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Darrerament llibreters i editors han destacat l’augment de
vendes de llibres de literatura infantil i juvenil (LIJ). Hi ha qui ho
considera fins i tot un fenomen, però el cas és que a poc a poc
(potser massa a poc a poc) va adquirint més importància dins i
fora del sector, i una mostra n’és aquesta edició especial de la revista dedicada a la LIJ i la quantitat d’activitats programades en
aquesta edició de la Setmana del Llibre en Català per a aquest
públic concret.
Hi ha uns quants factors que han propiciat aquest creixement.
El fet de veure que, en plena crisi del sector, el llibre resistia en
vendes i fins i tot augmentaven va animar els principals actors a
focalitzar-se més cap a aquest públic. Per tant, ara ens trobem
que al mercat cada vegada hi ha més títols, autors, il·lustradors
i varietat. Apareixen nous segells infantils i juvenils, tant d’editorials que només publicaven llibres per a adults com d’algunes
altres totalment noves. Dins aquesta gran oferta, per sort, s’editen llibres de qualitat, molt bons, i això també es nota. Genera un efecte d’optimisme en cadascun dels processos en què
està implicat un llibre. A tots els factors que hem assenyalat, s’hi
afegeixen noves llibreries especialitzades que funcionen com a
prescriptors, més mitjans que en parlen i, per tant, més difusió.
Malgrat tot, la literatura adulta continua sent el pilar principal
de les pàgines dedicades a la crítica literària.
Ara bé, parlem de la LIJ com si fos un cos unitari i sota aquest
paraigua es publiquen obres de moltes menes, per a franges
d’edat molt diferents, i no totes viuen aquesta bonança. És el
cas del còmic i del llibre juvenil, sobretot en l’edició catalana,
en què la davallada de lectors, per diversos factors, s’accentua
amb força. En canvi, l’àlbum il·lustrat i els llibres de coneixement,
que durant anys han arrossegat l’estigma de ser els menys venuts, ara són tendència i ocupen els espais més destacats a les
llibreries.
Cal ser optimistes amb el creixement de la LIJ, però també
crítics respecte a què es publica i com es publica per continuar
millorant. Cal concebre “la literatura infantil com una obra d’art
i no només com una eina per a l’educació moral”, com apunta
Anna Juan Cantavella a les pàgines interiors d’aquesta publicació. I és feina de tothom aconseguir editar més obra original o com a mínim equilibrar la balança amb l’obra traduïda. Si
aconseguim incorporar aquests reptes i sabem aprofitar el bon
moment de la LIJ, podrem considerar que ens trobem més
enllà d’un fenomen.
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Una Setmana consolidada
Parlem amb Montse Ayats, presidenta de l’Associació
d’Editors en Llengua Catalana, entitat que organitza
la Setmana del Llibre en Català.

“Ja n’hem fet trenta-set edicions, però què ha canviat en els darrers anys? Les principals
diferències són que els expositors paguem per ser-hi presents, l’hem consolidat a l’avinguda de la Catedral de Barcelona i al setembre. Anys enrere era un bolet i ara té unes
dates fixes i un espai cèntric que permet que s’hi acosti també gent que hi passa sense
anar-hi expressament: el català, avui a Catalunya, encara necessita gent que se’l trobi
per descobrir-lo. Entre aquests canvis també hi ha una conseqüència: abans les novetats
acostumaven a sortir la segona quinzena de setembre i ara ja n’hi ha moltes que surten al
final de l’agost. La Setmana ha passat a ser un moment en el qual apareixen molts llibres
nous, amb atenció dels mitjans i el públic.”
Espai de venda, però també moltes activitats
“Hi ha una part que és la fira, la de venda de llibres, i una altra que és la de festival, les
activitats. Tot plegat acaba formant aquestes deu jornades. Els editors fins i tot fem això,
setmanes de deu dies. Enguany hem treballat encara més les activitats, hem millorat
el relat unificat al voltant de la variada programació que proposen els expositors, hem
detectat els buits que hi havia i hem procurat omplir-los, cobrint des dels primers lectors
fins als més grans i també una tarda dedicada a joves.”
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Diversitat i transversalitat
“Aconseguim que durant més d’una setmana el català tingui una presència mediàtica
molt important, que avui encara es necessita en un país on hi ha dues llengües, una
de les quals amb una indústria molt més forta al darrere. Així fem visible la riquesa i la
diversitat de l’edició en català d’una manera que el mercat convencional no et permet,
perquè actualment a Catalunya de cada quatre llibres que es compren tres són en castellà i un en català. Per tant, si no fas res, sempre hi haurà un sector majoritari que en
sortirà cada cop més beneficiat. El que fem és defensar el que és específic d’editar en
català. Al final, a la Setmana, a cada segell en concret li anirà com li anirà en qüestió de
vendes, però el que se cerca és millorar el conjunt de l’edició en català.”
“Per nosaltres és fonamental que la Setmana arribi a tots els públics. Vol ser un element per
al sector: de tota mena d’editors, independents i no independents, de llibreters grans i petits. Si mirem la llista d’expositors crec que ja mostrem de manera completa la diversitat de
l’edició en català. És un espai per a tothom, per a totes les edats, amb la idea de potenciar
que l’edició en català és transversal quant a gèneres, autors i temàtiques, per treure’ns del
damunt prejudicis que posin en qüestió, per exemple, si la novel·la rosa existeix en català.”
Dates
“No són les millors quant a infantil i juvenil, ho reconeixem: el començament de setembre és el moment entre el final de les activitats d’estiu i l’arrencada de l’escola. Però és
un esdeveniment al carrer, així que és important que faci bon temps, i just després ja hi
ha la Mercè. Ens movem en dates de la Diada, també. Ens va semblar que tenia tot el
sentit que al voltant seu es posés en valor l’edició en català. Mirat el calendari de dalt a
baix, creiem que són les millors dates possibles malgrat que sempre hi hagi dificultats.”
Objectius en clau de literatura infantil i juvenil
“Una de les qüestions importants és treballar el foment de la lectura. Pots fer un tipus
d’activitat d’entreteniment, però que alhora representi fer un treball de base amb la
lectura. Enguany, a la programació, els mediadors i dinamitzadors d’aquest àmbit –biblioteques, Departament d’Ensenyament...– hi tenen més pes que unes altres vegades.
Ens calen més lectors, és a dir, fomentar el gust per la lectura.”
“El còmic és una assignatura pendent, és una de les línies que des de l’associació volem
treballar. Ja s’hi fan coses, tenim un planter brutal d’il·lustradors i de guionistes, però
sovint treballen per a uns altres països o ho fan aquí en castellà, perquè és evident que
el castellà et permet sortir amb uns tiratges de base que et faciliten guanyar-te la vida,
mentre que l’edició en català necessita acords amb l’edició en castellà i, en definitiva,
ser tractada amb una certa sensibilitat. Ens sembla important perquè si el seu públic,
sovint adolescent, no troba oferta en la nostra llengua durant un espai important de la
seva vida, pot ser que després ja no hi torni i l’hagis perdut per sempre o gairebé, tot i
que perdre potser no és la paraula perquè per mi la cosa important és llegir, en la llengua
que es vulgui. Però la nostra tasca és defensar la lectura en català i és molt important
que tots aquests joves trobin tots els gèneres en la nostra llengua.”
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Històries
que enganxen
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Heus aquí un recull de les propostes més llamineres
de la Setmana, una petita guia de les activitats i iniciatives
que poden resultar més interessants en clau familiar.

Matí Jove

La Meva Primera Biblioteca

Les biblioteques públiques

Premi Especial a ‘Cavall Fort’

La Setmana dedica alguns matins a programacions temàtiques: hi ha el matí de la
Il·lustració, el de Lleure, el Negre... I el del
dissabte dia 14 s’ha consagrat als joves,
amb presentacions i activitats al voltant
de lectures adreçades a les franges d’edat
més altes de la literatura infantil i juvenil, i
la presència dels gèneres més atractius per
als adolescents. No hi faltarà el manga!

L’any passat va ser una de les novetats i va
resultar tot un èxit. Amb compres superiors a
50 euros es regala una bonica caseta de cartró que no és sinó un moble lleuger perquè
els infants guardin els seus tresors bibliogràfics més preuats. Una iniciativa de foment de
la lectura entre els més petits i una revalorització del concepte de biblioteca personal
que busca remarcar-ne la importància ja
des de les primeres lectures.

Mediadores d’importància superlativa,
les biblioteques tenen molta presència al
llarg de la Setmana, però també gaudeixen
d’un dia dedicat especialment, el dilluns
9 de setembre. Les Biblioteques de
Barcelona, a més, a través d’Eva Cartanyà,
són les encarregades de l’animació diària
dels espectacles i tallers de l’Escenari 3,
el dedicat als menuts.

Signatura de llibres

El Racó de la Lectura

Aniversaris

Passen els anys i les generacions, canvien
molts hàbits, però encara es manté l’atractiu
de tenir un llibre signat per l’autor o l’il·lustrador. A la Setmana això és especialment fàcil.
Més de setanta autors signaran a les casetes,
una xifra que es multiplica gairebé per tres si
tenim en compte que, una vegada acabades
les presentacions, a tots els autors se’ls ofereix
la possibilitat de signar a peu d’escenari. Són
xifres totals, comptant-hi també títols per al
públic adult, però l’àmbit infantil i juvenil hi té
una presència ben notable, amb personatges
il·lustres com el mateix Geronimo Stilton.

Els llibres són un objecte i no sols ens
n’importa el contingut. Això encara és més
evident en títols per a infants i joves, sovint
amb exuberància gràfica i d’il·lustracions.
Ens agrada tocar-los, comprovar la textura
de la impressió i fins i tot olorar-ne el paper, l’interior. Amb El Racó de la Lectura,
el públic de les activitats familiars podrà
accedir a unes caixes, cadascuna corresponent a una editorial, amb llibres que
podran consultar per estar al dia, directament, de les últimes publicacions per als
més petits.

Engegar un projecte editorial no és precisament obrir una porta plena de certeses.
El camí és insospitat i sovint dur, així que
mentre es pugui cal celebrar que l’aventura continua. Enguany uns quants segells
celebren aniversaris més o menys rodons.
Entre els dedicats a la LIJ, cal destacar els
cinc anys de Mosaics Llibres, els trenta de
Combel i els quaranta d’Eumo. Per molts
anys més!

Pocs elements de la cultura popular han
fet tanta feina per a la normalització del
català i la fixació de models de llengua
com la revista Cavall Fort, que hi treballa
des del 1961! Potser se’ns acudiria posar
a un nivell semblant la Nova Cançó, les
retransmissions futbolístiques d’en Puyal...
i poca cosa més. És per això que no
sorprèn a ningú que la Setmana del
Llibre en Català hagi decidit atorgar un
premi de nova creació a Cavall Fort,
“per la seva tasca ininterrompuda al llarg
de 58 anys de treball a favor del foment
de la lectura, de la defensa del català i la
consciència de país”. L’acte de lliurament
serà el dia 14 de setembre a dos quarts
de set del vespre. Una nova oportunitat
per destacar una publicació històrica
i encara amb molt de camí per recórrer.

* La programació completa, la podeu consultar
al final d’aquesta revista, a partir de la pàgina 44.
9

Primers
lectors
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Franja 0-3

Novetats Primers lectors

Una mica perdut
Chris Haughton

Et regalo el món
S. McCleary i C. Saldaña

Petra
Marianna Coppo

NubeOcho

Símbol

Baobab

Un altre títol amb un petit
mussol de protagonista. Una
becaina propicia un incident
que li farà viure aventures,
descobrir la diversitat que
amaga un bosc i comprovar
el valor del que tenim i no en
som conscients fins que ens
perilla. Una història senzilla
en esquelet argumental, però
plena d’implícits i de solucions gràfiques per mostrar
al protagonista la complexitat
del món més enllà del niu.

