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Posem-nos les piles! Amb Llegir ens fa més grans aquest lema
–volgudament polisèmic–, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya endegava per Sant Jordi el nou pla de
foment de la lectura per tal d’engrescar la societat civil. Però si
en algun col·lectiu aquesta iniciativa té una connotació realment
potent és, precisament, en el dels infants i joves, l’etapa de
creixement per excel·lència. Si sempre és bo començar pel
començament, aquí s’aplica encara més: concentrar esforços
perquè els infants i joves esdevinguin lectors amb criteri és la
garantia –l'única– d’esdevenir una societat avançada culturalment,
econòmicament i socialment. "Llegir ens fa més grans", nens i
joves, perquè ens obre les portes a la cultura, avui indissociable
de l’ús de les noves tecnologies. Mai com ara el jovent i la canalla
no s’havien sentit tan atrets per llegir i escriure missatges SMS,
participar en xats, foros, xarxes socials… Llegeixen i escriuen
més d’una hora al dia, diuen els experts. Una molt bona notícia
si l’aprofitem bé i fem d’aquests lecto-escriptors "de guerrilla"
lectors, lectores, escriptors i escriptores competents. Tenim a
tocar l’oportunitat de fer PETITS GRANS LECTORS, o el que és
el mateix, el tret de sortida d’una veritable revolució cultural és
a les nostres mans. No només de les administracions o de les
escoles… A les mans de pares i mares, avis, àvies, tiets, tietes,
cosins, cosines, veïns, veïnes i coneguts. Des del ClijCAT us
oferim iniciatives engrescadores (Saló del llibre Infantil i Juvenil,
premis Protagonista Jove i Atrapallibres, Municipi Lector, Nascuts
per llegir…) i recursos llaminers (Diccionari d’autors i autores,
revista Faristol, exposicions monogràfiques, …) perquè us hi
impliqueu.

Lectors i no-lectors: posem-nos les piles, que el futur
l’escrivim nosaltres!

Il·lustració: Gusti «Ernest», SerreS

FARISTOL no es fa solidari necessàriament de
les opinions expressades en els diversos
articles.

Glòria Gorchs. Bibliotecària

VACANCES LITERÀRIES:
llibres per a tota mena
d’equipatges
S’apropa l’estiu i per a molts de vosaltres això és sinònim de vacances i, per tant, de
temps lliure per llegir. I ja sabeu que de llibres n’hi ha de tota mena i condició,
tants com possibles destins turístics.
Així que només cal pensar quin estil de vacances us esperen i buscar les lectures més escaients.

Si heu llogat uns apartaments a la costa amb tres
parelles més, amb canalla, i us esperen tardes
amb fills, cosins, néts i veïns, és millor anar carregat de bones lectures per a petits:
A las buenas y a las malas. Selecció i adapt. Teresa
Duran. Il·lustr. Paula Alenda… [et al.] Madrid:
Anaya, 2007.
D’interès general
Recull molt extens de
contes de fades i bruixes.
Hi trobareu contes tradicionals, però també
d’autors clàssics i moderns.
Amb una introducció molt
interessant de la compiladora.
DESCLOT, Miquel. Pallufet &
Ventaflocs. Il·lustr. Mercè
López. Barcelona: Cruïlla,
2008.
Primers lectors
Reinvenció i fusió dels contes
d’en Patufet i la Ventafocs, en
una història plena d’humor.
Molt destacables les il·lustracions de Mercè López.
DUNBAR, Polly. Pingüí.
Barcelona: RBA, 2008.
Per als més petits
Conte per als més petits
on un nen intenta mantenir una conversa amb
un pingüí. Dunbar torna
a mostrar un bon equilibri entre afectivitat i
enginy.

VIATGES ORGANITZATS
IMAPLA. La meva mare. Barcelona: RBA, 2008.
Per als més petits
Seguint la línia estilística dels
seus darrers treballs, l’autora
presenta, de forma intel·ligent i amb humor , el perill que
les mares esdevinguin esclaves dels seus fills.
LE THANH, Taï-Marc. El pastor o en què pensen
els bens abans d’adormir-se. Il·lustr. Rébecca
Dautremer. Barcelona: Baula, 2008. (Una Altra
Història de Serafí Anyell; 2).
Per als més petits
Nova col·lecció protagonitzada per l’anyell
Serafí, pensada per
parlar dels hàbits als
més petits, però amb un
format de vinyeta i un
petit fil argumental que
la fan destacable.
TIMMERS, Leo. El doctor Submarí. Barcelona:
Claret, 2008. (Claret Kids).
Per als més petits
Després del seu èxit amb
el llibre Qui condueix (La
Galera, 2006) tornen les
enginyoses il·lustracions
de Timmers, aquesta vegada per presentar-nos un
doctor que cura els malalts
de les profunditats marines.

