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La literatura juvenil reflecteix els interessos
dels adolescents. Si aquesta màxima fos cer-
ta, se’n desprendria que la religió no està de
moda, perquè entre les novetats editorials no
es troben llibres sobre aquesta matèria. El
mateix escriptor Jaume Cela es plantejava la
qüestió arran d’un llibre que ell voldria escriure
sobre la pèrdua de fe mirada des del punt de
vista d’una monja.

Reunim en una taula rodona quatre edito-
res, que, al seu torn, representen quatre dels
segells més importants de literatura juvenil i
també infantil: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Bambú, Grup Edebé i Cruïlla. Totes
quatre tenen una llarga trajectòria en literatura
religiosa.

Publicacions de l’Abadia de Montserrat
havia arribat a tenir dues col·leccions, entre
els anys seixanta i noranta, en les quals s’hi
havia publicat literatura religiosa. Eren «Club
de Butxaca» i «La Xarxa», que havia publicat
relats d’autors com Josep M. Ballarín, Josep
Carner, Rabindranath Tagore o Khalil Gibran.

La religio a la literatura:
taula rodona

Trinitat Gi lbert , periodista

Darrerament, però, l’editorial confessa que
fa bàsicament llibres d’espiritualitat. Tot i això,
l’editorial, hereva de la impremta fundada al
monestir al segle XV, manté una atenció espe-
cial per tots els temes relacionats amb la
història i la cultura catalanes.

L’editorial Bambú, segell de literatura in-
fantil i juvenil d’Editorial Casals, és la més
jove, perquè tot just el 2006 publicaven les
primeres obres. Ara bé, al llarg dels anys
l’Editorial Casals ha anat publicant força títols
sobre la religió catòlica. Bambú també n’ha
publicat, però cuida sobretot el respecte a
les diferents religions, malgrat adscriure-les
a un ideari religiós catòlic.

El Grup Edebé, l’origen del qual es remunta
a l’any 1888, va iniciar-se en el món editorial
amb el llibre El joven instruido, que estava
dirigit a formar els joves. Fundada pel sant
editor sant Joan Bosco, fa palès el compromís
amb la religió des del seu nom: Edebé són les
sigles d’Ediciones Don Bosco. Per això, el seu
camp d’acció està centrat en el món de
l’educació i la formació en tots els àmbits,
incloent-hi el religiós. Però sobretot se centra

«No publiquem relats sobre la religió perquè
no en rebem originals»

en «la formació plural, amb diversitat de cri-
teris, que es fomenta en els joves amb la
formació de valors i coneixements», diu
l’editora, Reina Duarte.

Per acabar, l’editorial Cruïlla té en el seu
catàleg llibres de text de religió, i també de
literatura religiosa, en què es tracta l’espiri-
tualitat i la transcendència mitjançant histò-
ries que els lectors puguin sentir properes.

La trajectòria és clara, però el moment
actual és canviant. Els formulem la pregunta
clau per destapar la capsa de Pandora:

És cert que no publiqueu
llibres sobre religió? I
per què?

Anna Grau (Bambú): És cert, i el raonament
és clar: la literatura juvenil reflecteix la seva
homònima adulta, i aquesta última tampoc no
aborda el tema.

Reina Duarte (Edebé): Històricament se
n’han publicat moltíssims, perquè la literatura
juvenil de fa trenta anys estava marcada per

«Les històries de zombis i vampirs, que estan
tan de moda, reflecteixen una preocupació de la

societat per la transcendència». Reina Duarte
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una tendència didàctica, d’educació religiosa
i cristiana. Tota la que es publicava era així.
Ara, en canvi, amb el boom editorial, la litera-
tura juvenil s’ha obert a les traduccions, a la
pluralitat de temàtiques, de gèneres. De totes
maneres, jo sostinc que sí que es publiquen
llibres juvenils de temàtica religiosa, i ho aniré
argumentant al llarg d’aquesta entrevista.

Núria Mañé (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat): Estic d’acord amb l’Anna Grau:
la literatura juvenil reflecteix l’adulta. Sí que hi
ha diferències; el cas de Harry Potter n’és una.
És un producte de literatura fantàstica de qua-
litat a la qual els joves s’hi van apuntar ells
sols, perquè els adolescents tenen una perso-
nalitat pròpia. Aquest fet em fa pensar que si
als joves se’ls oferís un producte de qualitat
de temàtica religiosa també s’hi apuntarien.

Núria Font (Cruïlla): No se’n publica gaire,
perquè la religiositat i l’espiritualitat estan en
descrèdit. Una part de l’església, les altes
jerarquies tradicionalistes sobretot, estan
especialment mal vistes. Però penso que hi
ha un ressorgiment de l’espiritualitat, de mo-
viments renovadors fins i tot dins de l’església,
i també de corrents més alternatius, com les
teories sobre el creixement personal, el bu-
disme... i ara tot això es comença a reflectir
una mica en la literatura juvenil.

En canvi, a la literatura
infantil sí que es troben
més títols publicats sobre
la religió?

