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PREMI TRAJECTÒRIA
Durant La Setmana del Llibre en Català es lliurarà el Premi Trajectòria a Teresa Duran, la qual ha
estat reconeguda pel seu compromís vital amb el foment lector i el llibre infantil i juvenil en
llengua catalana i per la seva tasca incansable de divulgació de l’univers literari català entre infants
i joves. L’aforament és limitat i cal inscripció prèvia.
A continuació adjuntem uns enllaços a alguns dels articles i entrevistes apareguts sobre ella aquest
cap de setmana, que ens arriben de la mà del CLIJCAT:
 “Salvadora de paraules”
 "No he perdut mai les ganes de jugar"
 "Vam tirar pel dret als setanta"

PREMI AURORA DÍAZ-PLAJA
L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana dona a conèixer els guanyadors del Premi Aurora
Díaz-Plaja, l'únic que distingeix treballs sobre literatura infantil i juvenil catalana, exaequo per a un
text sobre la literatura infantil de Mercè Rodoreda, de Sergio Fernández Martínez, i per a una
reflexió sobre la poesia infantil, de Felipe Munita i Neus Real. El primer és un epíleg a l’edició dels
contes de l’autora traduïts al castellà per Jenn Díaz a Cuentos para niños (Siruela, “Las tres
edades”, 2019) i el segon és l’article “Simple o ximple? una reflexió sobre la poesia infantil”,
publicat a la revista Faristol, núm. 89 (abril 2019).
El Premi es lliurarà dijous 10 de setembre a les 17.30 h dins La Setmana del Llibre en Català, que
enguany se celebra al Moll de la Fusta de Barcelona. L'activitat és oberta i no cal inscripció prèvia.

EFEMÈRIDES
Continuem celebrant el centenari de Roald Dahl, un dels autors més importants de la Literatura
infantil del segle XX i, al següent article dediquen un especial, on podreu trobar molta informació
d'aquest escriptor i de la seva obra.
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També podreu conèixer millor la seva relació amb Quentin Blake i com il·lustrava els personatges
dels llibres de Roald Dahl.

El passat 28 d’agost va fer 25 anys que ens va deixar el gran #MichaelEnde autor de la
mundialment coneguda "La història interminable" també va publicar molts contes i narracions per
a infants i moltes les podeu trobar disponibles a Biblioteques de Barcelona.

El 22 d’agost va ser el centenari del naixement de #RayBradbury conegut del gran públic per la
novel·la de ciència-ficció "Fahrenheit 451" però el senyor Bradbury també va escriure la història de
com un nen va superar la seva por a la foscor. "Encender la noche" és un clàssic infantil editat per
Kókinos i il·lustrat meravellosament per Noemí Villamuza.

DIÀLEGS DE L’ACEC
L'ACEC proposa dos diàlegs sobre literatura infantil. Conèixer el procés d’elecció i creació de la
literatura destinada al públic infantil. Aquest és un dels objectius dels dos diàlegs online que
organitza l’Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC) i que es duran a terme els
dies 28 i 29 de setembre a les 19 h. En el primer, l’escriptora i pintora Eugenia Tusquets parlarà
amb l’editora, autora i il·lustradora Inés Castel-Branco i amb l’escriptora i periodista Ada Castells,
mentre que en el segon la mateixa Tusquets conversarà amb l’escriptor i periodista Álvaro
Colomer i l’escriptora i il·lustradora Gabriela Rubio.

XI EDICIÓ DEL “CATÁLOGO IBEROAMERICANO ILUSTRA”
El il·lustrador colombià Sebastian Santafe Ayala guanya la XI edició del “Catálogo Iberoamericano
Ilustra”.
En aquesta edició van participar 974 ilustradores de 18 països Iberoamericans en l’edició del
concurs organitzat per Fundación SM i La Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
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El jurat va premiar el treball del colombià per “la seva proposta divertida i profunda que deixa
pensant al observador” i va seleccionar a d’altres 44 artistes iberoamericans, entre els quals es
troba l’espanyola Cinta Arribas Rodríguez, amb menció especial, per participar en la publicació i
l’exposició itinerant”.

