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Llista d’honor de la literatura 
infantil i juvenil catalana

PRESENTACIÓ: 

La Llista d’honor de la LIJ catalana és una iniciati-

va de l’IBBYcat | Consell Català del Llibre infantil i 

Juvenil que compta amb un acte d’homenatge co-

organitzat amb la ILC, en el marc del programa Sè-

niors Literaris. S’inaugura amb 40 noms, aprofitant 

la celebració del 40è aniversari de l’entitat. 

Amb aquesta iniciativa es vol: 

• Contribuir a la construcció d’un patrimoni 

literari infantil i juvenil en llengua catalana,

• Reconèixer i projectar professionals de les 

diferents baules,  amb una trajectòria i una 

aportació pròpia, distintiva i rellevant en la 

història de la LIJ catalana. 

• Normalitzar, prestigiar i donar a conèixer la 

importantíssima aportació cultural del sector 

del llibre infantil i juvenil.

• Contribuir a la supervivència d’una LIJ en 

catalana, amb identitat pròpia i compromís 

amb els infants i joves, la cultura, l’educació, la 

llengua i el país. 

• Facilitar referents culturals sòlids i compartits 

als infants i joves que contribueixin a la creació 

d’una identitat cultural sòlida i de lectors en 

català i de literatura catalana.

La llista s’anirà actualitzant periòdicament, amb 

la incorporació d’un nombre més acotat de noms, 

cada un o dos anys. També s’aniran incorporant de 

forma progressiva persones que ja no són entre 

nosaltres però sense les quals no es pot explicar 

la història de la nostra LIJ.  

CRITERIS

Criteris generals que s’han vetllat pel conjunt de 

la selecció: 

• Diversitat de perfils professionals, tot i que 

l’autoria hi tingui una presència majoritària.

• Paritat, des del punt de vista del gènere. 

• Diversitat territorial (Illes-Catalunya-País 

Valencià)

Criteris que s’han tingut en compte a l’hora de 

valorar les persones que formarien part de la 

selecció: 

Criteri general:

• Persones vives, nascudes a tot estirar el 1950.

Criteris específics de valoració: 

• Trajectòria rellevant i aportació significativa 

en el camp de la LIJ catalana (nombre 

d’obres, solidesa en el temps, aportació, 

reconeixements...).

• Interès conjunt de l’obra/tasca: personalitat, 

innovació, excel·lència.

• Compromís i implicació més enllà de l’exercici 

de la seva professió concreta.

Comissió organitzadora responsable de la tria: 

• Nati Calvo, bibliotecària (representant del 

COBDC)

• Christian Inaraja, il·lustrador (representant de 

l’APIC)

• Marta Roig, secretària tècnica de l’IBBYcat

• Ricard Ruiz, escriptor (representant de l’AELC)

• Anna Sagristà, editora (representant d’Editors.

cat)

• Lluís Zendrera, president de l’IBBYcat. 

Coordinació general: IBBYcat | Consell Català del Llibre Infanti 

i Juvenil. 

Biògrafs a qui s’ha encarregat l’elaboració de les fitxes: Clara 

Berenguer, Jaume Centelles, Lluís Farré, Glòria Gorchs, Teresa 

Mañà, Pep Molist, Joan Portell, i Mariona Trabal, Sara Serrano, 

Caterina Valriu i Irene Zurrón.

Correcció: Jordi Ferré Ybarz.

Il.lustració de la coberta: Gala Pont

Maquetació: Pau Santanch

Edició: Institució de les Lletres Catalanes i IBBYcat | Consell 

Català dell Llibre Infantil i Juvenil.



Llista d’honor de la literatura 
infantil i juvenil catalana

Pep Albanell i Tortades neix a Vic el 25 de desembre de 1945. 

Quan té quatre anys, la família es trasllada a la Seu d’Urgell, 

un canvi que marca la seva infantesa i el fa tendir a la solitud 

i al fantasieig. És un lector àvid i té predilecció pels llibres 

de fantasia, que li permeten allunyar-se de la realitat. La seva 

infància està envoltada d’històries tant escrites com de trans-

missió oral.

Comença a escriure els primers relats a l’adolescència. En 

aquesta època, estudia al matí i a la tarda treballa en una fà-

brica. Després viu dos anys a Madrid, durant els quals estudia 

uns cursos de periodisme. Passat aquest temps, es trasllada 

a Barcelona, on estudia Filosofia i Lletres i es va integrant en 

l’ambient cultural de l’època, marcat per la contracultura i la 

militància.

La seva vocació literària es va consolidant i, instal·lat defini-

tivament a Barcelona, compagina l’escriptura amb diverses 

tasques editorials, i posteriorment treballa en una caixa d’es-

talvis. Comença a publicar el 1972, adreçant-se al públic adult. 

Quan ja té al mercat tres o quatre obres, s’adona de la neces-

sitat de publicar per als nois i les noies, ja que en aquest mo-

ment la literatura infantil i juvenil necessita noves aportacions 

de qualitat.

Juntament amb Carles Senpau, escriu Un llibre amb cua 

(1983), que signen com a Joles Sennell, pseudònim creat a 

partir de la barreja dels seus noms. La guia fantàstica (1977) 

és el seu primer llibre com a autor en solitari, adreçat al públic 

infantil i signat amb el mateix pseudònim, que ja utilitza per a 

bona part dels seus llibres infantils i juvenils. Ha arribat a pu-

blicar-ne una vuitantena, molts dels quals han estat traduïts a 

altres llengües.

«I ja se sap que, de vegades, en els 
contes, hi ha coses que no s’expliquen, 
perquè són com misteris» 
La dent de la Clara, 2002

La literatura de Pep Albanell  
oscil·la entre el realisme i la fantasia, 
perquè beu de la realitat però 
procura explorar-ne els límits i 
traspassar-los. La seva obra es va 
fornint d’elements meravellosos 
i imaginatius que havien estat 
bandejats de la literatura infantil. 
Els personatges i motius de la 
narrativa de tradició oral l’atreuen 
especialment. La seva és una 
fantasia domèstica, en la línia de les 
propostes de Gianni Rodari, en què 
la realitat sovint és alterada per un 
fenomen només explicable  
per la màgia.

S’ha interessat per la ciència-ficció 
i s’hi dedica en un moment en què 
el gènere encara és poc present a la 
literatura catalana. En la seva obra 
és recurrent la figura del nàufrag, 
del personatge que es troba perdut 
en un espai envoltat de mar, que 
fa servir també com a símbol de 
l’aïllament i de la superació personal.

Ha publicat una vuitantena d’obres 
per a infants i joves, algunes de 
les quals amb ressò internacional, 
i molts dels seus llibres són ja 
clàssics de la literatura infantil 
catalana. A més, ha col·laborat de 
manera continuada amb revistes 
infantils com Cavall Fort, Rodamon i 
Tretzevents.
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Pep Albanell 
(Joles Sennell)
25 de desembre de 1945
Vic

Escriptura
Guió televisiu o audiovisual
Edició



Llista d’honor de la literatura 
infantil i juvenil catalana

És, a més, un dels impulsors del col·lectiu d’escriptors Ofèlia 

Dracs –n’inventa el nom a partir de les inicials dels membres 

fundadors–, que es dediquen a la literatura d’alguns gèneres 

poc tractats fins al moment en català, com l’eròtic o el de 

misteri.

Ha compaginat els seus llibres amb la col·laboració constant 

en revistes infantils com Cavall Fort, Rodamon i Tretzevents, 

ha participat en l’elaboració de llibres de lectura d’editorials 

dedicades a l’ensenyament, com Barcanova, Onda i Casals, 

i ha escrit també guions per al cinema, la ràdio i la televisió.

Al llarg de la seva trajectòria professional ha rebut molts pre-

mis literaris i reconeixements, inclosa la fita de ser candidat al 

Premi Hans Christian Andersen, el més important dins del gè-

nere de la literatura infantil i juvenil. A més, sempre ha gaudit 

d’una bona acollida entre el públic.

Empra una llengua àgil i precisa i les 
trames es despleguen a partir del joc 
creatiu i l’enginy, amb dosis d’humor 
que defugen el dramatisme i es 
decanten per l’optimisme, malgrat que 
els temes puguin ser seriosos, amb 
l’amor com a font dels desitjos i del 
sentit vital.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La guia fantàstica. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1977.