Esmorzar a les 9 h, visita a les piràmides a les
9’30 h, hora lliure fins a les 12 h, etc. Si us espera
un estiu programat amb guia turístic, són millor
lectures curtes: contes, poesia, curiositats i alguna
novel·la de poques pàgines.
BENNETT, Alan. Una lectora poc corrent. Barcelona:
Anagrama/Empúries, 2008.
A partir de 15 anys
Una història que planteja com
pot canviar la vida d’algú que,
de cop, descobreix el poder de
la lectura. La part còmica
arriba quan aquest algú és la
reina d’Anglaterra.
CARRASCO, Aitana. Gran recull de mentides il·lustrades. València: Tàndem, 2008.
Primers lectors
Llibre il·lustrat, curiós
i divertit, que recull en
cada pàgina una mentida universal com ara:
si mires el foc et faràs
pipí al llit, els nens
vénen de París, si
t’empasses un préssec
et creixerà un arbre a
la panxa…
COLOM, Rosa-Maria. Creus en els fantasmes?
Il·lustr . Mabel Piérola. Alzira: Bromera, 2008.
A partir d’11 anys
Després del seu llibre Divendres 13, l’autora torna amb un
conjunt de cinc contes de por,
misteri i, sobretot, de fets
inexplicables.
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Il·lustració: Mercè Galí «Poesies amb suc.
Antologies de poesia per a infants», la Galera

VACANCES EN FAMÍLIA

Poesies amb suc. Antologia de poesia per a infants.
Sel. Miquel Desclot. Il·lustr.
Mercè Galí. Barcelona: La Galera, 2007.
D’interès general
Recull extens de poemes de tots
els temps i d’orígens diversos:
obres i traduccions inèdites en
català, d’autors d’aquí i universals. P er a pares i educadors.
PONS, Pere. El paraigua vermell en una casa blanca.
Il·lustr . Riki Blanco. Barcelona:
Baula, 2007. (Ala Delta. Sèrie
Verda; 27).
A partir de 9 anys
Recull de contes curts on l’autor
presenta la quotidianitat d’uns
infants, que parlen de les seves
pors, d’amor i amistats, tot sota
una pàtina de malenconia.
TELLEGEN, Toon. A mitja nit. Il·lustr. Mance Post.
Barcelona: Cruïlla, 2007. (El Vaixell de Vapor. Sèrie
Blava, 148).
A partir de 9 anys
Petites històries, de dues o tres
pàgines, amb pensaments i reflexions que es fan diferents
animals a les nits. Originals,
profundes, divertides i de vegades un pèl absurdes.