Un títol ben atractiu ja des de
la portada. Per la bellesa de
la il·lustració i el disseny, però
també per la curiositat que
desperta argumentalment.
Una família trescant per una
muntanya en plena foscor?
De què deu anar això? Un
àlbum il·lustrat intrigant i plàcid alhora que ens presenta
la nit lluny de truculències,
com un lapse de temps
gairebé màgic en què el món
presenta una cara diferent,
fins i tot més amable.

Grup 62 presenta amb el
nom de Baobab un nou segell
dedicat a l’àlbum il·lustrat.
Aquest és un dels primers
llançaments i una mostra més
que l’exaltació de les meravelles del món natural mai passa
de moda com a temàtica en
el llibre infantil. Il·lustracions
ben boniques de l’asturiana
Carmen Saldaña per a un relat
en vers sobre la celebració
de la vida i les possibilitats
il·limitades de l’amor.

Heus aquí un simpatiquíssim
àlbum il·lustrat que se’n surt
molt bé, de la seva premissa:
una pedra, un objecte aparentment estàtic, inert i poc
avesat a canvis, també pot
viure aventures, experimentar
noves situacions constantment i, en conseqüència,
implicar el lector. Un llibre
ben astut, amb temes com
el poder de la perspectiva,
l’autoconfiança i el dret de cadascú a ser el que vulgui ser.

Una guineu
Kate Read

Qui s’ha fet pipí
al Mississipí?
Evgénios Trivizàs

Quin avorriment...
Claude K. Dubois

Blackie Books

L’ossa i el llop
Daniel Salmieri

Ekaré

Rere aquest títol, amb una
rima que tots hem pensat
alguna vegada però potser
no hem gosat dir en públic,
hi tenim un conte en vers que,
amb un somriure, explica les
grans conseqüències d’un acte
que podria semblar irrellevant.
Publicat per primera vegada
el 1997, és tot un clàssic de
la literatura infantil grega
contemporània i ara ens arriba
amb una acurada traducció de
Mercè Guitart i Ribas.

Blackie no s’oblida dels més
petits i aquesta rentrée opta
per un àlbum de la prolífica autora belga Claude K.
Dubois. Una història sobre
uns ocellets que, en plena
temporada de calor, han de
cercar alternatives de lleure
als dispositius informàtics.
Al final, un esdeveniment
tan imprevist com senzill els
proveirà de la diversió que
cercaven. Un llibre de factura
exquisida i clàssica, il·lustrat
amb aquarel·les.

Una nit d’hivern neix una
història d’amistat insospitada. Els dos animals del
títol emprenen un camí de
descoberta del món que, és
clar, també és un camí de
descoberta personal. Una
història subtil, bella i assossegada que destaca la riquesa
infinita de la natura, però
també el valor de la companyia i l’obertura de ments i de
sentits necessària envers tot
el que ens envolta.

Libros del Zorro Rojo
Un segell de confiança
publicant un títol amb l’animal
que li dona nom d’una autora
que es diu Caterina Llegeix?
Què pot sortir malament?
Bromes a banda, tenim a les
mans un llibre que segueix una
trama gairebé de thriller per
ajudar-nos a aprendre a comptar de bracet d’aquesta guineu
i unes gallines que han d’anar
amb molt de compte. Tot plegat, amb una deliciosa mescla
de tècniques d’il·lustració que
inclouen el collage.
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Un amic ens espera
Marie Dorléans

Mosaics Llibres

Joventut

A dormir,
petita balena!
Bàrbara Castro Urío
Zahorí Books

Fa alguns mesos, A dormir,
gatets! va obtenir el prestigiós
guardó BRAW Toddler, a la
Fira de Bolonya. Ara el mateix
segell i la mateixa autora tornen amb una feliç continuació
del llibre canviant els felins
per un cetaci. Un llibre amb
encunyacions enginyoses,
disseny net per afavorir la
relaxació i una introducció
dolça als colors i a les hores
del dia. L’autora impartirà
un taller durant la Setmana.

El Cuquedo busca
un amor que faci por
C. Cunha i P. Galindro
Edicions del Pirata

Arran de l’èxit d’El Cuquedo,
escollit com a llibre del Pla Nacional de Lectura de Portugal,
arriba una nova història que
manté el recurs de la repetició
per concedir als infants el
plaer d’anticipar-se a les coses
que passaran. Malgrat que
el títol pot semblar una mica
desconcertant o com a mínim
intrigant, es tracta d’un conte
perquè els infants, a més de
conèixer espècies animals,
aprenguin a no tenir por.

Cap a la Lluna!
Allison Black
Combel

Els allunatges del programa
Apol·lo dels Estats Units inspiren aquesta aventura interactiva. S’hi mostren diverses
fases del projecte espacial,
des de l’envolament del coet
fins a la tornada a la Terra.
Aquest darrer estiu hem
celebrat el 50è aniversari
de l’arribada de l’home
a la Lluna, així que és un molt
bon moment per abordar el
tema, també amb un llibre
de solapes i llengüetes!

El gran dia del mussolet
Debi Gliori i Alison Brown
Corimbo

Ai, el primer dia d’escola!
Un motiu narratiu que, per
recurrent, no deixa de ser
sucós si es presenta amb
una mínima gràcia. En aquest
cas, al mussolet no li fan gaire
bona espina els presumptes grans dies i preferiria
quedar-se a casa amb la mare
i el germà petit. Després,
un cop a l’escola, és clar, la
cosa canviarà. Una història
de tall clàssic a càrrec de la
reconeguda autora escocesa
Debi Gliori.
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Paraula d’editora

Núria Albesa

Alba Besora

“M’agradaria recomanar
Tània Claravall, de Maria
Parr, que publica Nórdica.
La cosa més destacable
d’aquesta història, a
banda de les il·lustracions,
que són meravelloses,
és el personatge de la
Tània, una noia pèl-roja
intel·ligent i amb una
imaginació poderosa,
inesgotable. El llibre
rememora el tarannà
de la Pippi Långstrump.
Una lectura estimulant,
divertida i amb passatges
descriptius molt elegants.”

“El llibre que m’hauria
agradat publicar és La
Maleta, de Núria Parera
i amb il·lustracions de
María Hergueta, de Babulinka Books, una editorial
que admiro moltíssim.
Trobo que és un llibre
molt inspirador i emocionant a la vegada!”

La Galera
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Pagès Editors

Patrizia Campana
Estrella Polar
i FanBooks

“Trio Lenny Llamàntol es
queda a sopar, de Finn i
Michael Buckley i editat
per Libros del Zorro Rojo.
Sempre m’han agradat els
àlbums il·lustrats, encara
que no en publico gaire.
Aquest m’agrada per la seva
història una mica esbojarrada, pel seu humor i per les
il·lustracions que l’acosten
una mica a una novel·la
gràfica... Ah, i també perquè
permet que el lector decideixi cap a on va el relat. Per
a ments despertes!”

Com és comprensible, poques professionals estan més a
l’aguait de les novetats del mercat del llibre infantil i juvenil
que les mateixes editores que s’hi dediquen. Si a això hi
sumem un criteri guanyat a pols, les seves recomanacions
tenen un valor especial. Per això els hem demanat que ens
parlin d’un llibre més o menys recent d’un altre segell que
haurien estat orgulloses de publicar elles mateixes.

Alice Incontrada

Noemí Mercadé

Isabel Monsó

“Per mi, uns dels llibres
més bonics de l’any, i que
m’hauria encantat publicar,
és El camí de la muntanya,
de Marianne Dubuc. Els seus
llibres sempre m’han agradat
molt, crec que és una de
les grans autores d’infantil
contemporànies, però aquest
en concret el trobo realment
especial. Em va emocionar
moltíssim el primer cop que
el vaig llegir. Vaig plorar i vaig
somriure, és d’una tendresa
(que no cursi!) que fa mal.
Crec que és un llibre que toca
molt els adults perquè parla
del pas del temps i del llegat,
del que deixem a les persones
que estimem.”

“5 minuts més és un àlbum
il·lustrat de Marta Altés,
publicat per Blackie
Books. Ens explica amb
sentit de l’humor i amb
molta tendresa l’arbitrarietat de la percepció
del temps. De com cinc
minuts poden donar per
a moltes coses o bé com
se’ns fan ben insuficients,
tant als grans com als
petits.”

“M’hauria encantat editar
Així és la vida, de Tomi
Ungerer, amb traducció
de Jordi Martín Lloret
i publicat per Blackie
Books. M’encanta el pensament d’Ungerer sobre
les coses importants de
la vida (les que ho són
de debò i les que només
ho semblen) i trobo que
és un llibre fantàstic per
introduir els nens a la
filosofia. La mort recent
d’Ungerer fa que també
el senti com una mena de
testament vital, i vitalista,
d’aquest gran artista que
enyorarem molt.”

Blackie Books

Combel

Viena
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Què fem amb els clàssics?
Les obres clàssiques infantils, de prestigi i alta penetració en la societat,
no sempre s’adiuen amb la moralitat imperant. La manera d’abordar
aquestes friccions ha propiciat debats mediàtics els darrers temps,
segurament atiats pel foc de la polèmica. Ara que s’ha refredat,
aprofitem l’avinentesa per reprendre el debat amb ànim assossegat
i amb un punt de vista expert. En parlem amb Anna Juan Cantavella,
antropòloga i especialista en literatura infantil.
Què hem de fer amb les obres clàssiques que no necessàriament segueixen criteris
actuals en perspectiva de gènere, respecte a la diversitat i més aspectes?
La qüestió, segons el meu parer, passa per oferir temps de conversa, per aprendre a fer-se
preguntes, a reflexionar, a contextualitzar, a interpretar, a comparar, i ajudar-los a trobar punts
d’ancoratge per construir respostes. Des d’aquest punt de vista, crec que és més interessant
oferir molta diversitat, i sempre de qualitat, que no pas censurar certes obres. A més, les obres
literàries, les clàssiques i les actuals, estableixen diàlegs de moltes menes entre si. Un dels
objectius de l’educació literària hauria de ser saber trobar aquests lligams i comprendre que les
obres van construint i desconstruint certes mirades. Aquest joc amb la tradició és un exercici
que la literatura infantil porta a terme de manera constant, subvertint i parodiant els clàssics.
Com vas viure el debat de la primavera passada arran del cas de l’escola que va decidir
apartar alguns títols de la biblioteca infantil, perquè considerava que reproduïen imaginaris sexistes, i els va posar només a disposició d’alumnes més grans?
Ho vaig viure una mica amb desencís perquè crec que el debat va produir una sèrie de
desqualificacions no merescudes, cap a l’escola i l’AFA, que venien donades per com es va
explicar el procés de treball als mitjans i per una mirada una mica allunyada de les aules.
Crec que més enllà de polèmiques, dos dels aspectes clau que cal tenir en compte són la
manca de formació literària que pateixen els i les mestres i la importància de començar a
repensar els infants des d’una perspectiva menys infantilitzada; una mirada que ens ajudi a
comprendre que són éssers capaços, des de ben petits, d’interpretar, de discernir i de ser
crítics. Seria bonic que el debat ens servís per avançar en aquestes dues vies.
Quin és el valor afegit de llegir una obra clàssica, compartida per diverses
generacions, més enllà de consideracions de qualitat literària?
És que crec que no hem de perdre de vista les consideracions literàries. Si un clàssic
ha esdevingut clàssic no és sols pel que ens diu, sinó també per com ho diu, i això està
íntimament relacionat amb la qualitat literària. La potència dels clàssics resideix en la seva
excepcionalitat estètica i –com diria Italo Calvino– en el fet que mai acaben de dir el que
havien de dir. El nostre problema és que la literatura infantil continua sent percebuda per
la major part de la gent només com una eina per a l’educació moral dels infants i no com
una obra d’art, com sí que es fa amb la literatura destinada als adults. I això fa que les obres
s’esgotin ben ràpidament. Els llibres destinats als infants es trien massa sovint només pel
que diuen i la literatura, més que el què, és el com, el gust per la textura i la materialitat de
les paraules. En aquest sentit, m’agradaria recomanar els textos de Teresa Colomer, que
ens poden donar moltes pistes sobre la importància dels clàssics.
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I si hem d’adreçar la resposta anterior a un infant o adolescent, què podem argumentar per encoratjar-lo a llegir un text escrit fa una pila d’anys?
Moltes vegades volem que els infants i joves llegeixin determinades obres perquè pensem
que són importants i que els oferiran experiències de lectura intenses, però no fem res per
acompanyar-los en aquest camí. Crec que els i les mediadores han de treballar perquè les
obres, clàssiques o actuals, vagin apareixent en el seu camí quan les criatures tinguin les eines
per encarar-s’hi. Això passa per entendre que mediar no és sols dir-los que existeixen i que es
perden moltes coses si no les llegeixen, sinó també guiar-los i dotar-los de les competències per
poder llegir-les, interpretar-les i gaudir-les. Quan passa això, no es necessiten gaires paraules.
Hi ha algun títol clàssic que et va enganxar quan tenies l’edat adequada i que creguis
que encara es manté ben vigent?
Faré més bé l’opció inversa. Recordo molt bé quan em vam posar com a lectura obligatòria a
l’escola El petit príncep. Tenia nou anys i un itinerari construït amb títols molt bàsics. A l’escola
no ens havien acompanyat mai en les lectures i els meus pares van intentar ajudar-m’hi sense
gaire èxit. No vaig entendre res i vaig odiar durant molt de temps aquella obra. Anys més tard
el meu pare em va encoratjar a rellegir-la i a partir d’aleshores va esdevenir una de les meves
lectures clau de l’adolescència. No crec que hi hagi una edat per a cada llibre, crec que és molt
important l’itinerari que et va portant d’una obra a una altra, i en això hem de treballar.