• El Barcelonauta. Barcelona:  
Laia, 1977.

• En Pantacràs Xinxolaina. Barcelona:  
La Galera, 1981.

• El nàufrag de les muntanyes. 
Barcelona: La Magrana, 1993. 

• L’impostor. La fantàstica història 
de Joles Sennell. Barcelona: 
Animallibres, 2014.

Premis o reconeixements 
importants 

• 1976 Premi Joaquim Ruyra de 
narrativa juvenil per El Barcelonauta. 

• 1980 Premi Josep M. Folch i Torres 
per En Pantacràs Xinxolaina.

• 1982 Candidat al Premi Hans 
Christian Andersen.

• 1990 Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil per La rosa de sant 
Jordi. 

• 2013 Premi Trajectòria de la Setmana 
del Llibre en Català.



Llista d’honor de la literatura 
infantil i juvenil catalana

Ricardo Alcántara es converteix en escriptor, bàsicament, 

gràcies a una imaginació molt fèrtil. Quan li pregunten quan 

comença a ser-ne, confessa que just en el moment que des-

cobreix l’espai que hi havia entre la banyera i la paret, que era 

on ell es refugiava. Era el lloc idoni perquè un nen fantasiós 

imaginés les coses a la seva manera. 

Als deu anys, la seva tia àvia li regala Alícia en el país de les 

meravelles, amb el qual comprova que hi ha altres persones 

capaces d’imaginar coses increïbles i descobreix el plaer de la 

lectura. Més tard, es convertirà en un lector voraç.

El 1970 abandona Montevideo després que les autoritats tan-

quin la universitat i es trasllada a São Paulo, on estudia Psi-

cologia, però a mesura que s’acosta al final de la carrera es 

va adonant de la poca predisposició que té per dedicar-s’hi. 

Aquest procés corre paral·lel al seu desig d’escriure, just l’ac-

tivitat que més li agrada, i pensa que és el moment de canviar 

d’activitat i de continent.

Per casualitat, veu un anunci on es convoca un concurs de 

literatura infantil i dedica tot el seu esforç a redactar un conte. 

Així apareix Guaraçú, que rebria una menció d’honor al Premi 

de Literatura Infantil Governador do Estado de São Paulo. La 

mateixa obra guanyaria l’any següent el primer premi Estud-

vais de l’estat de Guanabara. 

El 1975 arriba a Barcelona amb la convicció que vol ser es-

criptor. És una època convulsa i de canvis polítics importants, 

i durant un any i mig es dedica a l’elaboració de productes 

d’artesania, treballa en una escola d’educació especial i fa de 

cuiner. 

Durant gran part de la seva vida, 
Ricardo Alcántara s’ha dedicat en 
cos i ànima a la creació d’obres 
literàries per a infants i joves. Amb 
el temps, ha esdevingut un referent 
–no només per als lectors sinó 
també per als escriptors que s’han 
incorporat més tard al panorama 
literari–, pel que fa a contes per a 
primers lectors i a novel·les per a 
infants d’edats mitjanes, en les quals 
aquests fan el pas del relat breu a la 
novel·la. 

L’obra d’Alcántara destaca per la 
concisió, la precisió i una enorme 
sensibilitat a l’hora de tractar temes 
delicats que afecten les persones, 
com ara les pors, la diferència... tot 
barrejant, sovint i subtilment, realitat 
i fantasia.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Guaraçú. Barcelona: La Galera, 
1978.

• Tomàs i el llapis màgic.  
Barcelona: Baula, 1988.

• Carn i ungla. Barcelona:  
Destino, 1990.

• Tres llàgrimes. Barcelona:  
Baula, 2020. 

• Un nen molt estrany.  
Barcelona: Joventut, 2021. 
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Ricardo  
Alcántara Sgarbi
24 de novembre de 1946
Montevideo 

Escriptura

«–M’he perdut. Fa molt temps que 
camino i no puc arribar a casa. Ja sé que 
un indi guerrer ha de ser valent, però jo 
tinc por.» 
Guaraçú, 1978
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Desembarca a Catalunya amb un sol llibre publicat, Guaraçú, 

i triga dos anys a trobar una editorial catalana que l’hi vulgui 

editar. A partir del moment que apareix a La Galera, el camí es 

fa més planer, sobretot després que l’any 1979 Guaraçú obtin-

gui el Premi de la Crítica Serra d’Or com a millor llibre de l’any.

El 1987 rep el Premi Lazarillo de creació per Un cuento grande 

como una casa, i el Premio Austral Infantil per Un cabello azul.

El 1990 guanya el Premi Apel·les Mestres amb Carn i ungla. 

Ha publicat més d’un centenar de llibres i diverses de les se-

ves obres s’han traduït a diferents idiomes.

Fins a l’actualitat, Ricardo Alcántara ha mantingut una activi-

tat creadora constant. Les seves obres són un reflex del seu 

pensament, i hi tracta una gamma àmplia de temes, en què 

mostra una evolució constant. 

També ha mantingut un contacte estret amb els seus lectors. 

Viatja constantment per comunicar-se amb ells i per esbrinar 

l’opinió que tenen dels seus llibres infants i joves de molts paï-

sos. 

Premis o reconeixements 
importants 

• 1979 Premi de la Crítica Serra d’Or 
per Guaraçú.

• 1987 Premio Austral Infantil per Un 
cabello azul.  

• 1987 Premi Lazarillo per Un conte 
gran com una casa.

• 1990 Premi Apel·les Mestres per 
Carn i ungla.
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Mercè Arànega neix a Badalona l’any 1948, tot i que si se la 

busca ara se l’ha d’anar a trobar a la Garriga, on s’instal·la ja fa 

uns quants anys.

Com altres professionals del sector de la il·lustració, inicial-

ment es forma en altres disciplines artístiques; en el seu cas, 

en el disseny gràfic i en tècniques de gravat.

I com també passa sovint, Mercè Arànega comença a il·lus-

trar a poc a poc, amb projectes que li proposen mentre fa de 

mestra de canalla. Un dia li diuen de fer un llibre de text, i ja 

hi som: amb el temps la seva feina com a il·lustradora va gua-

nyant terreny, evidentment, fins que acaba deixant les classes 

i es professionalitza.

Amb tot plegat, però, com que d’energia no n’hi falta, al llarg 

de tots els anys que fa que treballa, a banda d’il·lustrar s’ha de-

dicat a la pintura, a fer exposicions, a donar seminaris o cursos 

de postgrau de dinamització lectora, a dictar conferències en 

diferents entitats, i a impartir classes de procediments i tèc-

niques de la il·lustració a l’Escola Llotja d’Arts i Oficis Artístics 

de Barcelona.

I a escriure les seves pròpies històries. També a poc a poc i 

com a resposta a les peticions que li feien perquè s’hi posés. 

Tota aquesta passió pels llibres l’ha acabada fent viatjar amunt 

i avall del país, visitant les escoles per explicar a tota la canalla 

que la segueix com es fan els contes i, de passada, encoma-

nar-los les ganes de llegir.

I diuen que encara té corda per seguir-ho fent.

Mercè Arànega es desplega 
en la narrativa amb les 
imatges, l’expressivitat dels 
seus protagonistes i l’ús d’un 
cromatisme realment potent.

Amb tot, el més destacat han aca-
bat sent les seves creacions com 
a autora de text i imatge a parts 
iguals; els exemples més recone-
guts són La granota Lola i La gallina 
Mina, protagonistes de sengles 
sèries de contes concebudes espe-
cialment per als lectors i les lecto-
res més menuts.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La Gallina Mina que ve de la Xina i 
els micos. Barcelona: Baula, 2003. 

• Coses de fades. Barcelona: 
Brúixola, 2002.

• Tupi i la tortuga. Barcelona: Edebé, 
2005.

• El ratolí que es tornava vermell. 
Barcelona: Baula, 2018. 

Premis o reconeixements 
importants 

• 1986 Autora seleccionada per a 
l’exposició d’il·lustració del Premi 
Catalònia.

