escoltisme i els esplais). Pares 

i mestres organitzen un moviment de rebuig al model 

educatiu del règim, centralista i totalitari, proposant una 

renovació pedagògica a l’escola que es basi en els nous 

corrents pedagògics i socials europeus. A la pràctica, però, 

la normalització del català com a llengua escolar no arri-

baria fins a la caiguda del model dictatorial i la instauració 

de la democràcia. Mentrestant, tots els esforços per editar 

llibres infantils i juvenils en català es van basar en tres 

iniciatives: la publicació, el 1961, de la revista Cavall Fort 
–aglutinadora dels futurs professionals del món editorial 

infantil i juvenil–; la fundació de l’editorial La Galera, i la 

creació dels premis Josep M. Folch i Torres i Joaquim 

Ruyra de literatura infantil.

Les noves propostes literàries abandonen el model 

rondallístic de les anteriors dècades, iniciant una renova-

ció temàtica i estilística basada en la reformulació de gè-

neres «adults» en clau infantil i juvenil: la novel·la negra, 
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la novel·la històrica, el realisme crític... Tot això facilita 

l’aproximació a la literatura d’un públic potencial que, 

fins llavors, s’havia reduït dràsticament per l’escolaritza-

ció en castellà i la prohibició del règim a la publicació en 

català. Tot i així, les grans novel·les històriques juvenils 

(de Maria Novell, d’Oriol Vergés, d’Emili Teixidor, de 

Josep Vallverdú, de Carles Macià, d’Enric Larreula...) són 

novel·les de rerefons històric, generalment amb un pro-

tagonista jove fictici, que du a terme la seva aventura 

personal sobre el rerefons de la història i gestes de per-

sonatges reals. Aquests relats, molt apreciats i llegits a les 

escoles, rarament responen a aquell tipus d’èpica abran-

dada, violenta o romàntica, que té, per bé o per mal, un 

major impacte en les ments joves. Però és que resulta tan 

difícil i arriscat enllaçar la didàctica escolar amb l’exalta-

ció èpica...

h) Molt poca presència d’altres gèneres  
i uns còmics menystinguts

Encara avui, dins el ventall de l’edició per a infants i 

joves, la part del lleó l’ocupa la narrativa, i dins d’ella es 

publica més novel·la que conte o relat breu. La poesia per 

a infants d’autor viu i coetani als seus lectors, com ho són 

Miquel Desclot, Joana Raspall, o Josep M. Sala-Valldaura, 

és d’aparició força més tardana, a finals de la dècada dels 

80, i més constant a partir dels anys 90. Però força més 

abundant en bestiaris que en poemes històrics... 

Pel que fa al teatre, no es pot negar que la fi de la dic-

tadura va veure néixer una bona pila de grups de teatre 

d’animació, boníssims i engrescadors, però pràcticament 

mai afeccionats a difondre fets o personatges històrics i, 

evidentment, no gaire proclius al teatre de text (on sí que 

hi hagué alguna obra posada en escena dins dels cicles de 

teatre de Cavall Fort). Les dues obres de rerefons històric 

que més ressò han tingut entre infants i joves catalans, 

malgrat no estar-los inicialment adreçades, són El retaule 
GHO�ƛODXWLVWD i Mar i cel, la primera una brillantíssima sàtira 

metafòrica i la segona un drama èpic de ficció convertit 

en musical. 

Parlant de música, també convindria recordar el pes 

importantíssim que a Catalunya tenen les corals, i el paper 

que podrien jugar en la difusió de la història i dels seus 

personatges si lletristes i compositors s’hi dediquessin de 

tant en tant, perquè la difusió més recent del personatge 

de Serrallonga és en gran part deutora de la cançó del grup 

Esquirols (a més d’una minisèrie de TV3 i d’un parell 

d’àlbums de còmic).

I ja que parlem dels còmics, ja sigui en revistes com 

Cavall Fort o en àlbums degudament relligats, no podem 

deixar de dir que, malgrat ser un gènere narratiu poc es-

mentat i apreciat tant a l’escola com entre la crítica lite-

rària (que no pas gràfica), és dins d’aquest àmbit on re-

centment s’ha encarat més sovint la temàtica dels perso-

natges històrics del nostre país. Autors tan estimables com 

Oriol Garcia o Quim Bou són ben coneguts dins els cercles 

dels fans del còmic, i qualsevol historiador de pro valora-

ria a bastament la qualitat dels seus guions i vinyetes i 

l’aportació divulgativa realitzada de cara al públic juvenil. 