4 clàssics que són novetat

Mowgli de la selva
M. Laporte i O. Latyk,
adaptant l’obra de
Rudyard Kipling
Baula
El llibre de la selva, el
recull de relats de Rudyard Kipling, és potser
l’exponent literari més
cèlebre sobre el motiu
del nen salvatge. Se
n’han fet pel·lícules, musicals i mil versions més.
Aquesta nova aproximació es proposa d’una
banda una endreça
cronològica dels relats
de Mowgli (que no té
l’original) i una cuidada
presentació gràfica
que inclou pàgines de
cartolina retallada que
són una virgueria.
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En Silvestre
i la pedra màgica
William Steig
Blackie Books
Malgrat ser el creador
del personatge d’Shrek
i un dels grans noms de
la literatura infantil del
segle xx, Steig potser
no és molt conegut
fora d’aquest àmbit. En
Silvestre i la pedra màgica, una de les seves
obres més emblemàtiques, és una delícia de
conte d’aromes clàssics,
fora de data, que connecta igualment amb la
sensibilitat actual. Una
història, terrible durant
un bon tram, d’un burret
amb grans anhels.

El dia dels trífids
John Wydham
L’Altra Tribu
L’edició de La Magrana
de 1982 va acostar
a més d’una generació de joves lectors
catalans aquesta obra
de ciència-ficció que
duia dècades encisant
el públic anglosaxó.
Ara torna a la vida de
la mà del nou segell de
L’Altra Editorial dedicat
a empassallibres de 12
a 16 anys. Una història
de supervivència en una
Londres post-apocalíptica amb una petja que es
pot rastrejar en multitud
de novel·les i pel·lícules
posteriors.

La cabra Zlateh
i altres contes
I. Bashevis Singer
i M.Sendak
Kalandraka
Tot un dream team a
l’autoria. El Nobel Isaac
Bashevis Singer a càrrec
del text i Maurice Sendak
de les il·lustracions. Per
si fos poc, el debut en
l’àmbit del llibre infantil
per part de Singer
compta també amb una
primera traducció al català
d’alçada, la de Xavier
Pàmies. Set relats tradicionals jueus a través dels
quals els autors recreen la
cultura de les seves arrels.
Existeix el delicatessen
cultural per a joves i això
n’és una mostra.
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Mortina 3. L’amic fantasma
Barbara Cantina
La Galera

Amaryllis
G. Machado i A. Aparicio
Thule

Els ingredients clàssics del terror des d’una òptica humorística segueixen funcionant
bé. Una mostra és aquesta sèrie sobre una simpàtica nena zombi que viu a Vil·la
Decadent amb el seu gos Musti. En aquesta darrera història la Mortina coneix
l’espectre d’un nen i plegats iniciaran una investigació que els durà a viure moltes
aventures. Si ens quedem amb ganes de mes, el novembre arriba una nova entrega.

L’amaril·lis, en la seva correcta grafia en català, és un tipus de lliri usat sobretot en decoració d’interiors. Però el protagonista d’aquest llibre té ganes d’explorar el món exterior
i en els seus passejos viurà un grapat d’aventures. Potser és apreciació subjectiva -segur, vaja-, però les il·lustracions, a càrrec de l’osonenca Anna Aparicio, ens semblen del
millor que hem pogut gaudir últimament. Ens donen la raó múltiples reconeixements
internacionals.

L’àlbum familiar de Toni T-Rex
M. Benton i R. Hodgson
Librooks

Quin embolic!
Diversos Autors
Eumo

En algun moment els dinosaures han deixat de ser tendència entre el públic infantil? En
tot cas, les darreres temporades estan vivint una època d’especial interès i aquest títol ve
a sumar-se amb gràcia al fenomen. Estem davant d’un inventari de les diferents espècies
però a partir d’una estratègia narrativa que funciona: ho explica el propi dinosaure del
títol a mode de simpàtica (i plena de coneixements!) història familiar.

Poemes, contes i altres textos per llegir rient. Aquest és el subtítol d’aquest volum i no
enganya. Un recull de peces curtes, moltes d’elles força conegudes, d’altres no tant,
però en qualsevol cas una celebració de la transmissió oral que alhora fa la seva tasca
d’aplegar-les per escrit i posar nom i cognom als seus autors i autores. Una posada en
valor d’un patrimoni immaterial vital per qualsevol llengua, el dels textos breus infantils.

L’oceà
H. Druvert i E. Grundmann
Maeva Young

9 mesos, 1 nadó
F. Laurent i S. Chebret
Tramuntana

Quan s’insisteix en la dimensió dels llibres com objectes, es fa pensant en exemples
com aquest. Una preciositat de volum, generós en dimensions, que ens desentranya
els secrets de l’oceà de manera més que llaminera. Il·lustració de primera, encunyats
treballats i amb tot el sentit. Si us va enamorar Anatomia, de la mateixa autora i segell,
publicat fa un parell d’anys, amb aquest l’encís no serà menor.

Ai, d’on vénen els nens, com s’origina la vida humana. Una de les grans preguntes, que
fins i tot als adults no deixa de meravellar-nos quan hi pensem. Aquest títol aborda el
tema, amb un enfocament tendre però sense pecar d’ingenu, aportant informació gens
esbiaixada i amb unes il·lustracions netes i lluminoses que ajuden a una exploració
agraïda, lúdica i clara del tema. Quin gran tema.

Les eleccions dels animals
Diversos Autors
TakaTuka

La maleta
Chirs Naylor-Ballesteros
La Galera

Aquest 2019 n’hem tingut dues tasses en quatre setmanes, així que segur que les eleccions són un tema que encurioseix els infants de primària. A partir d’un procés entre
animals de la selva, en el que detectarem amb facilitat comportaments ben humans,
n’aprendrem el seu funcionament i, sense renunciar a la diversió del relat pel relat,
entrarem en contacte amb alguns conceptes claus d’allò que en diem democràcia.

Aquesta és la història d’un foraster, una mena d’animal desconegut pels altres, que
arriba a una contrada i la desconfiança que genera entre els que hi estan establerts. No
resulta difícil detectar-hi el caràcter al·legòric de l’assumpte, aleshores. Les reaccions
d’uns i altres són ben humanes i, malgrat la lliçó que se’n pot extreure, s’agraeix que
l’autor no es prodigui més del compte en subratllats sinó que el vincle amb l’actualitat
romangui subtil.

On és l’Estel·la? Festes i tradicions catalanes
Toni Galmés
Comanegra

L’home d’aigua
Joan Portell
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Wimmelbilderbuch és un terme alemany per designar aquests llibres il·lustrats de
format més aviat gros en els que s’han de cercar objectes en escenes àmplies i farcides
de personatges i elements. El Wally potser és el títol més popular, però l’Estel·la no es
queda enrere. Després d’un llibre ambientat en episodis del Procés, ara n’arriba un de
nou més adreçat a infants amb el bo i millor de la cultura festiva nostrada.

Contes de la Mediterrània és una col·lecció centrada en adaptar relats populars de
diverses contrades a la riba del Mare Nostrum. En aquest cas, tenim una versió ben
refrescant d’un conte balcànic. De la mà de l’adaptació de Portell seguirem les peripècies d’un nen que, a partir d’un bany aparentment rutinari al riu, acabarà al fons marí i
coneixerà l’enigmàtic personatge del títol.
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Molt més
que vendre llibres
Són, juntament amb el personal que treballa en l’àmbit
de les biblioteques, qui posa a disposició de famílies
els llibres que, amb sort, propulsaran l’interès lector de
les noves generacions. Els llibreters i llibreteres especialitzats
en l’àmbit infantil i juvenil, és clar, també van ser infants
i joves fa alguns anys. Saben què és engrescar-se amb
la lectura. Aquesta experiència, combinada amb l’assumpció
que cal adaptar constantment les exigències de l’ofici als nous
hàbits de consum, els ha convertit en professionals reflexius
i alhora amb reflexos. Hem triat quatre establiments
i els hem plantejat un petit qüestionari que dona pistes,
valora iniciatives i sembra esperances:

Marta Gil
El Gat Pelut
Les Corts (Barcelona)
1. Cinc minuts més, de Marta Altés i publicat

per Blackie Books. No ens cansem de recomanar-lo perquè ens n’agrada tot: les il·lustracions, com mostra la família protagonista
trencant la idea que la mare és sempre la que
porta el pes de la casa i, sobretot, la idea de
la diferent manera com els nens protagonistes i l’adult valoren el pas del temps.
2. De petita llegia molt sovint les col·leccions

d’Els Cinc i la Puck, però recordo amb molta
tendresa que El zoo d’en Pitus va ser un punt
d’inflexió. De més grandeta, recordo tenir
gravats tres llibres a la memòria: El dia dels
trífids, que acaba de recuperar L’Altra Editorial; Mecanoscrit del segon origen, i La volta
al món en 80 dies.
3. Hi ha una escola prop de la llibreria que

1.
Recomana’ns un títol més o menys recent
per seduir petits lectors i lectores.
2.
Quin llibre creus que et va convertir
en lector o lectora?
3.
Una iniciativa per estimular la lectura a infants i joves,
per modesta que sigui, que creguis que funciona.
4.
Com t’imagines l’ofici de llibretera o llibreter
especialitzat en infantil i juvenil d’aquí a vint anys?
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dedica cada dia del curs trenta minuts a la
lectura, en què els alumnes escullen lliurement els llibres que volen llegir. També crec
en programes d’acompanyament lector tipus
Lecxit i els Velocireptes de la Xarxa de Biblioteques Públiques, o els premis Atrapallibres.
És important que els lectors se sentin importants i col·laborar en la selecció de llibres per
premiar els més reconeguts crec que dona
un gran valor als participants.
4. Primer de tot, espero que d’aquí a vint anys

continuem podent dir que les llibreries existeixen. La competència de les tecnologies i
les plataformes de compra fa molt de mal al
comerç en general i a les llibreries en particular. Penso que haurem de fer un gran esforç
per adaptar-nos a aquesta nova situació: la
tecnologia canvia molt de pressa i el paper
i el petit comerç tenen menys recursos i van
bastant més lents.