LA TERRA DE TOTHOM
La Terra de tothom, és una maleta de llibres per a la lectura i el debat entorn la natura realitzada
per Biblioteca infantil i juvenil de l’Associació de Mestres Rosa Sensat a partir de l’exposició
coordinada per l’ACALI i realitzada per Teresa Duran i Rosa Mut.
Es tracta d’una exposició interactiva de lectura elaborada a partir de valorar la natura com a bé
comú que cal preservar, no podem viure al marge del medi atès que la vida humana no es sosté
sola, hem d’entendre la nostra relació i responsabilitat amb el medi, i per tant l’hem de cuidar i
preservar. L’objectiu d’aquesta maleta-exposició és presentar, amb el rerefons del tema de la
preocupació per a la conservació del medi ambient i la biodiversitat, un ventall de llibres
d’imaginació i coneixements que mostren, des de diferents punts de vista, aspectes diversos del
que són, han estat o podrien ser les relacions ecosistèmiques. Amb aquestes lectures es pretén fer
arribar als infants la meravella i admiració dels elements que formen part de la natura. Entendre la
necessitat de cadascuna de les espècies de fauna i flora que interconnectades ens fan possible la
vida. Així com la denúncia d’accions de l’home que posen en perill la supervivència d’elements que
sense ells no podríem viure. La trajectòria d’aquesta maleta-exposició és llarga, la primera versió
que se’n va fer va estar coordinada per Rosa Mut des de l’Associació Catalana d’Amics del Llibre
per a Infants, al llarg dels anys hem fet diverses actualitzacions, calia canviar molt poc de la idea
primigènia, però aquesta és la primera vegada que la Rosa no la veurà acabada, les seves idees, el
seu coneixement, ens ha acompanyat i ha estat present en tot moment. És una maleta que no li ha
passat el temps, al contrari, ha guanyat vigència amb les noves incorporacions i actualitzacions de
propostes editorials cada vegada més sensibilitzades en el tema de la natura com a bé comú.
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XXXIX PREMI CIFRÉ DE COLONYA
Montse Homs guanya el XXXIX Premi de Narrativa Infantil i Juvenil Guillem Cifré de Colonya
2020 amb l’obra, Arrecades d'avellaner, que combina fantasia i realitat en línia amb la millor
literatura infantil universal.

ENTREVISTES, ARTICLES I RECOMANACIONS
 Rocío Bonilla Illustration és una autora de llibres infantils, guardonada amb diversos
premis. Al següent article de #Mundocreati ens parla de la visió que en té dels àlbums
il·lustrats i com es va iniciar en aquesta professió.
 Escoltar a Ellen Duthie, creadora de "Filosofia visual per a nens" (Wonder Ponder) és
sempre molt recomanable. A continuació podeu escoltar-la a aquesta entrevista que li ha
fet #ÀlexAgustí, coordinador de Filosofia d'estar per casa.
 “La memòria de l’arbre”, de Tina Vallès. La Llibreria: Narrativa per a Joves, ha guanyat el
Premi Llibres Anagrama de novel·la.
 “Bailando con las emociones”, un projecte solidari per treballar amb infants en risc a la
frontera mexicana.
 La tornada a l’Escola: totes les instruccions per a l’inici del curs escolar 2020-21.
 Fer classe i esbarjo fora de l’escola: la proposta de Barcelona per garantir el curs 20202021.
 “Els dits de la Bruixa”, de Tamara Romero.
 “Cuando infancia y vejez leen juntas”. (Linternas y Bosques. Literatura infantil y juvenil).
 “Aprender a comunicarnos”, al web de Guadalupe Jover.
 “Va de revistes! MiBiblioteca i Namaka”, per Jaume Centelles.
 Mon Mas, narradora oral: “Els contes fan un parèntesi a la teva vida”.
 “Tres veces traicionados, los cuentos de hadas conservan su poder”, per Marina Colasanti
(Linternas y Bosques. Literatura infantil y juvenil).
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 El templo de las mil puertas. Revista online de Literatura Juvenil, ens presenta el catàleg
de novetats, per mesos.
 “14 idees per acompanyar la lectura a casa. No tingueu pressa i no demaneu res a canvi”,
per Anna Juan Cantavella.
 “El errabundeo de la mirada como viaje (o las posibilidades del mapa-paisaje)”, per Anna
Juan Cantavella.
 “Mor als 100 anys l’editora Conxita Zendrera, introductora de Tintín a Catalunya”, (31 de
juliol de 2020).
 “El cuento del cuento. Dos de brujas y uno de diablos: tres clásicos para leer en pantalla
+CLILELIJ +LIJPE y JALEO”. (Linternas y Bosques. Literatura infantil y juvenil).
 “Escuchar la historia, borrar la línea, pasar la pàgina +Foro LEEmigramos”. (Linternas y
Bosques. Literatura infantil y juvenil).
 Aquest article d'Anatarambana Literatura Infantil en fa una selecció dels llibres de
coneixement que tenen com a nexe comú la relació amb la natura.
A les Biblioteques de Barcelona podreu trobar molts d'aquests llibres que ens recomana
l’especialista en Literatura Infantil i Juvenil.
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Horari
Dilluns
10 a 14 h i 16 a 21 h
Dimarts
10 a 14 h i 16 a 21 h
Dimecres 10 a 21 h
Dijous
10 a 14 h i 16 a 21 h
Divendres 10 a 21 h
Dissabte
10 a 14 h i 16 a 21 h
Horari d’estiu
(24 de juny al 24 de setembre): dissabtes de 10 a 14 h / agost tancat

Adreça i web
Biblioteca Xavier Benguerel
Avinguda del Bogatell, 17
08005 Barcelona
Tel.: 932 251 864
Fax: 932 210 737
A/e: sdlij@diba.cat
www.bcn.cat/bibxavierbenguerel/sdlij

Com arribar-hi
Metro: Bogatell i Ciutadella (L4) i Marina (L1)
Bus: 26, 36, 41, 71, 92, H16 i V21

Més informació
https://www.facebook.com/sdlij/
El Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil (SDLIJ) recull més de 40.000
documents: un important fons històric i una àmplia documentació relacionada amb la
literatura infantil i juvenil, a l’abast de tothom.