O sigui que jo, que no sóc historiadora, també ho faig.

i) Un aparell crític feble, endogàmic, barceloní i 
segmentat

El còmic o la narrativa gràfica ens han permès esmen-

tar la crítica literària. A casa nostra, l’aparell crític dedicat 

a la LIJ ha estat, des de la dècada dels setanta, molt vincu-

lat a l’escola i la lectura escolar, si bé a poc a poc la figura 
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i la preparació dels bibliotecaris també han contribuït, des 

d’una mirada més neutra, a la valoració crítica de les obres 

adreçades a infants i joves. Els darrers anys hem assistit a 

la pèrdua, segurament irreversible, dels espais de crítica 

del llibre infantil en els mitjans de comunicació, sobretot 

en diaris barcelonins, i a un augment molt destacable i 

valuós dels blogs i webs que s’hi dediquen mitjançant les 

tecnologies digitals. Però aquest canvi de suport difusor 

continua sent endogàmic, i diria que els qui visitem aques-

tes pàgines virtuals som, majoritàriament, gent del ram. 

En general, la crítica para més atenció a allò que surt del 

fons de les editorials grans i barcelonines que de les pe-

tites monografies locals, de difícil i arriscada distribució, 

i podria arribar a semblar que tot el que s’edita surt de 

segells reconeguts. O sigui que ens cal, un cop més, la-

mentar que la crítica, sobretot la dels estaments i entitats 

més acadèmics, sigui encara tan lluny de tractar, analitzar 

i valorar per un igual tot allò que s’escriu i es publica o 

difon en català, sense etiquetes, prejudicis locatius ni 

adjectius segregacionistes. Vull dir que, si en aquests 

cercles s’escaigués estudiar, valorar o premiar el relat 

històric generat amb ocasió del tricentenari, hauria de 

tenir-s’hi en compte tant el Victus Barcelona 1714 de Sán-

chez Piñol, com el 1714 de Jordi Sierra i Fabra, és a dir 

tota la constel·lació d’obres literàries sorgides arran 

d’aquesta efemèrides, analitzant-les com pertoca en cada 

cas, és clar! Però em temo que encara durant molts anys 

continuarem mantenint en calaixos separats una litera-

tura culta i adulta, una literatura infantil que sembla que 

no mereixi el qualificatiu de culta, i una literatura popu-

lar adreçada indistintament a grans i petits alhora i que 

es difon, però no pas críticament, cada cop més en suports 

que no són llibres.

 

j) Uns autors àvids de traduccions en el mercat 
internacional

Els autors de la LIJ més joves o que més recentment 

han irromput dins el mercat català, ja són molt lluny –i 

això em sembla molt satisfactori– de sentir-se amb l’obli-

gació de «salvar-nos els mots i retornar-nos el nom de 

cada cosa». He estat observant que els noms dels seus 

protagonistes és cada vegada més foraster (Clòdia, Noel, 

Elvis...) perquè algú els ha dit que això va bé per ser tra-

duït en altres llengües. Les aventures que els passen són 

cada vegada més despullades d’un context específic i geo-

gràficament concret, i encara menys d’un fet o personat-

ge històric nostrat. Perquè escriure novel·la juvenil en 

català és econòmicament poc rendible, sobretot ara, davant 

el fantasma de la sociabilització 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’anglès, francès o alemany. Em 

sembla del tot lícit: cada escriptor orienta la seva obra com 

vol. Però jo ho havia d’esmentar, ara i aquí, si més no com 

una altra de les possibles causes del desconeixement que 

tenen els joves lectors catalans de la història, personatges 

i fets reals del nostre país, enteneu?

Cloenda

I fins aquí puc arribar. Una flor no fa estiu, però mol-

tes fan un ram. Us he desgranat algunes possibles causes 

que, a parer meu, haurien pogut contribuir al desconei-

xement que de la pròpia història tenen els infants del 

nostre país. Crec que amb una sola d’aquestes causes, 

sobretot amb la tercera, n’hi hauria hagut prou perquè 

així fos, perquè una flor no fa estiu, però moltes fan un 
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ram, o un feix... i alguna flor hi ha que és verinosa.... Ales-

hores, com els savis del Pirineu us preguntareu: què podem 

fer-hi? Com podem escapolir-nos d’aquest fat malastruc 

i d’aquesta sensació de derrota permanent? 

No sé la resposta científica a aquestes preguntes... Però 

si les coses no haguessin anat així, altre gall li cantaria. 

Tanmateix, com que no solament de novel·la es nodreix 

el bagatge cognitiu dels infants i joves, seria aconsellable 

que, de tant en tant, com qui no vol la cosa, en guions de 

còmic o de sèries televisives, en poemes i cançons, en 

relats breus o llargs, en peces de teatre o en xarxes tele-

màtiques, tots plegats, hi deixéssim anar una frase feta, un 

lloc, un any, un nom, un proverbi, un refrany, una estro-

fa, un acudit, un serial o una gatada, que ens relligués amb 

el passat, si de debò volem o aspirem contribuir a millorar 

el coneixement de qui som i d’on venim. Si aquesta citació 

esporàdica però intencionada és desconeguda pel lector 

jove, farà preguntes i –això sí que ho sé del cert– de la 

capacitat de preguntar en prové el saber. O no?
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