• 2017 Autora seleccionada per a la 
mostra d’il·lustració catalana «Vet 
aquí una vegada», organitzada en 
el context del programa Books 
in Catalan a la 54a Fira del Llibre 
Infantil i Juvenil de Bolonya.  
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Mercè Arànega  
Espanyol
1948
Badalona

Il·lustració
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Pilar Bayés de Luna, coneguda com a Pilarín Bayés, neix a Vic 

l’any 1941. A banda d’una tirada natural a dibuixar tot el dia 

(que en aquells temps era, com explica ella mateixa, la seva 

activitat preferida i un dels pocs jocs que ningú no prohibia), 

de ben segur que el fet de viure enmig del rovell de l’ou de la 

seva ciutat, on tot hi passa, li planta dins la llavor de la seva 

futura professió com a narradora en imatges de tot allò que 

es fa i es desfà arreu. Els estudis per posar ordre al seu art els 

fa a Barcelona, a la Facultat de Belles Arts.

Com moltes altres personalitats de la il·lustració del seu 

temps, la seva activitat comença a la revista Cavall Fort, que 

en aquell moment dirigeix Albert Jané. És ell qui, l’any 1964, la 

guia en les seves col·laboracions inicials. També com en altres 

casos, començar a treballar per a l’editorial La Galera acaba 

de suposar l’arrencada definitiva de la seva carrera.

La seva consolidació segurament es podria situar amb la col-

lecció «Petites Històries», de l’editorial Mediterrània, on s’hi 

expliquen les biografies de grans personatges, que ha arribat 

a tenir més de tres-cents títols.

De tota manera, i encara que aquesta xifra ja sigui impres- 

sionant, l’obra de Pilar Bayés ha arribat a superar els mil títols, 

cosa que la converteix en la il·lustradora catalana més prolífi-

ca. I encara dibuixa gairebé cada dia...

Al llarg de tots els seus anys de dedicació a la professió, i 

fruit de la seva capacitat de treball gairebé sobrenatural, Pila-

rín Bayés ha treballat pràcticament tots els formats: dibuixos 

animats, il·lustracions de contes i de llibres didàctics, calen-

daris, abecedaris, mapes, papereria, tires de còmic, auques, 

ceràmiques, murals, caricatures, joies, jocs interactius o fins i 

tot gegants de festa major. Un projecte especialment peculiar 

són els seus dibuixos a l’església de Sant Roc.

Com diu ella mateixa, el que fa 
Pilarín Bayés és compartir el món de 
la cultura amb els infants. I amb els 
que ja no ho són.

Un tret que crida l’atenció en la seva 
obra és la tirada a representar no 
tant individus com grups humans, 
multituds fins i tot, on cadascú fa 
el seu paper d’una manera o una 
altra, i on tothom és important 
en l’escena. Identificats amb 
precisió pel seu vestuari, per la 
seva tipologia física, pels elements 
que els acompanyen, els seus 
personatges, sobretot humans però 
també animals, formiguegen sense 
parar pels seus dibuixos, sempre 
enfeinats, sempre fent coses, encara 
que sigui badar.

L’obra de Pilar Bayés és, sobretot, 
una crònica gràfica del món que ens 
envolta. De fet, el realisme sempre 
va per davant de la fantasia; la 
imaginació la desplega amb el seu 
estil, però amb les potes sempre 
ben fermes en la realitat. 

Com se sol dir, el més important 
per a ella no és fer que la canalla 
lectora nedi entre superherois o 
superheroïnes, sinó que deixi sortir 
tota la seva capacitat per tafanejar 
l’entorn.
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Pilar Bayés  
de Luna
21 d’abril de 1941
Vic

Il·lustració
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I per acabar-ho d’arrodonir, també fa quadres, que s’expo-

sen majoritàriament en una galeria de Vic que ha fet l’aposta 

d’incloure la il·lustració com una forma artística de ple dret al 

costat de les reconegudes de sempre, com la pintura o l’es-

cultura.

Amb tot plegat, no és pas d’estranyar que el seu nom, a banda 

de reconegudíssim arreu, s’hagi acabat posant a una escola, 

una biblioteca, una plaça i fins i tot a un premi de narrativa de 

conte infantil.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• El zoo d’en Pitus. Barcelona: La 
Galera, 1966.

• Les aventures d’en Flor i en 
Mosqueta. Barcelona: La Galera, 
1965.

• Col·lecció: Les Aventures d’en Pau i 
la Laia. Vic: Eumo; Picanya: Bullent, 
1995. 

• Contes de sempre. Barcelona: 
Estrella Polar, 2013. 

• 1.000 motius per viure. Barcelona: 
La Galera, 2021.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1979, 1983 Premi de la Crítica Serra 
d’Or per Festes tradicionals de 
Catalunya i Petites històries.

• 1991 Creu de Sant Jordi 

• 2011 Medalla d’Or de la ciutat de 
Vic 



Llista d’honor de la literatura 
infantil i juvenil catalana

Ramon Besora neix a Peramola el 1946. Quan acaba els estu-

dis, comença a fer de mestre en una escola d’un barri humil 

de l’Hospitalet de Llobregat, compaginant la docència amb 

cròniques periodístiques per al Diario de Barcelona i amb el 

voluntariat amb infants i joves en un centre cívic de la ciutat. 

Gairebé deu anys més tard, es trasllada a Esparreguera i con-

tinua fent de mestre a l’escola El Puig de la ciutat. És una èpo-

ca intensa, i amb els pocs recursos del moment aconsegueix 

que els infants acabin estimant la lectura. 

Les idees i la manera de renovar les propostes lectores a l’es-

cola El Puig aconsegueixen contaminar altres ensenyants que, 

com ell, formen part de col·lectius de mestres adscrits a movi-

ments de renovació pedagògica com l’Associació de Mestres 

Rosa Sensat, i que aposten per una nova mirada a la lectura i 

l’educació en general. 

Besora impulsa propostes creatives originals al voltant del lli-

bre (creativitat és una de les paraules que el defineixen), con-

formant una línia d’escola clau per obtenir la complicitat dels 

autors de literatura infantil i juvenil emergents. La lectura de 

relats, contes i poemes, i la relació personal que estableix amb 

escriptors com Joaquim Carbó, Pep Albanell, Jaume Fuster, 

Pere Calders, Pere Quart i, sobretot, Miquel Martí i Pol, li faci-

lita explorar noves experiències. El treball al voltant de títols 

És molt remarcable la contribució 
a la literatura infantil i juvenil que fa 
durant el període en què dirigeix 
Aura Comunicació. És un període 
marcat per la llibertat d’acció, on les 
propostes parteixen de la premissa 
de no posar límits ni autocensures. 
Com que el mercat editorial del 
moment és reticent a les «novetats», i 
preveient que tal vegada no resultaria 
viable econòmicament, idea altres 
propostes que permeten fer possible 
la supervivència del segell. D’aquesta 
manera, gràcies a la creació de llibres 
objecte destinats a institucions 
i empreses i a les exposicions 
«Objectes impossibles» de Jacques 
Carelman i «Tintín», aconsegueix 
finançar llibres i col·leccions tan 
reeixides, admirades i premiades com 
«Es diu cos», «Amb els cinc sentits» o 
«Iris», entre d’altres.

Ha dedicat hores, a part del seu 
temps com a docent i la seva faceta 
com a poeta i escriptor, a col·laborar 
amb diverses entitats i col·lectius 
lligats al món de la literatura infantil i 
juvenil. Ha estat membre de la Junta 
Directiva de l’Associació d’Editors 
en Llengua Catalana, president 
del Consell Català del Llibre per a 
Infants i Joves durant un mandat de 
quatre anys i ha participat com a 
membre del jurat de diversos premis 
literaris, com el Premi de Literatura 
de la Generalitat, el Premio Nacional 
de Literatura del Ministeri de Cultura 
i el Premio Lazarillo. Besora també 
ha participat en la coordinació 
de seminaris i simpòsiums com el 
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Ramon  
Besora Oliva
28 de setembre de 1946
Peramola 

Edició
Escriptura
Docència

«Creativitat és sinònim de pensament 
divergent. És creativa una ment que 
treballa sempre encuriosida, insatisfeta, 
crítica, lliure. Tothom ho ha de ser, de 
creatiu, però no en un medi repressiu 
(social, familiar, escolar). Es fa sovint 
necessària, doncs, una educació per a la 
creativitat.»
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emblemàtics com El zoo d’en Pitus, La casa sota la sorra, De 

mica en mica s’omple la pica i altres queda recollit al llibre Del 

plaer de llegir al joc d’escriure, del qual és autor juntament 

amb Mercè Fluvià. 