Núria Mañé: Sí, és així, però la literatura
infantil recull la religiositat per la tangent,
parlant de la tradició i els costums (Nadal,
Reis, la mona de Pasqua).

Núria Font: A més, la literatura infantil és
la base de les criatures, els està explicant el
món i està difonent valors.

Anna Grau: Entre la literatura infantil i la
juvenil hi ha molta diferència, perquè la lite-
ratura juvenil trenca amb tot.

Reina Duarte: És més, jo diria que la mateixa
definició de literatura juvenil és trencar amb tot.

De vegades, els adolescents trenquen tam-
bé amb la mateixa literatura. En Pep Molist
m’ha explicat que, com a bibliotecaire, ha vist
l’evolució de la criatura que va a la biblioteca
amb els pares, que llegeix llibres, que se’ls em-
porta a casa, que va a les presentacions de
novetats, però, d’adolescent, li perd la pista i
la seva fitxa es queda buida de préstecs. Així
d o n c s ,  es podria dir que,
d’entrada, aneu contra cor-d’entrada, aneu contra cor-
rent per captar un públic
que no llegeix?

Núria Mañé: És així, però també passa
perquè tenen més feina amb els estudis, i no
tenen tant de temps per llegir de manera
compulsiva com podien fer quan els estudis
no els collaven tant.

Reina Duarte: I perquè també estan col-
lapsats descobrint noies i nois. Ara bé, afe-
geixo una altra qüestió: a vegades els adoles-
cents tampoc no senten la necessitat d’anar
a la biblioteca, perquè tenen altres eines per
trobar llibres i perquè tenen altres fonts, com
els amics i els fòrums d’Internet.

Anna Grau i Núria Font: Confiem que una
criatura ben formada en la lectura pugui estar
uns anys sense llegir, els de l’adolescència
més forta, però després torna. De totes ma-
neres, sabem que és un públic difícil.

Quins són els temes que
funcionen en literatura
religiosa? O, preguntat
d’una altra manera, a les
editorials manen els depar-editorials manen els depar-
taments de màrqueting?

Núria Font: Els editors sempre tenim un
debat amb els departaments de màrqueting.
Ens diuen que el públic demana Harry Potters
bis, però els editors volem apostar per la
qualitat. Tot i així, malauradament ara els
departaments de màrqueting tenen molt de
pes en totes les editorials.

Anna Grau: És cert, però les decisions es

prenen de manera molt consensuada. De fet,
si fos veritat que els editors només fem cas
del que ens marquen des de màrqueting, es-
taríem tots publicant el mateix, i no és així.

Reina Duarte: És cert que fem estudis de
mercat per saber quins temes funcionen i
quins no, però jo, com a directora de publica-
cions, vaig més enllà. Si els editors només
escoltéssim els de màrqueting no innovaríem
mai. Per exemple, jo escolto la veu del llibreter,
la del públic, la dels dissenyadors de les co-
bertes, i també la dels de màrqueting. Amb
totes aquestes opinions, publico un projecte
que, no ens enganyem, busca una rendibilitat
econòmica. Una editorial és una empresa que
busca rendibilitat. I, per això, el fet que una
editorial segueixi una tendència del mercat
és normal, perquè, al capdavall, està buscant
aquesta rendibilitat.

Així doncs, el departa-
ment de màrqueting us infor-
maria que la temàtica reli-
giosa no ven, però vosaltres
en podríeu publicar?

Reina Duarte: Sí, és així, però, a més, la
literatura de zombis tan de moda explica una
fascinació per la mort i per després de la mort,
i això també és religió.

Anna Grau: I quan es publiquen llibres
sobre conflictes de guerra també es podria
considerar que ho és, perquè la religió també
és ètica.

Núria Mañé: Penso que la literatura reli-
giosa és una altra cosa.

Definim, doncs, què és la
literatura religiosa. Què
és la literatura juvenil
religiosa?

Reina Duarte: La religió és una filosofia de
l’ésser humà, i una editorial pot fer llibres de
transmissió de valors, i aquests valors es
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poden adscriure a una o altra religió (la fe, el
perdó i l’esperança serien valors cristians).
Un llibre que parla sobre la transcendència
més enllà de la vida té connotacions de reli-
giositat, igual que totes les obres d’educació
en valors. I, com a exemples, poso el gènere
que més publiquem nosaltres, la novel·la, que
és el mirall de la societat, i que és el que més
agrada als joves. En la novel·la, la religiositat
es pot seguir en els personatges que actuen
d’una manera correcta, que segueixen uns
valors.

Núria Mañé: El llibre religiós és una altra
cosa, perquè és aquell que difon un missatge
clar (equivocat o no), i aquest tipus de llibre
és el que costa que es vengui. Si ho he de
definir clarament, opino que un llibre de lite-
ratura religiosa és el que fa referència a la
fe, l’espiritualitat, les creences o les construc-
cions institucionals i històriques que anome-
nem religions, i que ho fa per descriure o
conrear algun d’aquests àmbits amb la volun-
tat de fer una aportació significativa al seu
coneixement o al seu conreu. D’altra banda,
vull dir que jo no n’he deixat de fer cap perquè
pensés que no es vendria. No en publico
perquè tampoc no m’arriben. No se n’es-
criuen, i els que s’escriuen tenen una qualitat
molt dolenta. Ara n’estic preparant per a nens
i els he hagut d’encarregar expressament,
perquè el que m’arribava era molt doctrinal
i jo no vull llibres doctrinals.