Maite Cusó, Oriol Canosa
i Maite Sánchez
Llibreria Pebre Negre
El Clot (Barcelona)
1. La platja dels inútils, d’Àlex Nogués, editat per Akiara. N’hi ha
versió en català, en castellà... i en
portuguès.
2. Amb les col·leccions A poc a poc,
de La Galera, i Llibres del Sol i la
Lluna, de Publicacions de l’Abadia
de Montserrat.
3. Grans campanyes institucionals
com Fas 6 anys. Tria un llibre funcionen molt bé perquè posen els
llibres directament a les mans dels
lectors, alguns dels quals no n’han
comprat mai cap. I el que funciona
més és que els mestres i pares
llegeixin i tinguin llibres a casa, o
els duguin sota el braç.
4. Igual que ara, però la meitat serem morts i l’altra meitat jubilats.
Els qui encara hi siguin tindran
un sector amb molt bona salut:
més lectors que ara, més prestigi
pel llibre infantil... i tot en paper,
naturalment!
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Mertxe París
Olivia Pascual

L’Aranya
Cerdanyola del Vallès
1. A L’Aranya ens encanten les històries d’en Rigo i
Roc , de Lorenz Pauli i Kathrin Schärer, editades
per Pagès. En Rigo i en Roc són molt amics, malgrat que l’un és un lleopard i l’altre un ratolí. És
un llibre perfecte per llegir en veu alta i que dona
molt de joc per filosofar.
2. Teresa i la seva colla de Maria Lluïsa Solà, No hi
ha dret! de Susie Morgenstern, Els fills del bufador de vidre de Maria Gripe, La casa del Gatus de
Mercè Company, els còmics de la Mafalda i d’en
Massagran, Momo de Michael Ende, Quin dia
tan bèstia de Mary Rodgers i Quan un toca el dos
d’Anna-Greta Winberg, els dos darrers reeditats
recentment per L’Altra Tribu.

El Genet Blau
Lleida

1. Un any... Poemes per seguir les estacions,
d’Ángeles Quinteros i Ángeles Vargas,
editat per Yekibud.
2. Momo, de Michael Ende.
3. Per molt obvi que sembli, una bona narració oral, sense cap tipus de suport tret del
conte, sense titelles, és el que ens acaba
funcionant més. A més de llibretera, fa
més de cinc anys que programem activitats d’animació lectora.
4. Els hàbits de consum canvien tan de
pressa que se’m fa difícil respondre-hi.
M’imagino l’ofici adaptat als nous temps,
però com tots els altres oficis. Potser
tindrem un paper més de prescriptors
lectors i de dinamitzadors culturals.

3. Creiem fermament que la lectura en veu alta i
compartida fomenta l’hàbit lector. Per part dels
pares, la visita a les llibreries i les biblioteques de
manera natural des de ben petits i la participació
en les activitats que organitzem ajuden molt a
convertir el llibre en un objecte amic i còmplice.
I per part de les escoles, cal no prescindir de les
aules de les biblioteques, cal una bona tria de llibres. I també cal no oblidar les noves tecnologies
i les xarxes socials, que actualment són un medi
vital per als adolescents.
4. En primer lloc, desitjo que no desaparegui l’ofici
de llibreter. M’imagino que les llibreries cada
vegada més seran espais no sols de venda de
llibres, sinó també de dinamització cultural. Amb
una funció activa dins el teixit comercial, educatiu i cultural de qualsevol poble o ciutat, haurem
de professionalitzar encara més el sector. Caldrà
llegir molt i saber de llibres, de comunicació
digital, de gestió cultural, d’aparadorisme. Caldrà
reinventar-se sense oblidar els orígens.
24

25

El
guardó
dels
prescriptors

Any rere any, el Premi Llibreter s’ha anat
consolidant com un dels guardons més importants
de la temporada. Propulsat segurament pel seu
caràcter transversal, independent de tot grup
editorial ni institució susceptible d’estar influïda
de manera decisiva per colors polítics, aquí els
que premien són un dels gremis claus en el món
del llibre, els venedors però també prescriptors.
Així, el jurat que representa el Gremi de Llibreters
delibera quins són els millors títols publicats en
l’exercici passat i atorga una profitosa segona vida
comercial a obres que duien mesos transitant per
establiments però potser no havien rebut l’atenció
merescuda. Aquí destaquem les tres categories que
fan referència a l’àmbit infantil i juvenil.

PREMI
LLIBRETER
EN INFANTIL
I JUVENIL

PREMI
LLIBRETER
EN INFANTIL
I JUVENIL

DE LITERATURA
CATALANA

Camins d’aigua
Raimon Portell
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PREMI
LLIBRETER

EN ÀLBUM
IL·LUSTRAT

D’ALTRES
LITERATURES

Barcanova

La cançó del cucut
Frances Hardinge

Bambú

Sirenes
Jessica Love

Segona part de la trilogia La llum
d’Artús, protagonitzada per Rut
Anglada i iniciada fa un parell d’anys
amb Camins de nit. La tercera i
definitiva entrega, Camins d’hivern,
ja està a les llibreries des de la
passada primavera. Vagi per davant,
però, que Camins d’aigua funciona
perfectament com a novel·la
autònoma, podem enganxar-nos
sense problemes a les peripècies de
la protagonista, fugida per motius
insospitats, per una geografia en clau
però amb elements que permeten
endevinar fàcilment racons del
territori català. Estem submergits en
un entorn distòpic, podríem dir que
en període bèl·lic, que sens dubte
enganxa a lectors adolescents...
i a alguns de més edat.

Les lletres estrangeres estan
representades al palmarès
amb aquest tros de novel·la
(gairebé cinc-centes pàgines!) ambientada als anys
vint del segle xx, en un poble
dels Estats Units, quan el jazz
comença a aixecar el vol.
Malgrat aquesta ambientació
força concreta i real, estem
davant d’un text de caire
fantàstic, amb no poques
ressonàncies de noms clàssics
de les lletres britàniques com
Dickens o Shakespeare. Una
prova com poques que la literatura juvenil, quan mostra tot
el seu potencial, no s’ha de
posar per sota de la literatura
a seques.

A partir d’una festa real, la
Mermaid Parade (desfilada
de sirenes) de Coney Island,
a Nova York, l’autora ens
explica un relat sobre un nen
que es vesteix de sirena. No
abunden molt els títols que
qüestionen frontalment els
estereotips de gènere i aquí,
a més, la novetat principal
potser rau en que no hi ha
una vivència traumàtica, sinó
que el protagonista rep amb
naturalitat l’aprovació de la
seva àvia i de la comunitat
que celebra la Mermaid
Parade. Tot plegat, amb
pocs elements verbals i un
desplegament ben reeixit
d’il·lustració detallista i plena
de color.

Kókinos
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Els segons autors
Entrevista David Nel·lo
Els traductors de llibres d’infantil i juvenil no acostumen a gaudir
de gaire visibilitat, però el seu paper és molt important a l’hora de
construir certs models de llengua. Les seves propostes impacten
de manera decisiva en lectors en una fase especialment absorbent.
David Nel·lo, traductor i també autor, s’ha fet un tip d’executar
aquesta feina. Les versions en català de sèries com ‘Geronimo
Stilton’ i ‘Diari del Greg’ duen el seu segell, per exemple. Ens explica
particularitats, curiositats i maneres de veure l’ofici.
La dificultat dels col·loquialismes
“Qualsevol traducció al català, sobretot en
l’àmbit infantil i més encara en el juvenil, té
un gran desafiament: els col·loquialismes.
Quan tradueixes per exemple el Diari del
Greg, amb molt d’argot d’origen en anglès
americà, t’ho llegeixes tot, intentes imaginar-te què dirien aquests nens aquí i t’adones que moltíssimes coses serien en castellà.
Ja tens el primer problema. I no és una qüestió només de lèxic, sinó també de formes
gramaticals. Per exemple, en el llenguatge
juvenil s’ometen molts pronoms febles. Què
fas? Ho mantens així? A mi em pot semblar
vomitiu, però hi ha molts joves que parlen
així. I, de fet, als originals americans l’anglès
que fan servir és molt poc gramatical.”
L’adequació lèxica
“Amb el Greg ja hi havia la qüestió del títol. Diary of a Wimpy Kid. Què s’havia de
fer amb aquest wimpy? Al final es va tolerar
posar Diari d’un pringat, que a mi em sembla bé, i és que unes altres solucions més
nostrades quedaven molt lluny dels lectors.
A mi m’hauria encantat Diari d’un xitxarel·lo,
però molts haurien dit: “Què és això?!” O
Diari d’un galifardeu. Però moltes vegades
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els editors tenen massa por, pateixen per
ser acceptats, i en casos com el Diari del
Greg, que ha tingut molt d’èxit, molts termes no sols acaben acceptats, sinó fins i tot
reivindicats. Et podries imaginar uns xavals
dient xitxarel·lo o galifardeu, fins i tot sense
saber exactament què volen dir, però d’alguna manera s’ho farien seu.”

d’espavilar. Penso que traduir tots aquests
centenars de llibres amb un registre més
estripat seria trair totalment l’original. Malgrat tot, has d’aconseguir que continuï sent
viu, si et passes per l’altra banda podria resultar insuportable.”
Gimnàstica amb la llengua
“Haver de traduir l’Stilton, amb el gran volum que ha acabat sent, m’ha anat molt bé,
m’ha donat molt de múscul com a traductor, dona molts automatismes per afrontar
traduccions, per a adults també. A més, si
tens els dos vessants, el de traductor i el
d’autor, traduir et fa fer una pràctica gairebé obsessiva de la teva pròpia llengua, et fa
comprovar molt sovint el significat de paraules, moltes de les quals sovint totalment
integrades, i t’emportes sorpreses.”

Sabies que...
...al Diari del Greg els títols normalment
són jocs de paraules o frases fetes, i això fa
que les versions catalana i castellana siguin
ben diferents? Dog Days és en castellà Días
de perros, més literal, i en català Quina calda!, més en línia amb el significat.
...al Geronimo, la capital de l’Illa dels Ratolins és Topazia en l’original italià? Aquí és
Ratalona, la contracció de Rata i Barcelona.
...a l’original el cosí del Geronimo es diu
Trappola? En castellà van optar per una
traducció literal, perquè trappola vol dir
trampa, i en van dir Trampita. En català es
diu martingala, però separat: Martin Gala
Stilton, com si fos un nom compost.

“El que faig, i suposo que fan els altres traductors, és una barreja entre rescatar certes paraules que siguin una mica passades,
que podrien ser del Cavall Fort de quan
jo era petit, i unes altres una mica més sui
generis. Si tens gràcia, el còctel funciona.”
Fidelitat al registre original
“En l’àmbit més infantil, en què he traduït
milers de pàgines del Geronimo Stilton,
és una altra història. El Geronimo és un
ratolí, editor, força conservador en molts
aspectes i l’original en italià té un tipus de
llenguatge que, sense ser elevat, és molt
correcte, molt normatiu, malgrat que hi ha
moltes conyetes. Per tant, intento ser fidel
a l’original. Hi ha hagut qui ho ha criticat,
però penso que la dificultat que pot tenir
un lector català també la pot tenir un d’italià: hi ha paraules que no sabran i s’hauran
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Itàlia

Algunes curiositats més
Dins d’Itàlia hi conviuen dos països més, la
República de San Marino i la Ciutat del Vaticà, amb la seva pròpia companyia de telèfon, ràdio, televisió, moneda i exèrcit propi.