El resultat d’aquest treball entusiasta suposa la publicació 

dels treballs dels alumnes que, de bon grat i amb emoció, 

participaven de les idees proposades per Ramon Besora. La 

manera com es duen a terme aquests projectes queda reco-

llida al llibre Escola i creativitat. A banda, a La Galera publica 

Rondineta i Lleugera, que aconsegueix el premi de la Crítica 

Serra d’Or i que és representada pel grup Comediants a TVE. 

A l’editorial El Mall veuen la llum quatre llibres més: Primavera, 

Hivern, Rellotge de pagès i El cavall encantat. 

Després de vint-i-dos anys, deixa la seva tasca com a docent 

per la incompatibilitat horària amb el nou camí emprès com 

a editor. És en aquest moment que les seves aportacions a la 

cultura catalana prenen una altra volada, primer com a direc-

tor editorial durant tres anys a Aliorna, on publica títols com 

Minimals de Miquel Obiols, Gramàtica de la fantasia de Gianni 

Rodari, la col·lecció Babar de Jean de Brunhoff i altres volums, 

fins a completar un fons de 199 títols. Després ve una etapa 

com a director general de Barcanova, on publicarà exitoses 

sèries de lectures per a infants de totes les edats, com la dels 

arbres (L’arbre del sol i de la serena, L’arbre dels camins, L’ar-

bre dels oficis, etc.). La següent etapa, la més contundent, 

celebrada i recordada arriba quan crea el segell Aura Comu-

nicació.

Els darrers anys els dedica a escriure poesia, la seva gran pas-

sió, amb llibres per a infants que promouen i activen les ganes 

de llegir i els ajuden a millorar l’expressió, la seva capacitat per 

jugar amb les lletres, amb les paraules; en definitiva, de jugar 

amb el llenguatge.

És molt remarcable la contribució a la literatura infantil i juve-

nil que fa durant el període en què dirigeix Aura Comunicació. 

És un període marcat per la llibertat d’acció, on les propostes 

parteixen de la premissa de no posar límits ni autocensures. 

Com que el mercat editorial del moment és reticent a les «no-

vetats», i preveient que tal vegada no resultaria viable econò-

micament, idea altres propostes que permeten fer possible la 

supervivència del segell. D’aquesta manera, gràcies a la cre-

ació de llibres objecte destinats a institucions i empreses i a 

les exposicions «Objectes impossibles» de Jacques Carelman 

i «Tintín», aconsegueix finançar llibres i col·leccions tan reeixi-

des, admirades i premiades com «Es diu cos», «Amb els cinc 

sentits» o «Iris», entre d’altres.

Ha dedicat hores, a part del seu temps com a docent i la seva 

faceta com a poeta i escriptor, a col·laborar amb diverses en-

titats i col·lectius lligats al món de la literatura infantil i juvenil. 

Simpòsium del Premi Internacional 
Catalònia d’Il·lustració.

Destaquen les seves propostes 
poètiques a l’aire lliure, com la 
«Passejada poètica i musical en 
família pel Camí de les Fonts» a 
Peramola, una proposta que és 
una realitat i que posa en valor 
que «la poesia és el llenguatge 
de comunicació essencial per als 
infants», perquè convida a la cançó, 
al ritme i al joc; desvetlla nous 
estímuls, causa plaer i potencia la 
capacitat de meravellar-se.

Obres o contribucions  
especialment rellevants

• Besora, Ramon; Fluvià, Mercè. Del 
plaer de llegir al joc d’escriure. Vic: 
Eumo, 1985.

• Escola i creativitat. Experiències 
pedagògiques. Lleida: Pagès, 2003.

• Zoo de paraules. Barcelona: Edebé, 
2018.

• El conillet que volia pa de pessic. 
Barcelona: Edebé, 2017.

• Els Iris. Barcelona: Joventut, 2022.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1978 Premi Baldiri Reixac per les 
seves aportacions en el camp de la 
didàctica de la llengua com a mestre 
a l’escola El Puig d’Esparreguera 
sobre la poesia de Miquel Martí i Pol. 

• 1992 Premi Critici in Erba per la 
col·lecció Iris.

• 1993 Premi Nit de l’Edició a la 
col·lecció de llibres Amb els cinc 
sentits, amb textos de Ricardo 
Alcántara. 

• 1993 Octogone d’Honneur, atorgat 
pel Centre Internacional d’Études 
en Littérature de Jeunesse de París

• 1997 Premi Internacional d’innovació 
a la Fira de Bolonya per l’obra Es diu 
cos de Pere Formiguera. 

• 2020 Premi Atrapallibres per l’obra 
Zoo de paraules. 
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Com explica Martí Domínguez a La forja d’un pintor, el dia 

que Manuel Boix va nàixer els pares van plantar una palmera 

al pati de la casa de l’Alcúdia, un lloc on va viure molts anys. 

Tot i les habilitats creatives que mostra des de petit, els pa-

res volen que, de gran, entri a treballar com a aprenent a la 

Caixa d’Estalvis. La fermesa d’aquestes aptituds artístiques, 

i l’interés també de la família en l’art, n’acaben determinant 

finalment la professió: un artista total que passa de la pintura 

al cartellisme, de les il·lustracions de llibres per a infants a les 

revistes per a adults i dels gravats a l’escultura. 

Superada la prova d’ingrés dibuixant una Venus de Milo, l’any 

1961 Boix ingressa a l’Escola de Belles Arts de Sant Carles de 

València, un centre on una gran part de les teories del profes-

sorat havien quedat obsoletes, ja que encara hi vivien d’es-

quena a l’art contemporani. A més, hi havia una manca d’in-

formació per part de la Facultat per a situar l’alumnat en el 

que estaven fent i en el perquè del que feien. El pas inicial 

consisteix a donar-se suport entre als companys, entre els 

quals s’hi troben, entre d’altres, Armengol, Artur Heras i Miguel 

Calatayud; tots ells tenen una important projecció artística i 

hi manté una agradable sintonia i un intercanvi fluid d’impres- 

sions. Al capdavall, aquestes amistats esdevenen una influèn-

cia important per al món artístic que ell comença a construir.

Així, Boix no deixa escapar cap oportunitat i el 1964 s’alça 

amb quatre guardons d’àmbit valencià que li atorgaven una 

certa tranquil·litat econòmica i, sobretot, dissipen els dubtes 

familiars per la decisió de dedicar-se a l’art. Els primers tre-

balls, de fet, es basen en il·lustracions per a portades de dis-

cos, revistes, cartells i llibres, una activitat que combina amb 

una intensa recerca pictòrica que el porta d’una interpretació 

personal del pop a la introducció del nou realisme a l’Estat 

espanyol gràcies a la creació d’uns referents poètics molt 

potents. Després d’una estada a Nova York a final dels anys 

vuitanta, torna a València amb una exposició sobre la pilota 

valenciana, El punt dins el moviment, en la qual es combinen 

tots els recursos creatius que venia explorant i on mostra una 

Amb l’adveniment d’un context 
polític nou i amb els canvis 
educatius dels anys setanta 
del segle xx apareix un grup 
d’il·lustradors amb una gran 
personalitat creativa i un esperit de 
renovació del llibre infantil il·lustrat. 
És des d’aquest punt que parteix i 
on es concentra pràcticament tota 
l’obra il·lustrada per a infants i joves 
de Manuel Boix. 

Les primeres il·lustracions, però, 
són treballs en col·laboració amb 
l’il·lustrador Miguel Calatayud, qui 
introdueix formes geomètriques i 
anguloses que s’encasten amb les 
figures més arredonides i barroques 
de Boix. Vida juvenil, de caràcter 
educatiu, n’és el primer encàrrec 
de l’Editorial Doncel, però li’n van 
seguir més, com ara Manual del 
acampado, La vida en colores i 
Balada de un castellano, entre 
d’altres.

