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Emili Teixidor
Qui sóc i per què escric
Emili Teixidor

I per què escric, em demanen. Hi ha moltes raons. I, a
més a més, suposo que la resposta seria diferent si
aquesta pregunta me l'haguessin fet en diferents etapes
de la meva vida. En un primer moment, el de la primera joventut, per exemple, suposo que hi ha el
repte de conèixer i explorar les pròpies habilitats i de donar-se a conèixer per contrastar la imatge
que et fas de tu mateix amb la imatge que es fan els altres de tu. Exactament el contrari del que
busco a aquestes altures de la vida. Ara, diria que llegeixo i escric per seleccionar i acumular una
antologia personal d'imatges tretes de llibres, vivències, personatges, escenes, frases, paraules...
que d'alguna manera exerceixen un poder de fascinació i tenen un significat especial per a nosaltres.
Potser són les imatges primordials que -segons diuen- desfilen al cervell de les persones que es
troben en imminent perill de mort i que resumeixen en un instant tota la seva vida. A la meva
infantesa deien això dels nedadors temeraris que es ficaven als trossos més perillosos del riu Ter i
s'ofegaven arrossegats pels remolins subterranis. A mi aquestes xerrameques em semblaven
històries pietoses per amagar als infants la crueltat d'una mort sobtada. ¿Qui, em deia jo, dels
ofegats de veritat ha pogut explicar què li passa pel cap en el moment de perdre la vida?
En canvi, sí que crec en una col·lecció particular d'imatges essencials que anem recollint al llarg del
viure, de fragments de ficció seleccionats i conservats amorosament a la nostra biblioteca interior.
Són les imatges a les quals recorrem en certs moments per descobrir el significat de les nostres
vides, com si la plenitud del viure es concentrés en aquest ram d'imatges precioses, com si només
elles tinguessin el poder de concentrar en un tot perfecte les poderoses veritats i els fabulosos mites
que ens il·luminen i ens proporcionen la força per tirar endavant. Són els fets que hem viscut, la
nostra experiència personal, i els fets que hem descobert en l'art, la literatura, i aquesta conjunció
sembla expressar els nostres desitjos, les nostres esperances més fondes. Hi ha qui diu que una
vida plena i feliç només és possible si ens trobem en sintonia, de ple acord, potser fins i tot en
comunió, amb aquestes imatges simbòliques.
¿Qui va dir que la literatura, en el fons, en l'arrel, conserva el costum preverbal d'ajudar-nos a
construir móns, un hàbit en gran part visceral, emocional, tan personal i transferible que sovint
s'allunya molt de les interpretacions purament lingüístiques?
Aconseguir aquestes descàrregues imaginàries de diferent intensitat és el que em mou a escriure. I
cal dir que depenen tant de la capacitat de l'escriptor com de la capacitat receptiva del lector. Però en
els millors casos, en els millors llibres, escrits o llegits, sobretot en els llibres de la infància i primera
joventut, trobem unes qualitats que els fa especialment preciosos per ser guardats a la memòria.
Aquesta és una de les gratificacions d'escriure per a infants i joves. N'hi ha moltes més, com és la de
descobrir, a poc a poc, les regles d'un gènere nou. Però tornem al món imaginari que fa preciosos
certs llibres o certes imatges descobertes en les seves pàgines: penso que hi ha un misteri o secret
que ens toca a tots, grans i petits, i és la intuïció de les immenses possibilitats de futur que tenen
aquests anys, de manera que la seriositat i fins i tot la tristesa dels adults no seria altra cosa que la
consciència de la pèrdua o el balafiament d'aquesta primera força original.
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Aquestes imatges, aquests llibres, tenen també una funció alliberadora. La capacitat d'ajudar-nos a
escapar de situacions concretes que ens aclaparen. No hi ha res més frustrant que la impossibilitat
d'escapar, de fugir. Hi ha també qui diu que un adult no és res més que algú que ha perdut la
capacitat d'imaginar, de fugir, de fabular... Una literatura i una pedagogia massa racionalistes han
anul·lat en bona part aquest sentit de meravella, fantasia, fabulació..., i per això el dipòsit d'imatges
acumulades al llarg de lectures o vivències -en què ens hauríem de reconèixer i per les quals ens
hauríem de valorar- és cada cop més pobre. La urgència dramàtica del viure i la ferocitat de
l'existència semblen amenaçar el cabal de meravelles acumulades als nostres primers anys. Però la
reserva d'aquestes possibilitats i la confiança indestructible en la consecució dels desitjos expressats
per aquestes imatges o frases, situacions o personatges, és segurament l'única cosa que pot
mantenir-nos solament esperançats i amb forces en els anys difícils, si no l'única que ens pot
mantenir vius de veritat.
Hi ha moltes més raons per escriure i llegir, i més per als lectors novells, però encara que només
aconseguís una petita part de les raons exposades, ja em donaria per satisfet i recompensat.
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Tast de textos
Text
PDF: La literatura juvenil com a gènere
Teixidor publica un article a La Vanguardia (14/07/04) sobre la literatura juvenil.
http://www.xtec.es/%7Efserra22/docs/lite/arts/040714-vang-teixidor.pdf
WEB: "Estrategias del deseo o trucos para leer"
Emili Teixidor explica alguns trucs per ensenyar els nens a llegir. A La Vanguardia (19/01/05).
http://www.andreusotorra.com/cornabou/dossiers/articles/teixidorvan.html

