L'ART I LA LITERATURA
INFANTIL I JUVENIL
Jornada Faristol
Crítica, anàlisi i mediació LIJ
21 de maig de 2022

Il·lustració Pablo Auladell

Biblioteca Montserrat Abelló
10-14 h / 20€

Presentació

L’àlbum il·lustrat ha sigut considerat com la primera galeria d’art de la
infància i no solament per aquells llibres que dialoguen directament amb
pintors i escultors reconeguts, sovint amb una mirada humorística, o per
altres títols que tracten sobre una obra o un artista destacat, sinó també
perquè els il·lustradors —artistes de la imatge seqüenciada— treballen
amb tota mena de tècniques i d’estils. Existeix un cert consens, doncs, a
considerar que l’àlbum il·lustrat contribueix a l’aprenentatge del
llenguatge visual en els primers lectors.
En el lema «L’art i la literatura infantil i juvenil» de la trobada d’enguany,
el mot «art» es refereix també a la literatura com a art de la paraula i, en
el cas de la LIJ, sovint com a interacció entre l’art de la paraula i de la
il·lustració. Des d’aquests plantejaments, sorgeixen algunes preguntes
com, per exemple, si les funcions que tradicionalment s’han atribuït a
l’art, com qüestionar els principis, els tòpics i les idees preconcebudes,
trencar amb formes i models heretats, provocar un efecte
d’estranyament i de sorpresa, etc., poden entrar en conflicte amb la
importància que, actualment, s’atorga al vessant didàctic en obres LIJ
que es consideren de ficció. Per tant, la tendència a utilitzar la LIJ per a
alguna cosa —per a abordar emocions, valors ètics o qualsevol altre
contingut— desvirtua el sentit de la literatura com a art?, o, per contra,
és una manera eficaç d’aproximar-se a la LIJ i de fer lectors? Des del
moment que es troben valuoses excepcions a la disjunció art o
didactisme, es pot dir que hi existeix verdaderament un conflicte? Fins a
quin punt l’ensenyança —moral o d’altres tipus— condiciona els
creadors de LIJ? Realment la lectura ha d’educar els nens i els
adolescents?

Programa

10.00-10.30 h

Benvinguda i acte de record i homenatge a Bernat
Cormand

10.30-11.30 h

Elogi de la lentitud
Amb Pablo Auladell

11.30-11.50 h

Pausa-cafè

11.50-12.50 h

«Art i didactisme: conceptes incompatibles?»
Amb Emma Bosch, Guillem Fargas i Mònica Carulla. Modera:
Joan Portell

12.50 - 13.45 h Tallers simultanis (escollir-ne un):
Museu inventat in situ.
Amb Glòria Gorchs
Quines relacions, segons el llibre Fantasia de Bruno Munari,
fomenten l'elasticitat del pensament infantil? Hi ha àlbums
il·lustrats i llibres d'art que parteixen d'aquestes relacions? Amb
aquesta premissa muntarem una exposició col·lectiva de llibres
que serà destruïda en 3,2,1...

Plàstica? Comencem per obrir-nos el cap.
Amb Kim Amate
A partir d’una proposta conceptual els participants hauran
d’elaborar una imatge. Posteriorment, comentarem com ha
pogut passar tot el que hagi passat…

13.45-14 h

Comiat

16-18 h

Funció i reptes de la crítica literària en la revista
Faristol. (sessió interna).
Amb Arantxa Bea, Marc Alabart i tot l'equip de crítica de la
revista.

Ponents

Marc Alabart

Mediador literari. Graduat en Mestre d'Educació Infantil i Primària i
Màster en Biblioteques Escolars i Promoció de la Lectura. És professor
associat en l'àmbit de la didàctica de la literatura infantil i juvenil a la
Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona. Coordina els Premis
Atrapallibres i Protagonista Jove i el programa Municipi Lector del
Consell Català del llibre Infantil i Juvenil, i és crític de la revista Faristol.
Col·labora amb diferents entitats —principalment escoles, biblioteques
i llibreries— amb les quals desenvolupa projectes, imparteix
formacions i realitza propostes de mediació literària amb infants.
Forma part del consell de redacció de la revista El Tatano.

Kim Amate

Format com a dissenyador gràfic a l’Escola d’Arts Aplicades de Terrassa
i com a il·lustrador a Llotja Avinyó i després d’haver treballat al món de
la publicitat i les arts gràfiques orienta la seva activitat al món del llibre
infantil i juvenil il·lustrant i dissenyant títols per a editorials nacionals i
estrangeres.

Pablo Auladell

Il·lustrador. Va començar la seva tasca professional el 2000,
estretament vinculada a l'àmbit de la LIJ, en una primera etapa, i
sempre a cavall entre el llibre il·lustrat i la novel·la gràfica, encara que
en els darrers anys ha col·laborat també amb el director de cinema
Gonzalo Suárez dibuixant dos curtmetratges: El sueño de de Malinche
(estrenat al Museu del Prado el 2018) i Alas de Tiniebla (2021). Entre els
premis més importants que han reconegut el seu treball destaca, sens
dubte, el Premi Nacional de Còmic 2016 per la seva adaptació de El
Paraíso perdido. Sol participar en nombroses exposicions, congressos i
jornades nacionals i internacionals relacionades amb la il·lustració i el
còmic, és docent del Màster d'Il·lustració Ars in Fabula, a Macerata,
(Itàlia) i va ser president de l'Associació de Professionals de la
Il·lustració Valenciana entre 2009 i 2013.