El reconeixement en solitari li va 
arribar el 1974 amb Soc el foc, un 
llibre amb il·lustracions a aquarel·la 
i tinta xinesa que presenten una 
vibrant i acolorida estètica pop, 
sobretot en la coberta, el qual, a 
més, es va publicar en diferents 
editorials del món. Juntament amb 
Veles e vents, també del mateix 
any, amb tot un seguit d’imatges 
tramades en punts i amb una clara 
influència del llenguatge del còmic, 
com també s’observa a El llibre 
d’anar anant i a El pardalet sabut 
i el rei descregut, Boix consolida 
una singular manera d’il·lustrar 
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Manuel 
Boix Álvarez
18 de desembre de 1942
L’Alcúdia

Il·lustració 
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producció que creix i es diversifica, però aconsegueix alhora 

mantenir-se fidel a la seva essència. 

Amb els anys, l’artista valencià participa en diferents iniciati-

ves culturals públiques i privades i es converteix en un refe-

rent de la realitat cultural del nostre temps. Les seves sèries 

pictòriques i les seves escultures, com ara El rostre, una de 

les últimes, són exposades àmpliament i reben els elogis de la 

crítica i del públic. A hores d’ara, treballa sols en alguns encàr-

recs, moltes vegades des de la seva casa, a l’Alcúdia. 

que destaca per la depuració 
tècnica, el plaer per l’exactitud del 
dibuix, les recreacions oníriques i la 
presència d’atmosferes delicades 
on es barregen motius iconogràfics 
populars.

A més del virtuosisme i la 
minuciositat formal i compositiva, 
sovint les seves il·lustracions per a 
infants s’alcen com a autèntiques 
seqüències cinematogràfiques. 
Només cal fer una ullada als diversos 
Tirants o a La serp i el riu, relligada 
en acordió i amb un rèptil que 
esdevindrà una icona de la seua 
imatgeria particular.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Soc el foc. Madrid: Edicions Altea, 
1974.

• Llibre d’anar anant. València: Eliseu 
Climent, 1982.

• El pardalet sabut i el rei descregut. 
València: Diputació de València, 
1982.

• La serp i el riu. València: Diputació 
de València, 1986.

• Literatura Infantil Universal. Madrid: 
Editorial Almena, 1978, vol I i II.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1971 Premi Lazarillo d’il·lustració 
infantil, per El país de las cosas 
perdidas, il·lustrat amb Miguel 
Calatayud.

• 1973 Premi Il·lustració Infantil 
Golden Apple, Biennal de 
Bratislava, per El cangrejo de oro.

• 1980 Premi Nacional d’Arts 
Plàstiques.

• 1986 Premi Nacional de disseny per 
El pardalet sabut i el rei descregut.

• 1987 Placa d’Or Biennal de 
Bratislava.

• 1988 Premi Catalonia d’il·lustració 
per La serp i el riu.
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Miguel Calatayud Cerdán és il·lustrador. Comença els estudis 

a l’Escola d’Arts Aplicades de Múrcia, ciutat on residia, i el 1961 

va a viure a València, on continua la seva formació a l’Escola 

Superior de Belles Arts de Sant Carles. En l’àmbit del còmic 

se’l considera un autor diferent, independent, un precursor de 

la Nova Escola Valenciana. 

Als anys setanta, s’inicia com a il·lustrador amb col·labora- 

cions per a la revista Trinca, com ara les sèries Peter Petrake 

i Los doce trabajos de Hércules, que mostren una elegància 

exquisida, més emparentats «amb la il·lustració infantil que 

amb altres dominis gràfics». 

Durant els vuitanta és un dels representants més destacats de 

l’anomenada «línia clara valenciana», juntament amb Daniel 

Torres o Mique Beltrán. 

Mentre la majoria dels il·lustradors i dibuixants del moment 

segueixen un camí més realista, tirant cap a l’exactitud i unes 

històries que miren la introspecció psicològica, Calatayud 

busca guions més entretinguts i banals, més recolzats en 

l’aventura que en la reflexió. Posteriorment, la il·lustració pas-

sa a ocupar gran part del seu temps, i ell, a ser reconegut 

per obres de literatura infantil especialment atrevides, com 

les il·lustracions d’obres de Miquel Obiols o Carles Cano, que li 

valen els premis més prestigiosos del sector. 

L’any 2000 és candidat per Espanya al Premi Hans Christian 

Andersen.

Al llarg de la seva trajectòria, Calatayud ha anat combinant la 

seva tasca com a il·lustrador de llibres infantils i juvenils amb 

la creació de cartells i campanyes institucionals, així com el 

comissariat de diverses exposicions. Ha il·lustrat més de cin-

quanta llibres, ha rebut més d’una dotzena de premis i ha anat 

ampliant la seva activitat com a grafista, cartellista i col·labo-

rador de revistes.

Des dels anys setanta, quan Miguel 
Calatayud irromp en el panorama 
artístic d’aquest país amb el seu 
estil avantguardista amb traços 
geomètrics molt propers al cubisme, 
es comença a convertir en una 
figura imprescindible, especialment 
en el llibre il·lustrat.

Al llarg dels anys, Miguel Calatayud 
ha conformat un univers estètic 
i artístic summament personal 
i identificable, un dels més 
suggeridors i originals de la 
il·lustració espanyola i europea 
contemporània, amb una de les 
trajectòries més consistents de 
la història recent de la literatura 
infantil.

Miguel Calatayud ha estat 
considerat un dels artífexs de la 
renovació de la il·lustració i del llibre 
per a infants al nostre país. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Lluna de mel al palau de vidre. 
Barcelona: La Galera, 1995.

• El peu fregit. Castalla:  
Edicions de Ponent, 1997.

• Llibre de les M’Alícies. Sevilla: 
Kalandraka, 2009 (1990 en 
castellà, i 2009 en català).

• Ai, Filomena, Filomena! i altres 
contes. Pontevedra: Kalandraka, 
2012.
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Cerdán
26 de gener 1942
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La fira del llibre il·lustrat de València, Baba Kamo. Festival i 

Fira del Llibre Il·lustrat, adopta aquest nom en reconeixement 

de l’obra Kembo. Incidente en la pista del circo Medrano (Ka-

landraka, 2009), escrita per Carlos Pérez i il·lustrada per Mi-

guel Calatayud, treball pel qual van merèixer el Premio Na- 

cional de Ilustración.

• Miguel Calatayud: constancia de 
imágenes y pesquisas. Pontevedra: 
Kalandraka, 2021. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1974 Premi Lazarillo d’Il·lustració 
per Contes de l’any 2100.

• 1989, 1992 i 2009 Premio Nacional 
de Ilustración. 
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Roser Capdevila Valls neix a Barcelona l’any 1939. No sabem si 

de menuda ja gargotejava per tot arreu o si fantasiejava amb 

arribar a ser artista, pel fet de pertànyer, com ella mateixa ex-

plica sempre, a una família especialment amant de la cultura 

i les arts plàstiques, o bé si es passa la infantesa en un món 

marcat per la postguerra, amb tot el que això significa, cosa 

que fa que ben aviat tingui la necessitat de crear-se’n un de 

propi, de món. 

El cas és, però, que així que pot estudia Belles Arts a l’Escola 

Massana de Barcelona, i comença les seves provatures artís-

tiques estampant damunt de teles i pintant amb aquarel·la i 

oli, peces amb les quals participa en exposicions individuals i 

col·lectives.

L’any 1980, però, alguna cosa l’empeny a deixar aquesta face-

ta de banda i llençar-se de cap a l’aventura d’escriure i il·lus-

trar llibres infantils, així com també de dibuixar per a obres 

divulgatives i d’entreteniment, més dirigides a joves i adults. 

I tot plegat, no només a casa nostra: Roser Capdevila ha es-

crit i dibuixat per a empreses editorials de França, Alemanya, 

Àustria, Itàlia, el Canadà, Bèlgica, els països escandinaus o el 

Japó, i ha publicat més de tres-cents títols a tot el món. 