Biobibliografia
Biografia
WEB: A la Viquipèdia
Biografia, premis i obra de l'autor al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Emili_Teixidor
WEB: Emili Teixidor a l'Institut Ramon Llull
Nota biobibliogràfica dins l'espai dedicat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara 2004.
http://fil04.llull.cat/cat/02protagonistes/teixidor_emili.shtm

Bibliografia
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=a&searcharg=Teixidor+Emili&sortdropdown=-&search
scope=13&searchscope2=13&SORT=D
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WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/a?SEARCH=Teixidor+Emili+1933&sortdropdown=-&searchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C|STeixidor+Emili|Orightresult|U1?lang=cat&sui
te=pearl
WEB: Articles de l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?f=author&p=Teixidor%20Emili&sc=1&ln=ca
WEB: Articles sobre l'autor (Traces)
http://traces.uab.cat/search?ln=ca&p=Teixidor%2C+Emili&f=keyword&action_search=Cerca&c=Trac
es+%3A+base+de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=d&rm=&rg=10&sc=1&of=hb

Comentaris sobre l'autor
Crítica
WEB: Sobre Pa negre
Pàgina de lletrA sobre aquesta novel·la de l'autor.
https://lletra.uoc.edu/ca/obra/pa-negre-2003/
WEB: Sobre la literatura infantil i juvenil
Pàgina de lletrA sobre la literatura infantil i juvenil a Catalunya.
https://lletra.uoc.edu/ca/tema/literatura-infantil-i-juvenil/
WEB: Emili Teixidor a l'AELC
Inclou biografia, obra, guies de lectura i comentaris de la seva obra.
http://www.escriptors.cat/autors/teixidore/index.html
WEB: L'autor al Corpus Literari Ciutat de Barcelona
Biografia, enllaços i transcripció d'articles sobre Teixidor.
http://www.ducros.cat/corpus/index.php?command=show_news&news_id=2810

Diversos
WEB: Emili Teixidor i L'ocell de foc
Informació sobre l'escriptor i la seva producció narrativa juvenil.
http://www.institucio.org/literatura/novella/20escriptors/teixidor.htm
PDF: "El valor de la paraula"
Intervenció d'Emili Teixidor en el Fòrum Internacional de les Cultures (Barcelona, 2004).
http://www.barcelona2004.org/www.barcelona2004.org/esp/banco_del_conocimiento/docs/PO_33_C
A_TEIXIDOR.pdf

Propostes didàctiques

●

Recursos
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●

WEB: Proposta de lectura sobre L'ocell de foc
Recursos de lectura per als estudiants d'ESO al web de l'edu365.
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/ocell/index.htm

Viquilletra
WEB: Activitats sobre L'ocell de foc
Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
http://lletra.uoc.edu/viquilletra/L%27Ocell_de_foc_de_l%27autor_Emili_Teixidor
●

Bones pràctiques Baldiri

●

WEB: Escriviu, llegiu i creixiu. Homenatge a Emili Teixidor
Experiència docent de l’escola Antoni Gaudí, de Sant Boi de Llobregat, recollida dins l'espai Bones
Pràctiques Baldiri (Fundació Lluís Carulla - UOC).
http://www.bonespractiquesbaldiri.cat/escriviu-llegiu-i-creixiu-visita-demili-teixidor-a-lescola-antoni-ga
udi-i-homenatge-a-lescriptor/
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