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 Hi ha diverses generacions de lectors que han tingut Emili 
Teixidor com el seu escriptor de capçalera, potser sense ser-ne 
conscients. Els autors que publiquen en col·leccions per a infants i 
joves són més coneguts pels títols de les seves obres que no pas 
pel seu nom literari. Però Emili Teixidor n'era una excepció. En 
col·loquis amb joves lectors en centres educatius, avui, esmentar el 
nom de l'Emili Teixidor és com esmentar una Denominació d'Origen. 

 Per als adolescents d'institut i el professorat, Pa negre, una 
novel·la sense fronteres. Per al professorat que a finals dels anys 
seixanta encara era lector adolescent, parlar de L'ocell de foc vol dir 
activar un xip de les lectures que deixen empremta. Per als 
primeríssims lectors, parlar de La formiga Piga és recordar vespres 
d'ara mateix de lectura compartida, d'hores de biblioteca col·lectiva, 
de moments únics de viure en un altre món gràcies a la imaginació. 

 Emili Teixidor, autor ara popular gràcies a l'èxit internacional 
de l'adaptació cinematogràfica de Pa negre, és un dels que a mitjan 
dels anys seixanta va pujar al carro del grup d'autors que van 
reprendre la normalització d'una literatura rigorosa i de qualitat en 
català, sense deixar de ser formativa, i que ajudés a ser crítics els 
infants i joves que ell també havia tractat de primera mà com a 
pedagog. 

 Emili Teixidor ha sabut combinar en la seva obra tant la 
fantasia divulgativa per als primers lectors com l'aventura històrica 
per als lectors adolescents, barrejats amb el mestratge de la 
paraula. La seva sólida obra per a infants i joves no té res a envejar 
a la de qualsevol dels autors distingits amb un premi internacional 
Andersen, el Nobel de la literatura infantil i juvenil que els 
fonaments que ens deixen autors com Emili Teixidor ha de fer que 
un dia sigui també possible per a la literatura catalana. 
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