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EL GUARDIÀ DE L'ANELL

El Guardià de l'Anell és un llibre que ha reunit un seguit de característiques que l'han fet una lectura clàssica
en el panorama de la narrativa valenciana per a joves. Es tracta d'una aventura on el valor de l'amistat és un
factor important, especialment a l'edat dels protagonistes, i on podem veure com el misteri no cal que el
busques en països exòtics, ni en mons de futur, ni en éssers inversemblants.
Temporalment, l'obra se situa a finals del segle XX, coincidint amb el temps real en què s'escriu. A més,
l'obra divulga el llegat de l'antiga civilització dels àrabs valencians, i així el coneixement del nostre passat
àrab i el que pensem al respecte. La colla d'amics representen un exemple del que és un grup a aquestes
edats. També es pot observar com un xicot de Barcelona (Ferran) es relaciona i dialoga amb joves de
Benifairó de la Valldigna (la Safor), sense cap problema. Les diferents variants dialectals del català no són
cap impediment.
Va ser publicada per primera vegada l'any 1984 per Gregal llibres, que inaugurà la col·lecció Gregal Juvenil.
En aquests moments el context de la literatura en català al País Valencià era molt fràgil. Però, en novembre
de 1983 s'aprovava la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, que establia les bases de l'ensenyament en
valencià, i facilitava el terreny per a la creació literària infantil i juvenil en la llengua pròpia. Va ser una de les
primeres obres en valencià dirigides a aquest públic.
L’autor, Vicent Pascual, és de Silla. Ha escrit diversos llibres d'ensenyament i de novel·les juvenils. Per tant,
un coneixedor del que pot fomentar els hàbits lectors als joves d'aquestes edats. A partir de la segona edició
és Tabarca qui comercialitzà l'obra. Hi ha més de 40 edicions i reedicions. Amb el pas de les edicions les
editorials saberen actualitzar progressivament les il·lustracions i la tipografia, la imatge exterior i interior de
l'obra, així com la “Guia de lectura”.
L'obra ha funcionat bé a nivell comercial i escolar. És un clàssic de la literatura juvenil valenciana. Pense
que és un llibre a recomanar ja que manté tot el temps el misteri i fa que no pugues deixar de llegir.