Anna Grau: És cert que triem per la qualitat
tenint en compte les tendències. I seguint el
criteri de qualitat, jo també dic que no en
rebem, d’originals religiosos de qualitat. Nos-
altres tenim una col·lecció, «Viscut», que són
històries que han viscut persones, i hi apa-
reixen valors religiosos. Si consideréssim
d’una manera àmplia el concepte de literatura
religiosa s’hi podrien adscriure, però molt de
biaix. De fet, segons el meu parer, un llibre de
religió explica teoria religiosa. Sigui la religió
que sigui. Un catecisme, per exemple, és un
llibre de religió. En canvi, la literatura religiosa
tracta, en l’argument, algun aspecte d’una

religió o explica alguna experiència religiosa.
Reina Duarte: Teniu raó, però penseu que

nosaltres estem fent novel·la. No fem assaig,
que és el gènere que pot difondre clarament
un missatge.

Núria Font: Les editorials respectem totes
les tendències religioses. Si rebéssim originals
ben escrits sobre aquesta temàtica els publi-
caríem. Però no és el cas. Tot i així, nosaltres
tenim la col·lecció «Pensa-hi», en què hem
publicat llibres com Déu i els déus. Des d’un
punt de vista no doctrinal, el llibre respon pre-
guntes com «Qui és Déu?», «Qui s’ho va inven-
tar?». Els missatges que vol fer arribar són els
de «sigues bona persona», «no facis mal als
altres», i aquests missatges es poden aplicar
a la religió de cadascú. D’altra banda, a l’hora
de definir què és un llibre de religió, penso que
és tan difícil de dir com preguntar-se «què és
la religió?». Amb la mateixa paraula «religió»
es poden abraçar infinitat de conceptes. Penso
que avui un llibre de literatura religiosa no seria
proselitista, sinó que tractaria temes relacionats
amb l’espiritualitat i la transcendència.

Per què creieu que els
autors no escriuen origi-
nals de temàtica religiosa?nals de temàtica religiosa?

Núria Mañé: Perquè hi ha molts prejudicis,
i perquè la religió està desprestigiada. Arran
del programa de l’Albert Om sobre la Teresa
Forcades (El convidat), em vaig trobar amb
gent que deia: «Les monges són gent normal».
És clar que ho són, de normals! I una altra
setmana, el Mikimoto deia a l’Albert Om que
ell anava a missa. I tothom estava sorprès. Per
això, estaria bé que hi hagués un llibre que
normalitzés la religió. Aquest llibre faria el bé
a molts joves que s’amaguen de la seva reli-
giositat, perquè els avergonyeix fer-ho públic.

Núria Font, Reina Duarte i Anna Grau: Hi
estem d’acord.

Quins són els ingredients
que hauria de tenir un lli-
bre de temàtica religiosa
perquè funcionés?

Núria Mañé: Em baso en un que tenim
publicat nosaltres, que reeditem constantment.
Es tracta de De Cafarnaüm a JerusalemDe Cafarnaüm a Jerusalem. És la
història d’un noi a qui els zelotes demanen que
espiï i segueixi tots els moviments de Jesús.
Ell el coneix, el va seguint i acaba admirant-
lo. És la passió de Crist però des del seu punt
de vista, no adoctrina, i per això agrada.

I ara afegeixo un altre tema damunt de la
taula: per què funcionen els temes d’Egipte i
la seva religió i se n’inventen aventures amb
aquest fons? En canvi, sobre l’art romànic o
els primers cristians no es fan novel·les. Potser
han de passar anys perquè es deixi enrere la
visceralitat contra la religió cristiana.

Reina Duarte: La literatura és això. Ben-
Hur tracta la religiositat però amb aventures.

Anna Grau: Hi ha episodis en la història
de les religions –la persecució del cristianisme
primitiu, per exemple– que tenen un compo-
nent èpic de gran interès. Aquests temes
atreuen el lector adolescent.

Núria Font: Sí, però l’ha de captar, i la
manera seria donant-li la volta, sense que es
veiés que és doctrinal. Els ingredients serien
que no fos arrauxat, que fes riure, perquè la
religió és feixuga de tractar seriosament.
L’humor juvenil anglès és molt bo i capta els
lectors joves.

Finalment, la conclusió és que
no arribarem a l’edat moderna
fins que la religió no sigui un
tema més de la literatura juve-
nil, tal com passa en altres paï-
sos com França. Quatre editorialssos com França. Quatre editorials
confessen que el dia que els
arribi a les mans un original de
qualitat sobre la matèria el pu-
blicaran. Tan sols esperen que
els caigui a les mans.
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