VACANCES
IMPROVISADES
Si sou dels que preferiu no organitzar res fins al darrer
moment, connectar-vos a la xarxa i buscar la millor
oferta. O tancar els ulls davant un mapa i anar on us
porti el dit… segurament preferireu lectures amb
emocions a dojo: misteri, sorpreses, intriga…
COLL I MARTÍ, Josep. L’habitació de ma germana.
Barcelona: Empúries, 2008. (L’Odissea; 147).
A partir de 13 anys
Intriga que gira al voltant de la
mort d’una parella de joves a
causa de la mala combustió
d’un estufa de butà. Novel·la
en clau d’humor, que cal llegir
sense encaparrar-se gaire en
els tòpics sobre els orientals.
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DOYLE, Sir, Arthur Conan. Sherlock Holmes i el cas
de la joia blava. Adapt. Rosa
Moya. Il·lustr. Roger Olmos.
Barcelona: Lumen, 2008.
A partir de 7 anys
Àlbum il·lustrat que presenta
un episodi del famós detectiu
creat per Conan Doyle. Una
posada en escena de
l’il·lustrador molt cuidada i
una bona manera de conèixer
el personatge.
FERRARI, Andrea. El camino de
Sherlock . Madrid: Alfaguara,
2008.
A partir de 13 anys
Francisco, un nano amb tots els
problemes que comporta el fet de
ser superdotat, participa en un
concurs televisiu de preguntes per
tal de guanyar un viatge de final
de curs per a la classe. El tema
triat: Sherlock Holmes.
HERNÁNDEZ, Lluís. Certificat
C99+ . Barcelona: La Galera, 2008.
A partir de 15 anys
Interessant exercici que planteja
un futur on les persones podran
conèixer l’any de la seva mort.
Narració a dos nivells que intercala els fragments de ficció amb
la transcripció de la Llei Única del
Certificat que regula, justament, la vida de les persones.
MADRID, Juan. Fugida cap al sud.
Barcelona: Edebé, 2008.
de 13 anys
En un antic hotel dels afores de
Granada conflueixen diferents
històries: la d’un jove immigrant
que creu haver trobat la calma, la
d’una noia de casa bona que no
sap res de la vida, la d’un especulador fill de papà i la del robatori d’una gran quantitat de diamants.
RODARI, Gianni. El camino que no iba a ninguna parte.
Il·lustr. Xavier Salomó.
Madrid: SM, 2008.
Primers lectors
Àlbum il·lustrat d’un conte
de Gianni Rodari, que manté
una estructura i una moral
propera als contes tradicionals. El gran format i les
il·lustracions de Xavier
Salomó el fan molt recomanable.

VOL S TRANSOCEÀNICS I
INTERRAILS
Si teniu previst fer un viatge a l’altra punta de món,
amb dot ze hores de vol, temps morts als aeroports
esperant un enllaç, etc. O fins i tot si us decidiu per
un interrail, és el moment ideal per llegir trilogies,
sèries, nissagues o aquells clàssics que teniu apuntats
a la llibreta de pendents.
BURNETT, Frances Hodgson. El jardín secreto. Madrid:
Siruela, 2006. (Las Tres Edades; 6).
A partir d’11 anys
Un clàssic de la literatura infantil en
llengua anglesa que va publicar-se
per primera vegada el 1910. La
protagonista és una nena malaltissa
que deixa l’Índia per anar a viure
amb un oncle seu en una misteriosa
mansió d’Anglaterra.
CARBÓ, Joaquim. L’última casa. Barcelona: Columna,
2008. (Columna Jove; 231)
A partir de 13 anys
Amb aquesta novel·la l’autor tanca la
sèrie que va encetar l’any 1966 amb
La casa sota la sorra, un clàssic sens
dubte de la literatura infantil catalana. Una ocasió, doncs, per rellegir
totes les aventures d’Henry Balua i
Pere Vidal.
CARRANZA, Maite. La guerra de les bruixes. 3 vols.
Barcelona: Edebé, 2006-2007.
A partir de 13 anys

El clan de la lloba, El desert de gel i La maledicció
d’Odi, tres títols que beuen del folklore autòcton i
mediterrani. Un exercici molt interessant de l’autora,
que fusiona elements de la literatura juvenil realista
amb el gènere fantàstic.

FERDJOUKH, Malika. Les germanes Verdelaine [Col·lecció]. 4 vols. Barcelona: Cruïlla, 2005.
A partir d’11 anys
Enid, Hortense, Bettina i Geneviève:
quatre germanes orfes que donen
títol a cada un dels volums de la
sèrie. Amb edats i personalitats ben
diferents, sobreviuen el dia a dia
amb empenta i imaginació. Sols tenen un tret en comú: la facultat de
parlar amb els fantasmes dels seus
pares.

SATRAPI, Marjane. Persèpolis . Barcelona: Norma,
2006.
A partir de 15 anys
Recopilació dels quatre volums de
la premiada autobiografia de
Marjane Satrapi, una escriptora
iraniana que a través d’aquest
còmic va explicar-nos de forma
clara i transparent la repressió
dels fonamentalistes sobre la
dona a l’Iran.

HEIDELBACH, Nikolaus. La reina Gisela . Barcelona:
Juventud, 2008.
A partir de 7 anys
Una nena anomenada
Gisela, manaire i amb
aires de grandesa,
després d’un naufragi
arriba a una illa habitada tan sols per suricates. Una història àcida i divertida il·lustrada per un autor d’excepció.