L’any 1983, segurament sense imaginar ni per un segon el curs 

que prendria el projecte a la llarga, crea uns personatges es-

pecials inspirats directament en les seves tres filles, la Teresa, 

l’Anna i l’Helena: les Tres Bessones. Aquests tres personatges 

assoleixen un èxit tan gran que no només arriben a parlar en 

trenta-cinc llengües d’arreu del món en un munt de llibres, 

sinó que l’any 1994, en col·laboració amb l’escriptora Mercè 

Company, fan el salt a la petita pantalla de la mà de la produc-

tora Cromosoma. 

A aquest fet, ja de per si extraordinari per a uns personatges 

sortits de llibres en una llengua tan menuda com el català, 

se n’hi suma un altre encara més important: les protagonis-

tes absolutes d’aquestes aventures televisives són tres nenes, 

quan en aquella època els personatges femenins no eren mai 

els principals. Si els llibres són un èxit, la sèrie és, directament, 

L’extensíssima obra de Roser 
Capdevila, amb les seves 
il·lustracions vives, plenes de 
moviment i d’anècdotes per tot 
arreu; amb personatges que 
transpiren una ben palpable joia 
de viure, s’ha convertit en referent 
d’una gran part de l’imaginari visual 
de moltíssimes generacions de 
lectors i lectores i de professionals 
de la il·lustració. 

La seva immensa capacitat de 
treball ha evidenciat, també, 
un profund compromís amb la 
divulgació de l’art, així com de la 
il·lustració infantil.

A banda, la seva tasca ha estat 
pionera en l’àmbit audiovisual català 
dedicat al públic infantil, i a més ha 
creat escola entre les generacions 
de professionals del sector de 
l’animació que l’han seguida.

Amb tot plegat, els seus 
personatges animats han suposat 
no només la internacionalització del 
conjunt de la seva obra, sinó d’un 
imaginari visual i cultural propi del 
nostre país.

Una producció tan potent i prolífica 
neix, segurament, d’un sentiment 
que la mateixa Roser Capdevila 
descriu de manera taxativa: «Per 
mi, dibuixar és respirar. El dia que 
no dibuixi és que estic morta, que 
em portin al tanatori directament. 
Però, sobretot, que em deixin un 
llapis i un quadern al costat, per si 
de cas…»
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un autèntic fenomen, no només a casa nostra sinó als 158 paï-

os on s’emet.

Altres personatges seus, com la Bruixa Avorrida, en Sans Bar-

be i els de Les Belles Histoires també belluguen per la petita 

pantalla, i una altra de les seves criatures, la gallina Koki, pren 

vida com a personatge de plastilina animat.

Una dada imponent: segons una institució de la UNESCO, l’In-

dex Translationum, Roser Capdevila és, des que va superar 

Mercè Rodoreda, l’autora catalana més vegades traduïda.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La cosidora. Barcelona: Destino, 
1982. 

• El carrer de casa. Barcelona: La 
Galera, DL 1983.

• Som les Tres Bessones. Barcelona: 
Arín, 1983.

• La cançó de Barbamec. Barcelona: 
La Galera, 1997.

• Les memòries de la Bruixa Avorrida. 
Arín, DL 1986.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1984 Premi d’Il·lustració de la 
Generalitat de Catalunya. 

• 1998 Candidata al premi H. C. 
Andersen.

• 2004 Creu de Sant Jordi.

• 2005 Premi Trajectòria del Gremi 
d’Editors de Catalunya. 

• 2006 Medalla d’Or de la Ciutat de 
Barcelona al mèrit artístic. 

• 2010 Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes del Ministerio de 
Cultura.

• 2010 Medalla d’Honor del 
Parlament de Catalunya. 

• 2022 Premi Maria Rius.
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Joaquim Carbó (Caldes de Malavella, la Selva, 1932) és es-

criptor. S’ha dedicat sobretot a la literatura infantil i juvenil i 

també a la narrativa per a adults.

Als setze anys entra a treballar d’administratiu per oposició 

en una entitat d’estalvi, i durant quaranta anys compagina 

aquesta feina amb la d’escriptor.

Per a adults, ha publicat les novel·les Solucions provisionals 

(Premi Víctor Català, 1964), Un altre tròpic (Premi Joan San-

tamaria, 1965), Els orangutans (1967), El carreró contra Còssi-

ma (1969), El setè filtre (1980), S’ha acabat el bròquil! (1987), 

L’altre barri (1991), El noi de la mare (1992), Retrat amb negra 

(2005), Va com va! (2015), Testament (2019) i L’ascens de Da-

niel Bastida / La caiguda de Daniel Bastida (2022). 

Ha escrit els contes, entre d’altres, de La sortida i l’entrada 

(1962), Bonsais de paper (1990) o Histèries del metro (2017), 

i ha format part del col·lectiu Ofèlia Dracs. Enguany s’han pu-

blicat les seves memòries recents, Sense futur. Entre llibres i 

rutines (2022).

De totes maneres, la major part de la seva producció i el que 

més l’ha donat a conèixer és la literatura infantil i juvenil. És un 

dels fundadors de la revista Cavall Fort (1961), col·laborador 

habitual des de l’inici de la revista i autor de més de cent no-

vel·les per a infants i adolescents. Ha batut rècords editorials 

amb títols com La casa sota la sorra (gairebé noranta edi- 

cions) i La colla dels deu (més de quaranta edicions). També 

ha creat personatges arquetípics com el detectiu Felip Marlot 

o Pere Vidal i Henry Balua. 

Joaquim Carbó es defineix a ell mateix com un «escriptor uti-

litari» i fuig de l’etiqueta d’intel·lectual. Li agrada tenir contac-

te amb els seus lectors de manera propera i conèixer tot allò 

que puguin suscitar els seus llibres, i ha dut a terme una tasca 

impagable obrint les portes de la literatura i la cultura catala-

nes a diverses generacions de joves lectors.

«No hi ha contraordre.» 
La casa sota la sorra

Joaquim Carbó comença a escriure 
en català per als més petits a mitjan 
dels anys seixanta amb la intenció 
de demostrar que en llengua 
catalana es poden escriure les 
mateixes coses que en qualsevol 
altra.

És un escriptor dedicat a la literatura 
estimulant i atractiva per a joves i 
que, a més a més, manté l’interès 
i no envelleix amb el temps. La 
llengua que utilitza és rica, viva, amb 
frases fetes i expressions que fan 
aprendre molt als més petits i que 
per això interessen especialment 
a mestres i familiars. Els seus 
personatges són atractius i generen 
un efecte en el lector. En els seus 
llibres també trobem valors com la 
sensibilitat per la cultura, la defensa 
de la natura i sobretot el respecte 
pels animals, sense caure en la 
literatura de moralina.

L’obra de Joaquim Carbó és també 
optimista i positiva. A més a més, és 
un autor carregat d’humor i d’ironia, 
i alhora crític, que sap divertir i 
ensenyar. 

Té una gran capacitat d’invenció i 
de fabulació, fins i tot amb les coses 
més petites del nostre món, per la 
qual cosa crea universos atractius 
per a la canalla.

La seva tasca és divertir ensenyant 
el món, i la seva trajectòria 
demostra que se’n surt. Per tots 
aquests motius és capaç de 
captivar l’atenció del lector, una 
característica ben important.
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Joaquim Carbó 
Masllorens
24 d’agost de 1932
Caldes de Malavella

Escriptura
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A més a més, al llarg de la seva carrera ha treballat pel mo-

viment associatiu dels escriptors: ha estat el coordinador del 

sector del llibre infantil del Congrés de Cultura Catalana, soci 

del PEN Català i soci i membre de les primeres juntes de l’As-

sociació d’Escriptors en Llengua Catalana (1978-1984).

La seva trajectòria ha estat reconeguda amb el Premi Jaume 

Fuster de l’AELC (2002), el Premi Trajectòria del Consell Ca-

talà del Llibre per a Infants i Joves (2007), el Premi Trajectòria 

de la Setmana del Llibre en Català (2011) i el Premi Marta Mata 

de pedagogia de l’Associació de Mestres Rosa Sensat (2016). 

Les seves obres s’han traduït a l’alemany, al castellà, a l’èuscar, 

al gallec i a l’occità. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La casa sota la sorra. Barcelona: 
Estela, 1966.