4
Milà

Un viatge històric per a tota la família
És un estat europeu situat a la península Itàlica i que inclou les dues illes
més grans de la mar Mediterrània, Sicília i Sardenya.

12

2

A Roma viuen uns 300.000 gats, els únics
residents que poden visitar les runes sempre que volen.

Venècia

3
11

El llop és l’animal nacional, no oficial, d’Itàlia.

Va veure néixer l’Imperi romà, bressol de gran part de la cultura occidental
i un dels més grans de la història.
Ciutats principals: Roma, Venècia, Florència, Pisa, Nàpols i Milà.

Què s’hi pot fer / visitar

Què s’hi pot menjar

Trepitjar les runes de Roma i contemplar
el gran Coliseum (1) imaginant-nos com
vivien a l’època d’August i Trajà. Explorar les meravelles del Museu del Vaticà.
Observar la màgia de la gravetat amb
la Torre de Pisa (2), meravellar-vos amb el
David de Michelangelo a Florència (3),
navegar per algun canal de Venècia
(4). Explorar les runes de Pompeia (5).
Entrar a la Galeria dels Uffizi.

La pasta (9) i la pizza (10) són els plats
nacionals més internacionals, però Itàlia té una gastronomia molt rica i variada que us recomanem tastar: la mortadel·la (11) de Bolonya, risottos de tot
tipus, gnocchi (pasta feta de patata), el
vitello tonnato del Piamonte o la parmigiana, capes d’albergínia, tomàquet
i parmesà, típica de Sicília.

És el país del món amb més obres mestres per metre quadrat, aprofiteu-ho!
A qualsevol racó trobareu esglésies i places precioses.
La naturalesa també impera a Itàlia: hi ha
mar, muntanya, illes, etc. És la regió d’Europa amb més volcans: l’Etna (6), el Vesuvi (7) i l’Stromboli (8), agafeu bon calçat i
animeu-vos a descobrir-ho.

Per als paladars més dolços, hi trobareu
els gelats (12) més bons del món, el tiramisú (13) (compte que porta cafè!),
els cannoli sicilians, la panna cotta (14),
la gran varietat de panettone (15) i, si hi
aneu per Pasqua, trobareu la colomba
(la mona italiana!).

Pisa

Florència
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1

10

Roma

14

7
Nàpols

5

SARDENYA

9
@XperienceBarcelona
Av. Diagonal 512, Barcelona /
Tel. 933659340
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SICÍLIA
31

Novetats Grans lectors
El Rosca 2. El parc encantat
Giacomo Pucci i Valerio Chiola

Olor animal
Emmanuelle Figueras i Claire De Gastold

Després de l’estrena la tardor passada, arriba la segona entrega d’aquesta sèrie de
novel·les il·lustrades en les que el protagonista del títol i la seva colla de l’escola
viuen peripècies ben divertides. En aquest cas, hauran de treure l’entrellat d’una
sèrie d’estranys robatoris que s’estan produint al parc de la seva ciutat. Un relat
que posa en valor de la tasca feta en equip.

Qui havia de dir que el món de les capacitats olfactives de les espècies animals
pogués ser interessant? Però és que quan la proposta formal i narrativa resulta
tan atractiva com la que tenim entre les mans, gairebé qualsevol tema pot ser
apassionant. Solapes imaginatives, il·lustració d’alçada i un niu de coneixements
exposats amb gràcia. Ens ensumem que us agradarà!

El cep i la nansa

Història de l’art en 21 gats
Nia Gould
Edicions Mediterrània

No hi ha dubte que els gats, en general, són uns éssers que han caigut en gràcia.
Només cal veure com, per damunt dels gossos, són protagonistes a internet de
milions i milions de vídeos i fotos ben diversos. Aleshores és normal que a algú se
li hagi acudit que una colla de gats ens podrien acostar els secrets i les virtuts d’un
grapat d’obres ben emblemàtiques de la història de l’art.

Tot el que sap l’Alejandro
Andrés Pi Andreu i Luis Castro Enjamio
Pagès Editors

Arriba un petit clàssic contemporani de la literatura infantil llatinoamericana.
L’Alejandro del títol és un nen que està tip que els adults menystinguin el seu punt
de vista sobre diverses coses del món que l’envolta i decideix prendre nota de
gairebé tot. Una història tendra, gens exempta de profunditat, que interpel·la tant
a infants com als joves i adults que s’hi vulguin atansar.

Elogi del viure
Joan Maragall
Símbol

Poesia per a nens i nenes? I tant. Sempre. Es tracta d’una modalitat textual que
malgrat potser demana un altre tipus de lectura no se’ls ha de privar. En aquest
cas, Maragall no el va escriure amb intenció poètica, però el seu èxit popular l’ha
convertit en una mena de lema destriable en versos, amb ressonàncies de l’If de
Kipling. Ara apareix curosament il·lustrat per Marta Casals Marquilles.
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Zahori Books

Harry & Marrac. Una missió mítica
Fermín Solís
Montena

carretades. El Harry és un cíclope i el Marrac, la seva mascota que sempre l’acompanya, meitat porc, meitat drac. La mare del Harry és perruquera i el seu pare
fa de monstre en pel·lícules. Ambdós són ciclops, és clar, però la seva àvia és un
víking. Plegats viuran aventures d’allò més mítiques!

Ona i Roc i els tigres de Sumatra
Muriel Villanueva
Bromera

Els dos infants del títol són una parella de bessons que no tenen por de res. Ni tan
sols de viatjar a Sumatra, una illa d’Indonèsia, on la seva tieta fotògrafa en principi
s’ha de fer càrrec d’ells. Però aleshores tot just hauran començat una sèrie de
peripècies en plena natura, ben poc habituals. Una novel·la molt distreta que pot
interessar a diverses generacions de lectors.

Safari
Maite Carranza
Edebé

El Dani i la seva família viatgen a Àfrica amb l’esperança que aquest torni a parlar,
després de deixar-ho de fer temps enrere degut a un incident que li va ocórrer al
zoo. A la sabana, un cúmul de circumstàncies deixaran el nen sol, fins que trobarà
una família de ximpanzés. Aleshores començarà una nova història. Novel·la guanyadora enguany del premi de literatura infantil que convoca l’editorial.

Biònica
Carles Marsal i Eduard Martorell

Grans Inventors. De la A a la Z
Valter Fogato

Cossetània

VV Kids

Gaudí deia allò de “l’originalitat consisteix en el retorn a l’origen” i aquest sembla
ser el lema de la majoria dels casos que inclou aquest llibre, és clar, ben original.
Biònica aplega de manera vistosa, entretinguda i didàctica un grapat de solucions
tecnològiques inspirades en elements de la natura. Més que un recull de simples
curiositats, la constatació que cal obrir bé els ulls mirar al nostre voltant.

En aquesta secció ho estem comprovant. Els llibres de coneixements tenen una
quota considerable en franges d’edat intermèdies. I això sobretot és perquè s’han
sabut trobar fórmules que els fan atractius, no inclouen la transmissió del saber
de manera desagraïda. Són volums bells com aquesta mena de diccionari visual
d’invents i inventors que de ben segur despertarà la curiositat de qui s’endinsi en
les seves pàgines.
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Dibuixant
històries
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Morad Abselam

Joana Casals

Dissenyador i
il·lustrador, la seva
gran passió. Alguns
dels seus treballs més
recents els podem
trobar a Quin embolic!
(Eumo) i a Vull ser
lliure (Andana), recull
de poemes d’Andreu
Galan, ambdós
d’aquest 2019.

Amb més de vint
anys d’experiència en
el món del disseny,
ara afirma estar
gaudint molt en el
llibre il·lustrat infantil.
Enguany ha publicat
junt amb la Mireia
Trius Jo i el món
(Zahorí Books), una
història infogràfica
per a nens i curiosos
de totes les edats.

Il·lustradors i il·lustradores, part decisiva de la vessant
creativa de la literatura infantil i juvenil. En molts títols la
seva aportació va molt més enllà de ser merament decorativa,
és una eina més en la narració, a vegades la principal per
damunt del text. Malgrat tot això és ben sabut, no sempre
se’ls incorpora de manera natural dins el concepte d’autoria.
Hem volgut donar-los el protagonisme que mereixen i us
presentem aquest breu recull de professionals que, si bé potser
encara no són molt coneguts i conegudes pel gran públic, ja
estan donant alegries a la literatura infantil i juvenil.

Marta Casals
Marquilles
Formada en Belles
Arts a Barcelona
i en Il·lustració a
l’Escola de la Dona.
Ha treballat per les
publicacions Petit
Sapiens i Cavall Fort
i ha il·lustrat diversos
llibres per segells com
Símbol i Baula. El
darrer, Elogi del viure
(Símbol).

Enric Lax

Naida Mazzenga

Pin Tam Pon

Especialitzat en
Il·lustració Editorial a
l’Acadèmia de Belles
Arts de Bolonya,
treballa en diversos
projectes, des de
llibres a revistes. Hi ha
algú? (SD Edicions)
és la seva primera
obra com a autor
i il·lustrador. Està
preparant un nou llibre
que sortirà ben aviat.

Il·lustradora italiana
que, després de
graduar-se a la ISIA
d’Urbino i haver fet
l’Erasmus a l’Escola
Massana, s’ha
establert a Barcelona,
on viu i no para de
dibuixar. Enguany ha
publicat el preciós
On és casa meva?
(Comanegra).

Darrera aquest nom
onomatopeic hi ha la Clara
Sáez i la Julia Abalde, dues
il·lustradores que també
es dediquen a l’educació
artística. A partir d’un joc
d’estampació que combina
formes geomètriques i
colors primaris, ha anat
creixent un univers de
personatges, tallers i
publicacions.
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Novetats Còmic

Dues monedes
Núria Tamarit
Andana

Crea el teu còmic
Jess Smart Smiley
Baula

Narval i Lludri
Ben Clanton
Joventut

El treball de la jove autora
de Vila-Real ens explica
la història de la Mar, una
adolescent que viatja al
Senegal amb la seva mare,
una cooperant. Acostumada
a les comoditats del seu propi
món, la jove haurà d’assimilar
la realitat d’un entorn ben
diferent al seu i confrontar
els seus propis prejudicis.
Aquest còmic colorista és el
guanyador del Premi València
de Novel·la Gràfica.

Més que un còmic a l’ús,
tenim entre les mans un llibre
d’activitats per ajudar-nos a
fer els nostres propis còmics.
De la mà d’un ós i una tortuga
aprendrem tots els secrets
de les vinyetes, tant en els
aspectes de guió com en els
de dibuix. Una introducció,
simpàtica i gens tibada, a
un llenguatge que ens dona
moltes alegries com a lectors
però també ens en pot donar
com a creadors.

Ja és aquí el quart còmic de la
sèrie Llibres de Narval i Medu.
Aquest cop el protagonsime
també és de la Lludri, fet que
activa una mica la gelosia de
la medusa, companya inseperable del narval. Una bona
mostra de còmics per a infants
de 6 a 9 anys aproximadament, amb el que riurem i
descobrirem tant els diferents
plecs de l’amistat com alguns
dels secrets del mar i les seves
ribes.