TWAIN, Mark. Les aventures de Tom Sawyer. Il·lustr.
Isidre Monés. Barcelona: La Galera, 2008. (Els Grumets
de la Galera; 43).
A partir d’11 anys
Un personatge clàssic de la literatura universal que, a través de
les seves aventures al peu del riu
Mississipí, ha captivat infants de
moltes generacions. Un llibre de
lectura obligada.

HOBBIE, Hollie. Tant de bo fossis aquí! Barcelona:
Edebé, 2007. (Xoni i Xano)
Per als més petits
Una nova aventura de Xoni i
Xano. Aquesta vegada els dos
grans amics porquets, després d’un llarg viatge a terres
exòtiques, descobreixen que
a vegades les coses més
sorprenents es poden trobar
al jardí de casa.

OBJECTIU: CONÈIXER EL MÓN
Si sou dels que preferiu unes vacances emocionants
ben lluny de casa, perdre-us per paratges insòlits,
descobrir nous racons en grans ciutats, conèixer la
fauna salvatge, etc., aleshores aquests llibres us
ajudaran a explorar millor el vostre destí.
ALEMAGNA, Beatrice. Un león en París. Boadilla del
Monte: SM, 2007.
Primers lectors
Un lleó arriba a París,
a la Gare, com no, de
Lyon. I des d’allà inicia
un passeig pels principals punts turístics
de la ciutat. Un àlbum
de gran format i
d’imatges impressionants, per gaudir de París des del punt de vista d’un
nouvingut.
CASAS, Lola. Ernest. Il·lustr . Gusti. Barcelona: Serres,
2007.
Per als més petits
Una història sobre la quotidianitat d’una família de
lleons a la Sabana, que atrapa
els petits i fa somriure als
grans. Un àlbum on destaca
l’habilitat de l’il·lustrador per
mostrar l’interior dels personatges a partir de les expressions dels rostres.

NOGUÈS, Jean-Côme. El príncep de Venècia. Il·lustr.
Anne Romby. Barcelona: Zendrera Zariquiey, 2008.
A partir de 7 anys
Un àlbum il·lustrat de gran bellesa, que ens convida a passejar
per carrers i canals de Venècia,
enfilats dalt d’una gòndola,
perseguint la identitat de l’home
de la màscara.
ZENATTI, Valérie. Una ampolla al mar de Gaza. Barcelona: Cruïlla, 2007 . (Cartes i Diaris).
A partir de 13 anys
A través dels correus electrònics
d’una noia israeliana i un noi
palestí, coneixem com viuen els
joves d’aquests territoris i alhora,
amb un llenguatge clar i proper,
podem entendre una mica millor
les causes d’aquest conflicte.

ENS QUEDEM A CASA
Si aquest estiu toca estalviar i us quedeu sense vacances, no val a desanimar-se. Només cal fer una bona
tria de llibres d’aquells que conviden a crear, inventar,
somniar, filosofar... i fins i tot a escriure cartes!

BELLI, Gioconda. El taller de les
papallones. Il·lustr. Wolf Erlbruch.
Arcos de la Frontera: Barbara Fiore,
2008.
Primers lectors
Una història molt enginyosa que ens
mostra la part fosca del món dels
Dissenyadors de Totes les Coses. Les
il·lustracions de Wolf Erlbruch
acaben d’arrodonir , si és possible, la proposta.
BENINI PIETROMARCHI, Sophie. El libro de los libros.
Barcelona: Thule, 2008.
D’interès general
Un llibre de manualitats que, de forma
poètica, convida els infants a crear els
seus propis llibres. No sols dóna eines
de com inventar històries, sinó sobretot
de les infinites possibilitats de
l’autoedició.
ESTELLON, Pascale. El meu àlbum de fotos per dibuixar
i acolorir . Barcelona: Blume, 2008.
Per als més petits
Seguint la moda dels darrers anys,
apareix un nou llibre de pintar i acolorir , que intenta dignificar aquest
gènere amb noves propostes lluny
dels llibrets d’imatges simples i estereotipades de quiosc.
GRINDLEY, Sally. Estimat Max. Il·lustr. Tony Ross.
Barcelona: Cruïlla, 2007. (Cartes i
Diaris).
A partir de 9 anys
En Max envia una carta a la seva autora
de llibres infantils preferida. I l’autora
li respon. Comencen així una divertida
i entranyable correspondència que ens
permet conèixer una mica més a fons
el petit Max.
LIAO, Jimmy. El sonido de los colores. Arcos de la
Frontera: Barbara Fiore, 2008.
A partir de 9 anys
L’autor , del qual s’acaba de publicar
també Desencuentros, crea un
veritable joc de colors que dóna
sentit al títol. Un llibre per deixarse portar per les imatges, per rellegir-lo amb atenció i per somniar.
PORTIS, Antoinette. No es una caja. Vigo: Faktoría K
de Libros, 2008.
Per als més petits
Un llibre que convida els adults
a reflexionar sobre la imaginació
dels més petits. Una història que
podem llegir en clau no consumista, que ens demostra tot allò
que pot crear un petit conill amb
una caixa de cartró.