• La colla dels deu. Barcelona: La 
Galera, 1969. 

• En Felip Marlot. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1979. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1969 Premi Josep M. Folch i Torres 
per I tu, què hi fas aquí?

• 1980 Premi de la Crítica Serra d’Or 
per Calidoscopi de l’aigua i el sol.

• 1982 Premi de Literatura Catalana 
de la Generalitat de Catalunya-obra 
de creació per a lectura d’infants 
per L’ocell meravellós.

• 2002 Premi Jaume Fuster de 
l’AELC

• 2007 Premi Trajectòria del Consell 
Català del Llibre per a Infants i 
Joves 

• 2016 Premi Marta Mata de 
pedagogia de l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat
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Concepció Carreras i Fontserè és bibliotecària, especialitzada 

en llibre i biblioteques infantils.

Filla de l’historiador de la filosofia Joaquim Carreras i Artau 

i de Carme Fontserè i Marroig; el seu avi fou el meteoròleg 

i astrònom Eduard Fontserè i Riba. Igual que les seves ties, 

Maria i Margarida Fontserè, estudia a l’Escola de Bibliotecà- 

ries, on es diploma el 1949 amb una tesina sobre les litografies 

de la revista El Café (1859-1861). El 1950 entra a treballar a la 

Facultat de Medicina, a l’àrea de Pediatria, d’on al cap de tres 

anys plega per dedicar-se a la família (té quatre fills) fins al 

1974, que ingressa a la xarxa de biblioteques públiques de la 

Diputació de Barcelona, aleshores anomenada Xarxa de Bi- 

blioteques Populars, primer per treballar a la biblioteca infan-

til Folch i Torres del parc de la Ciutadella i l’any 1975 com a 

responsable de la biblioteca infantil de la Santa Creu.

En els anys de treball a la biblioteca infantil duu a terme una 

intensa tasca de promoció i defensa de les biblioteques in-

fantils i també de la literatura destinada a nois i noies. A més 

d’articles i llibres sobre organització bibliotecària, impulsa la 

creació del Grup de Recerca de Llibres Infantils (GRILLS), for-

mat per bibliotecàries de biblioteques infantils o seccions in-

fantils de biblioteques generals. 

El 1986, quan Núria Ventura és nomenada cap de la Xarxa de 

Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, passa a 

formar part del seu equip de direcció juntament amb dos bi-

bliotecaris més de la xarxa, Jordi Permanyer i Carme Grau-Vi-

lardell. Ocuparà aquest càrrec fins a la jubilació.

«Els infants tenen unes necessitats i 
idiosincràsia diferents que reclamen 
unes condicions especials: s’imposa un 
plantejament de biblioteca diferent.» 
«Reflexions sobre la classificació i la 
indexació dels documents infantils».  
Ítem, núm. 1 (juliol-desembre 1987), p. 37.

Concepció Carreras ha destacat 
en la seva aportació a l’estudi i la 
difusió del llibre infantil i de les 
biblioteques infantils.

La seva obra més difosa és 
Organització d’una biblioteca 
escolar, popular o infantil, 
escrit conjuntament amb les 
bibliotecàries Concepció Martínez, 
de la biblioteca de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat, i Teresa 
Rovira, de la biblioteca popular 
Sant Pau, un llibre que va servir 
d’eina de treball per a «aprenents 
de bibliotecari» i sobretot per a 
docents desconeixedors de les 
tècniques bibliotecàries desitjosos 
d’impulsar biblioteques útils als seus 
centres. El manual era entenedor 
i pràctic, amb molts exemples, 
solucions viables i adaptades i, com 
a novetat, incorporava el tractament 
del material audiovisual.

Gràcies a la seva tasca de difusió 
a través de llibres, articles i 
participacions en congressos ha 
format molts professionals en la 
tipologia de biblioteques infantils, 
la seva organització i els seus fons, 
i ha contribuït a donar visibilitat a 
unes biblioteques poc valorades. 
Amb les seves contribucions 
les ha dotat d’entitat i ha donat 
identitat als bibliotecaris (i sobretot 
bibliotecàries) que es dediquen 
professionalment als infants.

Ha impulsat el Grup de Recerca de 
Llibres Infantils (GRILLS), format per 
biblioteques infantils i responsables 
de seccions infantils de biblioteques P
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Concepció  
Carreras Fontserè
15 de novembre de 1927 
Barcelona 

Biblioteca pública infantil
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Com a especialista en l’estudi i organització de les bibliote-

ques és autora, juntament amb Teresa Rovira i Concepció 

Martínez, d’un dels primers manuals d’organització de biblio-

teques, repetidament reeditat, Organització d’una biblioteca 

escolar, popular o infantil (1981). També ha elaborat l’apartat 

de llibres infantils en l’obra col·lectiva Bibliografia bàsica per 

a biblioteques públiques (1982), una guia bibliogràfica que 

va rebre l’assessorament de nombrosos especialistes en dife-

rents àrees de coneixement, editada per la tot just estrenada 

Direcció General del Patrimoni Cultural, que aviat es va con-

vertir en una eina indispensable.

El seu interès per la professió l’ha portat a formar part de l’As-

sociació de Bibliotecàries com a vicepresidenta (1979-1981). 

Interessada a compartir la seva experiència bibliotecària, ha 

publicat articles sobre diferents temes de treball, com la ca-

talogació i la classificació, l’esporgada o la col·lecció local. 

També ha participat activament en el Grup de Documentació 

Musical del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes, 

en concret amb la traducció i adaptació de la classificació 

d’enregistraments sonors.

Després de la seva jubilació, instal·lada a Tiana, ha continuat 

col·laborant amb la biblioteca municipal Can Baratau i partici-

pant en altres plataformes de promoció de la lectura, com la 

Comissió de Lectura de l’Ajuntament o el jurat de les Mostres 

Literàries de Tiana.

públiques, en el qual participaven la 
Biblioteca de Can Butjosa (Parets), 
Can Sumarro (l’Hospitalet), les de 
la Caixa del Barri Fortuny (Reus) i 
del Barri Gòtic (Barcelona), Folch i 
Torres i Lola Anglada (Barcelona), la 
Biblioteca Margarida de Montferrat 
(Balaguer), a més, evidentment, de la 
Santa Creu. El grup col·laborava amb 
la premsa amb guies bibliogràfiques i 
crítiques de novetats. 

En paraules de Joaquim Carbó 
comentant una entrevista de Josep 
M. Aloy a Teresa Rovira, Aurora Díaz- 
Plaja i Concepció Carreras (Mascaró 
de Proa, 18 de novembre de 2013), 
totes tres han estat «un model 
d’eficiència, entusiasme i dedicació a 
la biblioteca».

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Carreras, Concepció; Martínez, 
Concepció; Rovira, Teresa. 
Organització d’una biblioteca: 
escolar, popular o infantil. 
Barcelona: Edicions 62, 1981. 
Traducció al castellà: Organización 
de una biblioteca escolar, popular o 
infantil. Barcelona: Paidós, 1985.

• Bibliografia bàsica per a 
biblioteques públiques. Barcelona: 
Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, Generalitat de 
Catalunya, 1982 (annex 1983, 2a 
edició 1987).

• Carreras, Concepció; Seguí, Rosa. 
«Reflexions sobre la classificació i la 
indexació dels documents infantils». 
Ítem, núm. 1 (juliol-desembre 1987), 
p. 37-44.

• Classificació d’enregistraments 
sonors. Traducció i adaptació 
catalana de Concepció Carreras i 
Fontserè. Barcelona: Diputació de 
Barcelona. Xarxa de Biblioteques 
Populars, 1989. 45 p. Edició original: 
Paris: Discothèque centrale de Paris, 
1985 (2a edició revisada 1996).
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Jaume Cela de petit va a dues escoles del barri de Sarrià, a 

Barcelona. Juga molt al carrer i va al cine que hi ha davant de 

casa seva, una activitat que converteix en una de les seves 

passions, a més de llegir i escriure, l’educació i tenir cura de la 

seva àmplia família, molt especialment dels seus nets. 