Els infants de
la resistència 4.
L’escalada
B. Ers i V. Dugomier
Editorial Base

Cutie Honey
Go Nagai
Ooso Comics

Els diaris de la Cirera
5. La pluja d’estels
Joris Chamblain
Alfaguara

Quarta entrega d’aquest
còmic d’aventures ambientat
en l’ocupació nazi de França.
La sèrie ha estat guardonada
al Festival Internacional del
Còmic d’Angouleme, probablement el més prestigiós
d’Europa. En aquest volum, el
darrer publicat fins ara, la Lili,
el François i l’Eusèbe comencen a deixar enrere la infància
alhora que s’impliquen cada
vegada més en les accions de
la Resistència.
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Arriba en català, en un signe
de normalitat lingüística i
cultural, aquest clàssic del
manga. Publicat al Japó
entre 1973 i 1974, i recopilat
originalment en dues parts,
aquí ens ha arribat en un sol
volum. L’obra està protagonitzada per una androide
d’aspecte femení que vol
portar una vida normal al
mateix temps que planeja
venjança. Tan de bo el públic
català aficionat al manga
respongui.

Novetats
editorials
joves

Darrera entrega de les aventures de la Cirera, una jove
aspirant a escriptora que és
un fenomen editorial a França
i aquí va camí de ser-ho. En
aquesta última peripècia, la
Cirera, amb l’ajuda de la seva
mare, intentarà descobrir el
misteri d’un personatge ben
especial que no és un altre
que ella mateixa. Acompanyem-la a la descoberta
de nous records de la seva
infantesa i del seu pare.
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Novetats joves

La Maleta
Núria Parera i María Her gueta

On és casa meva?
Naida Mazzenga

Les guineus del desert
Pierdomenico Baccalario

L’alè del drac
Maite Carranza

La maleta del títol, de pell i feta a mà per el pare
d’una núvia fa 125 anys, anirà passant després
per diverses mans i serà el testimoni silenciós de
molts episodis del segle xx: migracions, guerres,
exilis, petites o grans revolucions... Un recull
de relats breus, cosits entre si per la presència
de la maleta, amb prosa concisa i curosament
il·lustrats que donen fe dels vaivens de les
històries, les personals i les col·lectives. Dins la
seva franja , un dels llibres més apreciats dels
darrers temps.

Aquest títol el podríem haver posat en una
altra franja però l’hem acabat incloent aquí. Per
exemplificar que un àlbum il·lustrat també pot
ser per a un públic juvenil si els temes que invoca
hi escauen. La història que explica, malgrat estar
abordada amb un to de distanciament poètic,és
d’un gran pes existencial. Una noia sent el desig
d’abandonar la seva casa perquè s’hi ofega i
cercarà un nou lloc al món, malgrat res serà
fàcil. Ull amb l’ús del color que fa l’autora, tan
aparentment senzill com bell.

Estem a 1986. Als onze anys, Morice Renard es
trasllada amb la seva família de Marsella a un
poble cors, on els seus pares han comprat un
hotel. Un cop allà els seus interessos faran un
tomb arran d’uns descobriments tan truculents
com excitants relacionats amb la Segona Guerra
Mundial. Una novel·la on conflueixen diversos
gèneres i amb la que el lector coneixerà
Saint-Exupéry, Roald Dahl (aquest potser ja
el coneixien), els Goonies o Hitler, a banda de
submarins amagats o l’independentisme cors.

Un relat que barrejant fets històrics i elements
de ficció ens transporta a les peripècies d’un
Antoni Gaudí de setze anys, encara resident a
Reus. Estem a l’estiu de 1868, ben convuls per
a la societat i també per al jove protagonista,
a qui la tragèdia ha colpejat amb la mort de la
seva amiga i estimada. Lluny de rendir-se, però,
a Gaudí el propulsarà l’obsessió per saber la
veritat i la recerca de l’assassí. Una novel·la de
misteri que incorpora elements d’història, però
també de feminisme.

Societat Kyoto
Flavia Company

Aristòtil i Dante descobreixen
els secrets de l’Univers

Ohio
Àngel Burgas

Històries de fantasmes
Roald Dahl (ed.)

Arriba en català una de les novel·les juvenils
nord-americanes més premiades dels darrers
temps. La trama ens situa a El Paso, Texas, als
anys vuitanta, on veurem com dos adolescents
d’origen mexicà afronten aquesta etapa de
la seva vida sense que hi manquin conflictes
racials, d’identitat sexual, familiars... Una
història d’iniciació, de trànsit del món infantil al
món adult, d’autodescoberta i de reivindicació
de les llibertats individuals en el si d’una societat
que no sempre és mostra tolerant.

L’escriptor empordanès explica que amb Ohio
volia escriure una distòpia a la seva manera, una
mena d’homenatge a Mecanoscrit del segon
origen de Manuel de Pedrolo i La Carretera de
Corman McCarthy. Així, la narració ens situa en
un món postapocalíptic, després de l’Impacte,
amb un jove protagonista anomenat Max Blau
que es guarda de revelar obertament qui és. La
família, la lleialtat o la identitat són alguns dels
conceptes que posa en joc aquesta novel·la
que no només distreu sinó que obliga el lector a
fer-se preguntes.

Si Roald Dahl és un escriptor admiradíssim,
imaginem-nos gaudir dels relats de terror
que ell admirava més. Això és el que recull
aquest volum, catorze contes de catorze
autors i autores diferents que el propi Dahl va
seleccionar. Per fer la tria, Dahl va visitar la
Biblioteca Britànica i la biblioteca del Museu
Britànic de Londres, i allà va llegir més de setcentes narracions curtes de fantasmes. Les que
li van semblar les millors, les trobem en aquest
llibre terroríficament interessant.

Babulinka Books

Cruïlla

Un personatge misteriós anomenat Li Po arriba
a Barcelona per ampliar la seva societat secreta.
Malgrat fer-ho, és clar, amb certa discreció,
es diria que gairebé tots els joves de la ciutat
se n’assabenten i hi volen pertànyer. Deu
adolescents, cadascun amb els seus petits o
grans problemes, han de passar alguna prova,
els anomenats koan, per poder-hi ingressar.
Aquesta és la història que, recolzant-se sobretot
en els diàlegs, teixeix Flavia Company en la seva
darrera novel·la juvenil.
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Comanegra

Benjamin Alire Sáenz
L’Altra Tribu

Edebé

Bambú

La Galera

Fanbooks
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meus alumnes, que a tercer i quart d’ESO vaig abandonar una mica la lectura. Ens passa
a secundària, en què els alumnes venen molt embalats de primària llegint molt i entenent
la lectura com una activitat diària. Però apareixen el mòbil, les xarxes socials, etcètera, i es
passa una temporada poc lectora; en algun cas, a batxillerat hi tornen. I a mi em passava el
mateix, tot i que les distraccions eren unes altres, i ara les alternatives potser fa que aquest
procés sigui més marcat.
I recordes una mica què et va empènyer a llegir el que llegies?
M’agradava perquè era una activitat individual, solitària, lliure, i hi tenia una certa facilitat.
També hi ajudava que el meu pare era molt lector, llegia molt Josep Pla. A l’escola recordo
una lectura que em va impactar: Aloma, de Mercè Rodoreda. Encara la fem a segon o tercer
d’ESO i a mi, a la seva edat, em va ser molt desagradable, però em va resultar molt interessant haver-la llegit. A mi les propostes escolars, a secundària, en general m’agradaven.
Abans has esmentat l’efecte del telèfon mòbil en la lectura, o en l’absència de lectura
més ben dit, però també deu tenir alguna cosa positiva, no?
-Sí, segurament. No soc gaire extremista en aquesta qüestió, però sí que ha canviat la manera de llegir, de pensar; ara mana la brevetat i la immediatesa, això que es fa amb un
telèfon de passar i passar stories d’Instagram. Però hi ha iniciatives com Literàpolis, de Barcelona Ciutat de la Literatura, que poden resultar positives. Llegeixes una obra literària que
passa a Barcelona i amb una app fas una mena de gimcana per la ciutat. Però en el moment
en què introdueixes el mòbil a l’interior de l’aula, és molt fàcil que n’aparegui el mal ús.

Entrevista Gerard Segura
és professor de llengua i literatura
catalanes a l’Institut Príncep de Girona
(properament Institut Teresa Pàmies,
si no hi ha entrebancs burocràtics),
a Barcelona. Condueix un club de lectura
per a pares, forma part de la comissió de la
biblioteca del centre i, en definitiva, vetlla
de manera especialment activa per la
promoció de la lectura entre adolescents.
Parlem de la seva experiència i conviccions,
forçosament flexibles.

“A vegades et trobes
amb un alumne que et
diu que ha llegit tal llibre
en una tarda perquè
l’hi ha recomanat
determinat personatge
de la classe... i tu
havies intentat
infructuosament durant
tot el curs que llegís!”

Què llegies a l’institut?
Em fa gràcia perquè veig en els meus alumnes com era jo. Ara hi ha per exemple una febre
amb el Diari del Greg, en què un nano en pot haver llegit dotze volums, així com fa cinc
anys hi havia Harry Potter. Doncs a mi em passava el mateix. Els meus llibres es deien Pesadillas, molt dolents, però a mi m’agradaven pel format i per aquella cosa llefiscosa que
tenien. Això llegia jo a primer i segon d’ESO; després, cap a tercer i quart, potser quelcom
més literari tipus El vigilant al camp de sègol, però poc. Em va passar com els passa als
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Quines són les teves tasques al centre en relació amb la promoció de la lectura?
La paraula clau en les meves classes és lectura: lectura en veu alta, lectura en silenci,
lectura comentada, lectura recomanada, lectura premiada. Això darrer consisteix en una
mena de suplements a les proves de llengua habituals. Si un alumne llegeix un best-seller
actual, doncs li apujo mig puntet; si s’atreveix una mica més i llegeix un clàssic, com pot
ser El vigilant al camp de sègol o una adaptació d’Els viatges de Gulliver, li apujo un punt;
si algú vol alguna cosa més elevada, doncs Hamlet, i li apujo un punt i mig. Es tracta de
llegir l’obra i demostrar-ho una mica: una ressenya, una explicació a classe, una conversa
amb mi al passadís.
La lectura en veu alta a classe, la faig bastant últimament. D’una banda, t’assegures que
tothom s’exposa a uns mínims de lectura i, d’una altra, dona peu a comentar-la entre tots:
lèxic, recursos narratius recurrents... Et trobes que molts d’aquests comentaris, els alumnes
els vinculen amb sèries o pel·lícules, llenguatges narratius que formen part del seu dia a dia.
També tenim la biblioteca, que és quelcom que crec que als centres públics es fa servir
bastant, però falta la figura del bibliotecari escolar. Ens n’ocupem una comissió que hem
creat aquest darrer curs, entre alumnes, professors i un bibliotecari que hi ve dues tardes.
Intentem fer el que podem. Tenim un club de lectura amb pares, per exemple, però és clar,
els pares que hi venen ja estan convençuts. I la idea és fer-ne un amb alumnes, però és
complicat de quadrar. Així que un dels reptes és intentar ampliar la meva tasca fora de l’aula, més enllà d’encoratjar els alumnes a llegir durant les vacances i proporcionar-los eines,
com per exemple un document amb recomanacions que fem entre tots, també els alumnes.
Malgrat que potser hi hagi títols de poc valor literari, no passa res. Aquest darrer curs, per
exemple, s’han recomanat moltes obres de temàtica feminista, ha coincidit que era un grup
de primer d’ESO força combatiu.
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I potser no hi té gaire a veure, però crec que hem pecat de ser molt extremistes amb l’ortografia. Val més afavorir que un alumne s’expressi amb certa fluïdesa, amb sintaxi, amb
estructura, frases amb subjecte, verb i predicat, i concordança... i l’accent d’és, si no es posa
a primer d’ESO, ja es posarà a tercer.
Escenari 3

19

18

9.
Llibreria de la Imatge
Ambit Serveis Editorials

8.
Pagès editors
Art Innova
Viena Edicions
Zahorí Books
Coco Books

6. 7.
La Central
Arcàdia Editorial
Anagrama Editorial
Quaderns Crema
Editorial Minúscula
Editorial Galaxia Gutenberg
Editorial Flâneur
Días Contados
Gedisa
Impedimenta
Libros del Asteroide
Nórdica Libros