Faristol ESTIU 2008
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De premis i de lectura:
Davant de noms i sigles com Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil (ClijCAT) i del conjunt d’associacions i
entitats compromeses en la promoció de la lectura que
el conformen, hi ha la imatge d’un munt de gent que
treballa per la visibilitat del llibre amb l’objectiu de fer
estimar a infants i joves el gust per la lectura. El tan
controvertit plaer de llegir.
Des de la perspectiva d’oferir vistoses iniciatives envers
la promoció de la lectura, es pot observar la traça de dos
certàmens literaris singulars: el Premi de Literatura
«Protagonista Jove» que des de 1996 convoca el CiljCAT
amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Amics del
Llibre Infantil i Juvenil (ACALI), la dotzena edició del qual
constata el seu bon estat de salut, i la del seu germà petit:
el Premi de Literatura Infantil «Atrapallibres» (convocat
per primera vegada el 2005), que en la tercera edició
presenta una acceptació espectacular.

Sobre què es basen el «Protagonista Jove» i l’«Atrapallibres»
i a qui s’adrecen

Trofeu «Protagonista Jove»

Festa Protagonista Jove 2008

El Protagonista Jove –conegut també per PJ– s’adreça a estudiants d’ESO i de Batxillerat i consta de dues categories: 13-14
anys i 15-16 anys. L’Atrapallibres va dirigit a estudiants de Primària
i consta de tres categories: 9 anys, 10 anys i 11-12 anys.
Ambdós premis es basen en la participació voluntària dels
alumnes per llegir uns quants títols d’edició recent; constituirse com a Jurat dins el centre escolar o la biblioteca; presentar
i defensar el seu llibre favorit davant els companys, i entre tots
triar el que considerin millor.
L’objectiu: que el major nombre de joves llegeixin els llibres amb la
certesa que la seva veu serà escoltada i el seu veredicte difós.
El primer PJ es va presentar el 1996, en el marc del XIIè Saló del Llibre
Infantil i Juvenil organitzat pel Consell Català a Barcelona. Es va difondre
a través d’una tímida butlleta de color crema impresa amb tinta blava –per
aconseguir un bicolor– sense imatges i, amb una minúscula nota a la
revista FARISTOL –la revista del ClijCAT–, actitud que denotava una incerta
confiança en l’èxit de l’empresa. Una prova: la convocatòria es va «representar» enviant-la per correu ordinari als centres escolars que ja havien
assistit als actes del Saló i, després d’un temps prudencial, fent-los un
«recordatori» telefònic. És que la proposta del PJ era nova i peculiar:
- Que l’organització es desenvolupés dins el centre escolar
però que la participació dels alumnes fos voluntària.
- Que per participar-hi «només» calia llegir, conversar i
arribar a un acord.
- Que es participava en un certamen a títol individual,
però el premi era col·lectiu: llibres per a la biblioteca
escolar.
- Acceptar un veredicte amb la possibilitat de no ser
definitiu, perquè per ser-ho hauria de coincidir amb el
dels companys d’altres centres que ni tan sols coneixien.
- Al professorat i bibliotecaris escolars els concernia
difondre entre els alumnes les bases del premi, organitzar
i trobar espais de discussió dins el dia a dia, ja ben
atapeït de la seva feina… Amb tot això i la convicció
que les activitats per promoure la lectura mereixen
l’esforç, l’invent va funcionar!
Més tard s’hi van sumar Grups de lectura de les Biblioteques públiques,
«culpables» en gran part del naixement de l’Atrapallibres.
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L’entusiasme de mediadors i lectors ha fet que el Protagonista Jove (títol
que en una entrevista va «qüestionar» el conductor del programa de
ràdio Protagonistas) i l’Atrapallibres hagin comptat en la darrera
convocatòria –segons fonts del ClijCAT– amb la participació de més de
3.500 infants i joves de Catalunya, les Illes i el País Valencià, amb la gent
de les comarques de Barcelona i Lleida en primera línia. A hores d’ara, la
difusió es fa directament proporcional a l’envergadura que els premis han
pres: FARISTOL, les webs de les biblioteques públiques de tot el territori,
la del Consell i no cal dir Internet, que s’ha convertit en terreny abonat en
el foment de la participació i la confrontació de parers.