Arantxa Bea

Filòloga, crítica literària i professora. Màster en Comunicació i
Periodisme i Màster en Investigació en Didàctica de la Llengua i la
Literatura per la UV. Publica textos sobre literatura en Trapezi
(eltrapezi.com) i en altres mitjans de premsa escrita, alguns dels quals
ha intentat recopilar i ordenar en arantxabea.azurewebsites.net. És
professora de Llengua i Literatura en la Facultat de Magisteri de la UV,
redacta informes de lectura per a editorials, fa de jurat en alguns
premis literaris. Entre 1999 i 2009 va coordinar el suplement cultural
«Posdata» del diari Levante-EMV. Recentment, ha sigut nomenada
directora de la revista Faristol. Viu entre València i Girona.

Emma Bosch

Llicenciada en Belles Arts (especialitat de Disseny gràfic) i doctora per
la Universitat de Barcelona (UB). Docent en la secció Educació Visual i
Plàstica del Departament de Didàctiques Aplicades de la Facultat
d’Educació de la UB on coordina la menció en Biblioteques Escolars.
Imparteix docència al Màster Educació Interdisciplinària de les Arts
(UB) i al Màster Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (UB + UAB).
Forma part del Seminari de bibliografia infantil i juvenil i del grup de
treball Il·lustrem-nos de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Mònica Carulla

Nascuda a Barcelona, de petita va viure de prop el boom del disseny
dels anys 80 que la van portar a interessar-se pel món visual. Va
estudiar Història de l'Art a la Universitat de Barcelona, Realització
Audiovisual a l'escola IDEP i Màster d'edició digital en la Universitat
d'Alcalá de Henares. Es va iniciar en el món audiovisual i en la
publicitat i va treballar amb cineastes com Isabel Coixet i Bigas Lluna.
El 2006 va crear Coco Books. L'editorial li ha permès entendre
l'aprenentatge mitjançant la creativitat, el dibuix i estudiar la mirada
com a font de coneixement, participant en ponències sobre la
tipografia a l'àlbum, la relació entre il·lustració, paraula, estètica i
contingut o bé l'accessibilitat lectora als llibres.

Guillem Fargas

Mestre especialitzat en llengua i literatura i bibliotecari escolar. Ha
col·laborat amb diverses editorials i d’altres institucions realitzant guies
de lectura o seleccions bibliogràfiques. Combina la docència amb la
formació i assessorament sobre lectura i literatura infantil i juvenil. És
un dels creadors i conductors del podcast Tàndem.

Glòria Gorchs

Bibliotecària especialitzada en literatura infantil i juvenil. Des de la
biblioteca pública ha centrat la seva feina en l'exploració i disseny
d'activitats per acompanyar els infants al llarg del seu recorregut
lector. És membre del Grup de Treball de Biblioteques infantils i
juvenils BibBotó (COBDC) i col·laboradora de l'Ibbycat. Parla de llibres a
les revistes Faristol, Cavall Fort i Tatano. Actualment, treballa a la
Biblioteca Roca Umbert de Granollers.

Joan Portell

Pedagog. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la UB, és
màster i doctor en Didàctica de la Llengua per la UAB. Des de fa anys
forma part de l'equip de la revista Faristol, publicació que dirigí
juntament amb Pep Molist durant dos períodes (2005-15 i 2021-22).
Forma part de l'equip de crítics de la revista des de fa gairebé tres
dècades en la que ha col·laborat amb diferents articles. Ha estat
director de publicacions i editor, pintor de parets i cobrador de
factures, i actualment és professor associat a la UdG i a la UAB. Té
publicats diferents títols per a infants, assaigs sobre lectura i diversos
reculls d'itineraris i llibres per acostar els més petits a la natura. Forma
part del veïnatge Llibres al Replà, on el trobareu al 2n 2a.

Informació pràctica

Inscripcions

A través de la plataforma Entradium
Enllaç d'inscripció
Termini d'inscripció: 19 de maig

Com arribar-hi?

Biblioteca Montserrat Abelló
Carrer dels Comtes de Bell-Lloc, 192, 200, 08014
Barcelona
Metro
L3 Les Corts, Plaça de Sants o Sants Estació
L5 Sants Estació
Tren
Sants Estació
Autobús
V5 Comptes de Bell-lloc-Berlín
V5 Can Bruixa-Compte de Bell-lloc
54 Marquès de Sentmenat- Numància
H8, 59,78 Numància-Marquès de Santmenat

Organització

Amb el suport de:

Aquest projecte ha rebut una ajuda del Ministerio
de Cultura y Deporte