4. 5.
Editorial Efadós

21

38

37

16

14. 15.
BiraBiro
Les Hores
Raig Verd
L’Avenç
Alrevés/Crims.cat

12. 13.
Llibreria Pebre Negre
Llibreria La Impossible
Andana Editorial
Ànimallibres
Ediciones Maeva
Edicions Bromera
Editorial Librooks
Editorial Tramuntana
Harper Kids
ING Edicions
Més Llibres
Salamandra
Usborne
Akiara Books
Editorial Astronave
Alba Editorial

11.
Símbol Editors

10.
Editorial Barcino
Fundació Carulla

23

36

ombracle

22

Edicions Galerada
Editorial Claret
Editorial Trípode
El Cep i la Nansa
L’Albí Edicions
Llibres de l’Index
Norma Editorial
Témenos Edicions
Obrador Edicions

19

Bar

39
20

40

3.
Ministeri de Cultura - Govern
d’Andorra
Associació d’Editors
d’Andorra
Associació Llibre del Pirineu

2.
Edicions del Pirata
Voliana Edicions

1.
Mosaics Llibres
Editorial Fonoll

42
Plaça
Nova

Tampoc els he de tallar: quan fem lectura en veu alta i arriba el torn de qui llegeix molt
lentament, els companys el respecten. Sovint som els grans els qui volem estirar, els que no
tenim paciència.
ombracle

24

35

44

14

25

34

45

26

33

46

24.
FNAC
Club Editor
Enciclòpedia
Rata

21.
Ooso Comics
22 23
Ben Vil
Edicions LU
L’Arca
Amat
Profit
La Magrana
Jollibre
Sentir
Taranná

20.
Casa del Llibre
Edicions 62
Pòrtic
Empúries
Fanbooks
Editorial Kairós

19.
Ara Llibres
Amsterdam
Bernat Metge

18.
Diputació de Barcelona

17.
Institut Ramon Llull
Llibreria Jaimes

16.
iQuiosc

Llegir en Català

15

Què has comprovat que no funciona per promoure la lectura?
No he d’establir càtedra, millor abaixar el llistó, però que sigui més compartit i reeixit. I donar la possibilitat que qui vulgui anar més enllà ho pugui fer, no he de privar-los d’arribar als
clàssics. Frankenstein els continua agradant, aleshores intento proposar-ne una adaptació
més breu a qui ho necessiti.
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27

32

47

49

29

30

ombracle

28

31

ombracle

48

50

34.
Llibreria Horitzons
Editorial del Bullent

33.
Albertí Editor

32.
Edicions Cal·lígraf
Cafè Central
Godall Edicions
Llibres del Segle

30. 31.
La Caixa d’Eines
Rosa dels Vents
Bruíxola
Salvat

52

Escenari 2

51

13

53

54

11

55

6

58

9

8

ombracle

7

57

ombracle

Drassana
Edicions 3i4
Balandrana Edicions
Perifèric Edicions
Institució Alfons el
Magnànim/

44. 45.
Edicions del Periscopi
Saldonar
Sembra Llibres
Tigre de Paper
Llegir en Català

41.
Coac

Centre Valencià d’Estudis
i d’Investigació
Reclam Editorial
Austrohongaresa
Andana Edicions
Publicacions de la Universitat
de València
Publicacions Universitat
d’Alacant
Edicions del Bullent
Vincle Editorial
Onada Edicions

10

56

42.
Institut d’Estudis Baleàrics
38. 39.
Editors de les Illes Balears
Abacus
Gremi d’Editors de les Illes
Planeta
Balears
Columna Edicions
Lleonard Muntaner Editor
Destino
JJ de Olañeta
Estrella Pola
El Gall Editor
Educaula
Documenta Balear
Baula
Ensiola
Cruïlla
El Tall
Arrela Edicions
40.
Associació d’Editors del País Edicions Aïllades
Valencià
AdiA Edicions
Sembra Llibres
43.
Publicacions de la
Publicacions de
Universitat Jaume I
l’Abadia de Montserrat
Edicions 96
Institut d’Estudis Catalans
Lletra Impresa Edicions

37.
VVKids - Vicens Vives

36.
Edicions Sidillà
Editorial Meteora
Verdaguer Edicions

35.
Editorial Gregal

12

Escenari 1

Editorial Piolet
Lynx Edicions
Farell Editors
Editorial Llop Roig
Brau Edicions
Edicions Avantsala

Catedral

29.
Fragmenta Editorial
Edicions de la L Geminada
Obrador Edèndum

28.
Enciclopèdia Art

26. 27.
Laie
LaButxaca
Tusquets Editors
Proa

25.
Rafael Dalmau, Editor

Brigde
Larousse
Vox
Beascoa
Montena
Alfaguara Infantil
B de Block
Univers

Què et diu el concepte ‘lectura obligatòria’?
Tothom et dirà que no, oi? Que és un oxímoron, i tenen raó. S’han de cercar estratègies
perquè les recomanacions de lectura siguin efectives. Com dèiem, implicant els alumnes
en la recomanació. Però tampoc està malament agafar un llibre i dir: “Ei, és un projecte
de classe, el llegirem a l’aula, tothom anirà al seu ritme, el treballarem, vindrà l’autor.” I, en
certa manera, és lectura obligatòria, però compartida, i això canvia bastant la cosa.
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Creus que la llavor de la lectura es planta (o no) decisivament a primària? O a secundària teniu marge per intervenir-hi?
Diria que soc poc capaç de crear lectors; puc estimular lectors que ja ho eren. Però crear-ne
costa molt, ja arriben a secundària amb una idea sobre si mateixos molt clara. De primària,
molts en venen molt habituats al plaer per la lectura. Els agrada molt Roald Dahl, per exemple, tots aquests elements de fantasia. I a secundària, entre el que els oferim i els enganxa
hi ha la novel·la de gènere: thriller, suspens, terror, internet... Però més que aspirar a crear
lectors, el repte és mantenir els que ja ho són a segon i tercer d’ESO, que com deia és un
període molt difícil. Per això intentem fer molta lectura a l’aula, possibilitar comentaris en
grup, que hi hagi concursos d’escriptura. Hem de treballar més també la diversitat d’escriptura: fan redaccions sobre un tema, però crec que hem de treballar més textos sobre, per
exemple, “l’ascensor de l’escala no funciona”. Aquesta mena de coses més competencials,
encara les fem poc. Cal més tipologia textual i menys redacció clàssica.

Col·legi
d’arquitectes
de Barcelona
41

5

4

3

60

3

61

1

62

54.
Llibres del Delicte
Edicions Xandri

53.
Editorial Base
Base Kids

52.
L’Altra Editorial
AdiA Edicions
LaBreu Edicions
Editorial Males Herbes

50 . 51.
Edicions de 1984

48. 49.
Casa Anita
Ekaré
Joventut
Corimbo
Kalandraka
Thule
Sd Edicions
Takatuka
Flamboyant
Barcanova
Libros del Zorro Rojo
Kókinos
Blackie Books

46. 47.
Comanegra
Al·lots
Babulinka Books
La Galera
Nube Ocho
Blume
Combel
Bambú

59

i

63

63.
Institució de les
Lletres Catalanes

62.
EDEBÉ

61.
Tushita Edicions
Arola Editors
Lapislàtzuli Editorial
Editorial Mediterrània
Triangle Postals
Llibreria Altaïr
Sua Edizioak
Agenda de la Terra
Edicions AT
Terra Cremada
Fundació Reeixida
Àgilment
Slow Food Barcelona

59. 60.
Adesiara Editorial
Universitat de Barcelona

57. 58.
Angle Editorial
Capital Books
Eumo Editorial

55. 56.
Muntanya de Llibres
Cossetània Edicions
Editorial Alpina

Via
Laietana

Suposo que en aquestes edats, en què el sentiment de pertinença és tan important,
que una empenta a llegir un determinat llibre et vingui d’algú de la teva generació hi
deu ajudar.
Sí. Les recomanacions entre iguals sempre solen tenir més bon resultat, per molt que el professor o la professora et pugui caure bé. A vegades et trobes amb un alumne que et diu que
ha llegit tal llibre en una tarda perquè l’hi ha recomanat determinat personatge de la classe...
i tu havies intentat infructuosament durant tot el curs que llegís! [riu] Al principi, quan vaig
començar a impartir classes, era molt defensor dels clàssics i ara veig que potser no cal. És
un dilema que encara tinc. És a dir, un alumne de batxillerat ha de llegir Tirant lo Blanc? No
ho sabria respondre. Un professor ha de descobrir als alumnes coses que ells no sabien que
els agradaria, però no sé si prima més la lectura per la lectura. Si a primer d’ESO llegeixen els
best-sellers que toquen segons la temporada és meravellós. Si llegeixen molt, encara que no
siguin coses gaire valuoses, som més a prop de poder-los proposar al cap d’un parell d’anys
Tirant lo Blanc, encara que en sigui un fragment o una adaptació, i que els agradi.
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11:30h
DIVENDRES

Tota la tarda

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana

Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

Escenari 3
HORACI L’INUIT
ÒSCAR SARRAMIA
Editorial Base
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

12:30h

18:00h

Escenari 3
CONTA-CONTES CLÀSSIC:
EL GEGANT DEL PI I EL
PATUFET
R. ARGEMÍ I N. FERNÀNDEZ
Edicions 62
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

18:30h

Escenari 3
BOCA DE TAURÓ
KIM AMATE
Pagès editors
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

19:45h

Escenari 3
LECTURES EN RUTA 2019:
TRET DE SORTIDA
CLARA SAPERAS
Institució de les Lletres
Catalanes

Escenari 1
BAOBAB
O L’ÀLBUM IL·LUSTRAT
C. FELIU, G. CAPDEVILA,
N. VILLAMUZA I S.CANTOS
Edicions 62

Mòdul 42
BOSCANA
LAIA LLOBERA
Lleonard Muntaner Editor
SIGNATURES
Familiar

DISSABTE

Escenari 1
JOCS AMB LA TAULA
PERIÒDICA DELS ELEMENTS
QUÍMICS
S. ÍLVAREZ, E. CREMADES,
J. DURAN, X. DURAN, C. MANS
I P. ANTON VIETA
Cossetània Edicions
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves
Escenari 3
EL FOLLET ORIOL
I EL GOS MISTERIÓS
Ò. SARDÀ I N. CLEMARES
Barcanova
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

Escenari 3
LA MÀGIA DELS LLIBRES
MÀGIA DIVER
Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació
de Barcelona
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans
Mòdul 46
ON ÉS L’ESTEL·LA? FESTES
I TRADICIONS CATALANES
TONI GALMÉS
Editorial Comanegra
SIGNATURES
Familiar

18:45h

Escenari 3
LA BICI DE LA LOLA
MARTA GORCHS
CaixaBank
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

Escenari 3
CONEIXEU LA ISADORA
MOON?
EL CULTURISTA
Alfaguara

08

TALLER
Familiar: lectors mitjans

13:00h

Escenari 1
PREMI AURORA DÍAZ
PLAJA 2019
MARTA LUNA
AELC
PRESENTACIÓ DE PREMI
Joves
Escenari 3
CUINA SUPERBAGUET
M. PIÑOL I B. SENABRE
Edicions Bromera
TALLER
Familiar: lectors mitjans

Tota la tarda

11:00h

18:00h

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Familiar

13:15h

TROBADA
Joves

44

TALLER
Familiar: primers lectors

12:00h

LECTURA LLIURE
Familiar

07

Escenari 3
EL GRAN DIA DE L’ELMER
EL CULTURISTA
Beascoa

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana
LECTURA LLIURE
Familiar
Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