Els socis
Per tirar endavant els premis, a més dels lectors, mestres, professors,
bibliotecaris i organitzadors, s’ha comptat des del primer dia amb una
colla de socis i aliats.
Editors, que obsequien els guanyadors amb lots de llibres.
Mediadors, una comissió d’experts que es conjura a llegir els llibres
editats en català durant l’any –un total que es mou entre 60 i 70 títols per
als joves i 85 a 100 per als petits.
Escriptors i il·lustradors, sense els quals no hi hauria res a presentar.

Els Premis i la Festa
Com a colofó, es convida els joves participants a compartir un acte
col·lectiu on se’ls obsequia amb llibres i diplomes; es premia l’encert de
l’editor en publicar un llibre que els ha seduït; i els autors i autores per
haver-los arribat al cor.
A autors i editors se’ls fa un recordatori per agrair-los la feina, però el
que compta i molt és la trobada.
Als escriptors i escriptores se’ls fa immensament gratificant sentir les
opinions dels nois i noies. Com que ja n’han parlat, no es tallen i es
manifesten interessats per l’obra que han llegit. Als «expert s» els interessa
saber l’opinió que els mereix la seva tria:
per a més petits, massa fantàstic, massa
real, massa… –les opinions contràries a
un nombre elevat de pàgines o per formar
part d’una trilogia han disminuït– o, en el
cas de l’Atrapallibres discutir sobre l’encert
de les imatges –cal destacar que la
presència d’àlbums il·lustrats és alta en la
categoria de 9 anys–. És fantàstic veure
la il·lusió a les mirades dels joves i
deduir que en aquells moments
uns i altres s’han transformat
en escriptors i il·lustradors. A
vegades sorprèn que per a
molts joves la tria per impuls
de les lectures tingui a veure
–a més de la coberta–, amb la
tipologia de les lletres que
coneixen perfectament a través de l’ordinador: Arial, Century, Times,
Bodoni, Bookman, Verdana…, i amb la cura
de l’edició: paper , enquadernació, blancs…
Opinions, tant les literàries com les formals,
que han d’estar segurs que no cauran en

sac foradat.

Rosa Mut. Bibliotecària

Trofeu «Atrapallibres»

La conca del riu Lector
Des del seu naixement a la desembocadura, malgrat múltiples entrebancs, transvasaments i rescloses
que en dificulten el flux natural de l’aigua, el camí de la formació dels lectors és seguit amb èxit per
la majoria de nens i nenes, arribant finalment a desembocar al mar dels Lectors.

-9 mesos

Serra del futur lector

1. Gestació

0 anys

Joan Portell Rifà.
Pedagog

El fetus és capaç de distingir sons provinguts de l’exterior de la placenta. Entre aquests
no hi poden faltar les cançons, les converses disteses i les bones paraules dels progenitors.

En néixer, tota la família ha d’aportar aigua clara
i neta al rierol. És per això que s’ha de vetllar
perquè: cada nit li expliqueu un conte; li regaleu
contes pel seu aniversari i altres celebracions;
col·loqueu llibres al seu abast; llegiu al nadó
mentre dorm i tingueu en compte l’opinió de
l’infant en l’elecció de les seves lectures.

Quan el fluir del nadó per la vida el guiï cap a les aigües
del centre educatiu, allí s’ha de sentir acollit per un
entorn ric en estímuls: llibres que criden «obre’m!»,
imatges suggeridores, cançons rimades, jocs
col·lectius…

3. Centres educatius

2. Família
5. Societat

Al llarg del fluir de les aigües, el Lector es veurà conduït
per un frondós i esponerós bosc de ribera. És la ingent
feina d’escriptors, il·lustradors, editors, correctors,
administracions, llibreters i altre personal del gremi,
una feina que no ha de caure en sac foradat. Al jove
lector li hem de mostrar la llibreria més propera, aconseguir un bon llibreter que ens meni el nou plançó amb
els seus consells.