17:30h

Escenari 3
ENDEVINAUTES
NURIA CLEMARES
Larousse
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

DIUMENGE

Tot el dia

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana
LECTURA LLIURE
Familiar
Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

11:00h

Escenari 3
TU TAMBÉ ETS
UNA VALENTA!
N. CEREZO I R. CALAFELL
la Galera
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

11:30h

Escenari 3
EN TINC 3 DE 5!
MONTSE PANERO
Tramuntana Editorial
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors
Escenari 3 - Espai Tallers
LA GUARDIOLA DE LA LOLA
SANDRA FULLOLA
CaixaBank
TALLER
Familiar

12:00h

Escenari 3
JUGUEM AMB LES PARAULES
NOEMÍ CABALLER
Biblioteques de Barcelona
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar

12:25h

Escenari 1
COLLITA MENUDA
A. CARDONA, M. FERRÚS
I ALBA BLA, L. BOU, M.
- L. MUNTANÉ I A. GALAN
Associació d’Editors
del País Valencià
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Familiar

12:45h

Escenari 3
ENDAVANT! UN
CONTACONTES IL·LUSTRAT
E. ROCA I C. LOSANTOS
Editorial Bambú
ESPECTACLE I TALLER
Familiar: lectors mitjans

13:30h

Escenari 3
CONTES DE LA MEDITERRÀNIA: L’HOME D’AIGUA
COMPANYIA PEUS GROSSOS
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

16:00h

Escenari 3
COLLITA PRIMERENCA
C. MORERA I T. CATALÀ, J.
GARCÍA I I. CANET FERRER
Associació d’Editors
del País Valencià
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

17:30h

Escenari 3
PERDUT AL BOSC
A. GÓMEZ I I. BORRÀS
Ministeri de Cultura - Govern
d’Andorra
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

17:50h

Escenari 3
ON T’AMAGUES, PICOT?
MAR HURTADO
Ministeri de Cultura - Govern
d’Andorra
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

18:15h

Escenari 3
AVENTURA TOTAL
J. COPONS I Ò. JULVE
Beascoa
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

19:00h

Escenari 3
QUIN EMBOLIC! POEMES,
CONTES I ALTRES TEXTOS
PER LLEGIR RIENT
VANESA AMAT, M. CARME
BERNAL I ISABEL MUNTAÑÀ
Eumo Editorial
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans
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DILLUNS

Tota la tarda

Escenari 3 - Espai Tallers
LA GUARDIOLA DE LA LOLA
SANDRA FULLOLA
CaixaBank

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana

TALLER
Familiar

LECTURA LLIURE
Familiar

Escenari 3
“LA FORMIGA” NÚMERO 100
LAIA LONGAN
Animallibres

Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

19:00h

17:30h

Escenari 3
LES GERMANES PETITES
DE LES LLETRES DIVERTIDES
ROSA PINYOL
Editorial Bruixola
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

18:00h

Escenari 3
BACIGALOPI I EL CAS
DEL MONSTRE DE L’ARMARI
MARIA MENDOZA
Obrador editorial
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

18:30h

Escenari 3
COM DIBUIXAR UN HEROI
I UNA HEROÏNA
OOSO COMICS
Ooso Comics

Mòdul 43
L’OS I LES DUES GERMANES
G. MULET I D. JIMÉNEZ
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat

DIMARTS

Tota la tarda

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana
LECTURA LLIURE
Familiar
Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

17:30h

Escenari 3
QUÈ ENS FA FELIÇOS?
DUENDEDUCA
Vicens Vives
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

18:00h

Escenari 3
PER QUÈ L’IDRIS HA DE
MARXAR DEL SEU PAÍS?
VIVI LEPORI
Editorial Blume (Naturart)
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: grans lectors

17:30h

TALLER
Familiar

ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

11:20h

18:00h

Escenari 3
A DORMIR, PETITA BALENA
BÀRBARA CASTRO URÍO
Zahorí Books

Escenari 1
L’HANDBOL COSTA
PERE COSTA PAGÈS
Editorial Gregal
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

11:30h

Escenari 3
5 ANYS DE MOSAICS LLIBRES.
CELEBRACIÓ DE CONTE!
MERTXE PARÍS
Mosaics Llibres
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

Escenari 3
ELS ANGELETS DE
LES DENTS I LA MALVA
LOURDES TORRES PLANA
Editorial Base

19:30h

ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Familiar: grans lectors

Escenari 3
LA REVOLTA DE
LA JORDINA. FEMINISME,
LLIBERTAT I CULTURA
LYONA I DAVID FERNÀNDEZ
Amsterdam

12:00h
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PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Familiar

ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar

20:00h

Escenari 3 - Espai Tallers
ELS SECRETS
DELS PENSACONTES
NÚRIA MARTÍNEZ
Direcció General de Política
Lingüística

SIGNATURES
Familiar

19:30h

Escenari 1
VICTUS 3
Norma
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

20:30h

TALLER
Familiar: grans lectors
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18:30h

Escenari 3
UNA MALETA PLENA
D’EMOCIONS
MELA MALUENDA
la Galera

Escenari 1
BECA CONNECTA’T
AL CÒMIC: LA CULPA
VA SER DEL GAT
PATRICIA HERRERUELA
Agència Catalana de Juventut
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

11

DIMECRES

Tot el matí

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana
LECTURA LLIURE
Familiar
Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

11:00h

Escenari 1
MENJA BÉ, JUGA MILLOR
LAURA ISABEL ARRANZ
Amat Editorial
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

Escenari 3
HISTÒRIES I CANÇONS
ANIMALS
RAH-MON ROMA
Biblioteques de Barcelona

Escenari 3
MARTINA VA AL CAU
GUILLEM TERRIBAS
Edicions 62

Tota la tarda

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana
LECTURA LLIURE
Familiar
Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona

TALLER
Familiar

ANIMACIÓ
Familiar

12:45h

17:30h

Escenari 3
DANI NO VOL ANAR A DORMIR
ROSA JUVÉ
Sentir Editorial

Escenari 3
EL MON GENIAL
DEL TOM GATES
LAURA MASIÀ
Editorial Bruixola
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: grans lectors

13:30h

ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

18:00h

Escenari 3
LEONARDO DA VINCI
DUENDEDUCA
Vicens Vives

Escenari 3
EL NAN CASTELLER
ANNA TARRAGONA
Barcanova
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors
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DIVENDRES

DIJOUS

Tota la tarda

ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

18:30h

Escenari 3
L’HOME OCELL I ALTRES
CONTES INSÒLITS
M. PARÍS I S. HERNÀNDEZ
Mosaics Llibres

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana

ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

LECTURA LLIURE
Familiar

19:00h

Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

Escenari 3
ONA I ROC I ELS TIGRES
DE SUMATRA
MURIEL VILLANUEVA
Bromera
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Familiar: grans lectors

45

14

12:30h
DISSABTE

Tot el dia

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana
LECTURA LLIURE
Familiar
Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

11:00h

Escenari 3
MINIMONI
MERCÉ RUBÍ
Animallibres
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors
Mòdul 20
GERONIMO STILTON
GERONIMO STILTON
Estrella Polar
SIGNATURES
Familiar
Escenari 1
LA MALETA
N. PARERA I M. GONZÁLEZ
Babulinka
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

11:30h

Escenari 1
EL SENYAL
MARTA MENEU
Bromera
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

11:30h
Escenari 3
LES VERITATS D’EN PINOTXO
VIVIM DEL CUENTU
Baula
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

12:00h

Escenari 1
EL CÒMIC I EL MANGA CATALÀ + CUTIE HONEY,
THE LEGEND
ORIOL ESTRADA, SERGIO
PÉREZ I OLGA RESINA
Ooso Comics
TAULA RODONA
Joves
Escenari 3
CONTES DEL DRET
I DEL REVÉS
ANDREA MELENDO
Editorial Cruïlla
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors
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Escenari 1
POR, MENTIDA I VERITAT,
JA TENEN FINAL!
C. SANTOS I C. GONZÀLEZ
Edebé
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

12:30h

Escenari 3
GERMANASTRA
MONTSE PANERO
El Cep i la Nansa edicions
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

13:00h

Escenari 1
VIDES EXTRAORDINÀRIES
PER CANVIAR EL MÓN
L. BOSCH I O. MALET
Ara Llibres
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves
Escenari 3
LA BICI DE LA LOLA
MARTA GORCHS
CaixaBank
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

13:30h

Escenari 1
PARAULES INÚTILS
M. ARTIGAU I M. GALLARDO
Edicions 62
PRESENTACIÓ DE LLIBRE
Joves

17:30h

Escenari 3
DIBUIXEM AMB LA IL·LUSTRADORA DEL “CAVALL FORT” I
“EL TATANO”
CRISTINA LOSANTOS
APPEC
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar

18:00h

Escenari 3
L’ÀVIA PIRATA
ASSUMPTA MERCADER
Biblioteques de Barcelona
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar
Mòdul 43
BONÍSSIM! POEMES
PER LLEPAR-SE’N ELS DITS
S. COMELLES I M. GALÍ
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat
SIGNATURES
Familiar

18:45h

Escenari 3
COL·LECCIONS INFANTILS
DE LA MUSCA
L. PASTOR, J. PINYOL,
J. TURU I R. BOFARULL
Rafael Dalmau Editor
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

19:15h

Escenari 3
UN PAÍS DE REVISTES
VIVIM DEL CUENTU
APPEC
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: lectors mitjans

19:45h

Escenari 3
LA MÀGIA DELS LLIBRES
MÀGIA DIVER
Xarxa de Biblioteques
Municipals
ESPECTACLE FAMILIAR
Joves

15

DIUMENGE

Tot el dia

Escenari 3
EL RACÓ DE LA LECTURA
La Setmana
LECTURA LLIURE
Familiar
Escenari 3
ANIMACIÓ
EVA CARTANYÀ
Biblioteques de Barcelona
ANIMACIÓ
Familiar

12:00h

Escenari 3
CONTES I CANÇONS DE
MONSTRES I ANIMALONS
O. TORO I N. BOFARULL
Baula
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors

12:30h

Escenari 3
NARRACIÓ AL VOLTANT
D’UN PERSONATGE
PROTAGONISTA DE
LA FESTA BARCELONINA
MONTSE PANERO
El Cep i la Nansa edicions
ESPECTACLE FAMILIAR
Familiar: primers lectors
Escenari 3
100 JOCS PER FER A CASA
AMB ELS TEUS FILLS
M. I PINYERES ASSENS
El Cep i la Nansa edicions
TALLER
Familiar

13:00h

Escenari 3
SAFARI
M. CARRANZA I S.PRATS
edebé
PRESENTACIÓ DE PREMI
Familiar: grans lectors
Escenari 3
LA GUARDIOLA DE LA LOLA
SANDRA FULLOLA
CaixaBank
TALLER
Familiar

11:00h

Escenari 3
JUGUEM AMB
EL “ZOO DE PARAULES”
RAMON BESORA
edebé
LECTURA
Familiar: primers lectors
Mòdul 43
LES AVENTURES
D’EN ROC I LA BRUNA
XAVIER CASTANYER
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat
SIGNATURES
Familiar

11:30h

Escenari 3
ENIGMES TERRORÍFICS
LAURA BERNIS
Zahorí Books

Mòdul 46
VIRUS! L’AGUS I ELS MONSTRES - TOT
EL QUE SÉ DE LA POR
J. COPONS, L.FORTUNY
I P. MONTSERRAT
Combel Editorial

TALLER
Familiar

SIGNATURES
Familiar

SIGNATURES
Familiar: lectors mitjans

Mòdul 12
ENIGMES TERRORÍFICS
V. ESCANDELL, Il·lustrador
Zahorí Books
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