4. Biblioteca

3 anys

En les aigües del curs Lector encara hi manquen més
sediments: la biblioteca, i fer-ne el carnet! Aquest lector
en formació ha de participar, des de ben petit, en les
«Hores del conte», en projectes com el «Nascuts per
llegir» (www.nascutsperllegir.org) o formar part dels
premis literaris per a joves lectors com són l’Atrapallibres
o el Protagonista Jove (www.clijcat.cat/consell/catala).

TV / Videojocs

Activitats extraescolars
Temps

El curs del riu arriba a un dels seus punts clau: cal saber
esquivar els canals que ens porten al Desert de la Ignorància
i guardar forces per continuar riu avall. És en aquest punt,
situat aproximadament en el pas de la primària a la
secundària, on el jove lector ha d’enfrontar-se al salt del
Lector Autònom.

6. Aigüestortes del lector en formació
Família, biblioteca, centre educatiu i entorn social han de
guiar el lector cap a sèries de contes populars; descobrir
l’entorn a través dels llibres de coneixements; gaudir amb
les bajanades dels Germans Marx o les imatges d’El viatge
de Chihiro; o enfonsar-se, conjuntament, en la recerca per
Internet. No sempre existeix un sol camí. Cal saber moure
les aigües per incentivar la descoberta, l’intercanvi
d’opinions i la presència constant de la lectura en tot l’entorn
i suports.

7. Estany del lector adolescent

9. Desert de la ignorància
Entorn infestat d’idees úniques, raonaments fàcils
llançats per xarlatans i engalipadors. És el màxim
exponent del nostre fracàs com a societat.

Ramal del lector literari

12 anys

10. Salt del lector autònom

8. Estany de l’institut

Aquest és el punt on les aigües aportades pels pares
s’han anat quedant pel camí, han passat a ser aigües
freàtiques, i moltes vegades són substituïdes per les
aportacions de les deus dels amics.

Aquest ramal s’ha de saber mesurar, ja que a vegades, com
alguns transvasaments, s’emporta massa aigua i deixa sense
el mínim cabal ecològic necessari. Un flux que ha de permetre
assegurar que el lector podrà acabar escollint autònomament
el seu camí lector.

Gorg del Club Lector

11. Gorg del club lector
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A partir dels propis interessos, a vegades les aigües es vessen
vers el gènere de la fantasia, o volen trobar respostes en el
realisme crític, o s’introdueixen en la novel·la gràfica i, fins i tot,
s’endinsen en els meandres de la poesia. Múltiples meandres,
tants com lectors hi ha al món, que s’entrecreuen en algun punt.

No

14 anys

12. Mar dels Lectors
Totes les aigües acaben desembocant en el mar dels Lectors,
un mar sense fi on cada lector podrà navegar vers la direcció
que més li plagui. En aquest mar hi conflueixen altres rius com
el cinema, la dansa, els jocs d’ordinador, els mitjans de
comunicació visual, la premsa escrita… Tot per permetre que
el lector construeixi la seva pròpia visió del món.

XXIV Saló del Llibre Infantil i Juvenil
Pel maig cada dia un raig!
Des del 1984 el ClijCAT organitza un saló del llibre dedicat exclusivament als
infants i joves dels Països Catalans: es tracta d’un immens aparador de més
de 3.000 llibres que permet al visitant mirar i tastar el millor de cada collita.
El Saló, que té una periodicitat anual, en aquesta edició s’articula al voltant
de dues exposicions monogràfiques: A pencar! i T’estimo… o no. La primera
relacionada amb el món del treball i la segona presenta la temàtica concreta
de l’afecte i les seves manifestacions sentimentals i emotives en la literatura
infantil i juvenil.
També hi ha una mostra de les novetats d’enguany que exposen
una quinzena de segells editorials, la tria dels millors llibres de
l’any que fa l’equip de crítica de la revista Faristol, exposicions
d’il·lustració, llibres electrònics... Compta també amb diferents
tallers, visites d’escriptors/res, il·lustradors/res (Pasqual Alapont,
Àngel Burgas, Maite Carranza, Lluís Farré, Gusti, Joan de Déu
Prats, Ma. Carme Roca, Roser Ros, Gabriela Rubio...) i un munt
d’activitats i espectacles per a petits i grans.

Podeu consultar el programa a:
http://www.clijcat.cat/consell/
catala/salo.htm
I demanar més informació:
tel. 934 874 525

Si l’aigua és la font de la vida, la lectura és font de plaer, “aigua
viva” que forma part dels nostres cossos i és essencial per al
nostre funcionament.
Per això des del ClijCAT, any rere any, mirem d’oferir plugims de
fantasia, xim-xims d’il·lusió i ruixats d’emoció perquè la trobada
entre els llibres i els seus lectors sigui fèrtil, generosa, grassa
i productiva.
És a Mollerussa del 23 de maig al 8 de juny.
Ep!, i l’entrada és gratuïta.
Veniu a remullar-vos dins un estany ple de llibres!

Anecdotari LIJ 2008
Àngel Burgas. Escriptor

Els barrufets estan d’aniversari: enguany celebren els 50 anys de la seva primera
aparició pública, de blau, amb pantalons i gorra blanca, i l’alçada habitual de
tres pomes. Pierre Culliford els va crear el 1958 i foren descoberts per en Jan i
en Trencapins, tot buscant una flauta màgica en l’Europa medieval. Barrufet, la
paraula que els identifica, és una barreja de «barretina» i «dimoniet».
El Gremi d’Editors de Catalunya i l’Associació d’Editors en Llengua Catalana ens
fan arribar dades del baròmetre d’hàbits de lectura i compra de llibres. El castellà
guanya per golejada, però des d’aquí volem fixar-nos en dades que afecten el
nostre sector. Un 67’7 % dels infants de 10 a 13 anys són lectors habituals (un 24’3
% diuen que ho fan cada dia i un 43’6 % un o dos cops per setmana). Ara bé,
llegeixen més en castellà que en català, com els adults: un 62’2 % contra un 37’8
%. D’aquest 37’8 %, el 40’6 % són nens i el 35’1 % nenes.
Dos petits que també estan d’aniversari: El més petit de tots, de la Lola Anglada,
en fa 70 (1938) i El petit príncep, de Saint Exupéry, 65 (1943). També celebren
números rodons (però no els revelarem!) dues autores de la nostra LIJ: la
il·lustradora Maria Rius i l’escriptora Maite Carranza. Per molts anys!
Segons l’anuari sobre LIJ de la Fundación SM 2008, la LIJ suposa un 17’7% dels
títols publicats durant el darrer any, amb un increment de facturació del 15%
respecte a l’any 2005. La prescripció escolar representa un 59% dels llibres que
els pares adquireixen per als seus fills. De qualsevol manera, els mitjans
audiovisuals (consoles, mp3, TV i Internet) ocupen el major temps d’oci dels
nens i nenes.

www.clijcat.cat

Il·lustracions: Mercè Galí «Poesies amb suc.
Antologies de poesia per a infants», la Galera

Una iniciativa que cal agrair i encoratjar: des de Sant Jordi d’enguany, els
il·lustradors i il·lustradores disposen d’un espai específic on hem pogut
anar perquè ens signessin els seus àlbums. El lloc: Pla Nicolau Salmerón
(inici del carrer Gran de Gràcia). Promotors iniciativa: llibreria Casa Anita,
l’Ajuntament de Gràcia i les llibreries Aura i Know Food. Per molts anys
també!
Des d’aquí el nostre adéu més sentit per a en Sebastià Sorribes, que va
morir el passat desembre havent celebrat els 40 anys d’El zoo d’en Pitus,
un clàssic de referència en la nostra LIJ. L’estimat Sebastià aquest 2008
n’hauria fet 80.
I acabem amb tot de nenes que van de festa. Les tres bessones, l’Anna,
la Teresa i l’Helena ja en fan vint-i-cinc. Van néixer el 1983, aquarel·lades,
de la mà de la seva creadora, la Roser Capdevila, que va posar el nom de
les seves filles a les protagonistes. Les bessones han estat traduïdes a
35 llengües, i se les ha pogut veure en format TV a 158 països. I fa 60 anys
que la Pippi Längstrump va anar als mars del sud. La seva autora, la
sueca Astrid Lindgren, l’havia concebut el 1944. Tant la Pippi com les
bessones formen part avui de l’imaginari col·lectiu de moltes generacions.