Pertany al moviment escolta fins que fa la mili. Estudia co-

merç i als catorze anys comença a treballar d’administratiu al 

Banco Vitalicio de España. Mentrestant, és monitor dels Gru-

pos Pekín, del camp de la Bota.

Els escolapis li proposen que entri a treballar a l’escola El Cas-

tell de les Quatre Torres. Accepta la proposta i des dels divuit 

anys treballa, a més del centre esmentat, a l’escola pública 

Manuel de Falla; a l’escola Babar, de Badalona; a l’escola pú-

blica Jara, del barri de la Mina; a l’escola pública Torrent d’en 

Melis, al barri barceloní del Guinardó, i acaba la seva carrera 

a l’escola pública Bellaterra de Cerdanyola del Vallès, on tre-

balla vint-i-sis anys i compagina la feina de mestre amb la de 

director. La seva petja al centre és tal que fins i tot li dediquen 

una sala en honor seu. 

En el moment inicial, com que no té títol, estudia batxillerat 

nocturn i després va a l’Escola de Mestres de Sant Cugat, avui 

Facultat de Ciències de l’Educació. Per millorar la seva forma-

ció assisteix a les Escoles d’Estiu de Rosa Sensat i és membre 

del grup de Llengua al cicle superior d’EGB. Més endavant, 

entre les escoles Torrent d’en Melis i Bellaterra, presideix l’As-

sociació de Mestres Rosa Sensat i és sotspresident de la Fe-

deració de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalu-

nya, a més de formar part del Consell Escolar de Catalunya, 

«... Estimada Deurali: Em poses la mel a 
la boca, amb això del viatge, però em fa 
por, encara no estic preparada. Només sé 
dues coses: l’acabarem fent...»  
Un conte de pèls i plomes.  
Escrit a quatre mans amb Núria Cela

A la pàgina web de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana 
la seva obra és glossada amb les 
paraules següents, molt encertades: 
«L’any 1988 va publicar la seva 
primera novel·la, Els nassos del rei, 
que va iniciar una producció de 
ritme ininterromput amb dos o tres 
títols cada any. A les seves obres 
de ficció, l’autor ha volgut crear un 
món autònom regit per les seves 
pròpies lleis. El cinema, l’entorn de 
la seva infantesa, els jocs de carrer, 
la família i el reclam dels fills quan 
eren menuts han estat els elements 
clau que han condicionat la seva 
obra. Per a Jaume Cela, el més 
important de la creació novel·lística 
és la idea, el motiu que genera la 
narració i que ell viu com un estímul 
que l’atrapa. És d’aquells autors 
que considera que la primera línia 
sorgeix com a fruit de la inspiració, 
però que la resta ha de ser el 
resultat de les hores de treball. Així, 
per exemple, explica que un dia, a la 
cuina de casa seva, va mirar la seva 
filla i va començar a pensar com 
seria la vida d’una nena si tingués 
cara de piano. Va imaginar que es 
diria Tecla, que seria una nena molt 
original i, a partir d’aquí, no va parar 
de donar-hi voltes fins que la idea 
inicial va anar agafant forma i va 
donar lloc a la novel·la Un cas com 
un piano. A través de la creació 
d’aquest món autònom i imaginatiu, 
en Jaume Cela transmet uns valors 
que, tot i que no són volgudament 
conscients, caracteritzen la seva 
obra i la doten d’un component 
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14 d’agost de 1949 
Barcelona 

Escriptura
Pedagogia i docència
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primer com a representant dels Moviments i després com a 

membre de reconegut prestigi, fins al curs escolar 2021-2022. 

Ha publicat una vuitantena de llibres, la majoria adreçats al 

món infantil i juvenil, però també ha escrit llibres per a adults i 

unes quantes obres sobre la seva experiència docent, algunes 

autèntics èxits editorials, com Amb veu de mestre: un epis-

tolari sobre l’experiència docent (Edicions 62, 1996) i Va de 

mestres: carta als mestres que comencen (Associació de Mes-

tres Rosa Sensat, 2004), ambdós amb el seu amic Juli Palou. 

D’aquesta relació amb Juli Palou també en neixen nombrosos 

articles sobre educació a diaris com l’Ara i l’Avui, i en diverses 

revistes. 

Actualment està jubilat, tot i que setmanalment va a l’escola 

Bellaterra a fer treball voluntari. També continua actiu en el 

món de la literatura infantil formant part del consell de redac-

ció de la revista Cavall Fort i té al calaix alguns títols pendents 

de publicació sobre temàtiques poc tractades, com les creen-

ces i la religió en la joventut actual. 

L’any 2008 se li concedeix la Creu de Sant Jordi.

humanístic que impregna les 
situacions descrites i les preses de 
decisió dels personatges. Les famílies 
que ens presenta són exemples 
de convivència democràtica, en 
els ambients creats es respecta 
la pluralitat de pensaments, els 
personatges adolescents mostren 
admiració i respecte cap a la gent 
gran…»1 

Sempre ha escrit narrativa i articles. 
En els seus llibres ha parlat de 
temes molt diferents, des de relats 
humorístics fins a temes més 
complexos com la mort, la guerra 
civil, la identitat sexual... 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La crida del mar. Barcelona: La 
Galera; Proa, 1996.

• La mirada de la lluna. Barcelona: La 
Galera, 1996.

• Hola, Pep! Barcelona: Cruïlla, 1998.

• Silenci al cor. Barcelona: La Galera, 
1999.

• Cela, Jaume; Palou, Juli. Amb veu 
de mestre: un epistolari sobre 
l’experiència docent. Barcelona: 
Rosa Sensat; Edicions 62, 1993.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1991 Premi Ciutat d’Olot de 
narrativa infantil i juvenil per Un cas 
com un piano.  

• 1997 Premi Folch i Torres per Quin 
parell.

• 1998 Premi Abril per Silenci al cor.

• 2008 Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya pel 
conjunt de la seva trajectòria. 

• 2010 Premi El Vaixell de Vapor per 
Set raons per estimar els meus 
pares.

• 2017 Premi Barcanova per El meu 
pare és una pissarra.
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Rosa Maria Colom neix a la vall de Sóller, entre hortes i taron-

gers, voltada de muntanyes i rierols. De petita, escolta les ron-

dalles de la seva àvia i descobreix els llibres de la biblioteca 

municipal, on es deixa fascinar per la imaginació desbordant 

de l’Alícia de Lewis Carroll. Rosa Maria Colom descobreix el 

món i corre lliure en aquella vall ufanosa i tranquil·la connecta-

da amb la resta de l’illa per un antic tren de fusta. Prest, deixa 

l’escola, però la seva inquietud per saber coses resta intacta. 

Es casa jove, i el seu marit, Llorenç Mayol, un gran lector, es-

timula els seus interessos culturals i l’anima a reprendre els 

estudis. Per motius professionals, viuen uns anys a Manresa. 

Tenen tres filles, en una època que Rosa Maria dedica intensa-

ment a la vida familiar. Una tràgica pèrdua l’impulsa a tornar 

a estudiar, i –ja instal·lada a Palma– es matricula a Magisteri. 

Allà, tot redactant treballs de l’assignatura de català, desco-

breix la seva capacitat creativa i fabuladora. El 1991 guanya el 

Premi Guillem Cifre de Colonya amb la novel·la El mandarí i 

jo, que tracta, precisament, del trasbals que provoca la mort 

d’una persona estimada. En aquell moment Rosa M. Colom 

era una escriptora totalment desconeguda pel públic, però 

aquest premi significa l’inici de la seva carrera. D’aleshores 

ençà, Colom ha publicat més de vint contes i novel·les per a 

joves lectors i ha estat guardonada amb multitud de premis 

arreu dels Països Catalans. Podem destacar La Dama Blanca 

i altres rondalles (Premi Lola Anglada 1997), La rondalla del 

tramvia (1997), L’escola secreta de madame Dudú –obra amb 

la qual el 2002 torna a obtenir el Premi Guillem Cifre de Colo-

nya–, La perversa Caputxeta (2003), El misteri de les maletes 

negres (2011), i Coppelius, el creador d’autòmats (2020). Els 

«A l’instant, s’estengué per tot el bosc 
un baf pesant que arribava en onades 
xafogoses. Era el vent de xaloc, que sol 
venir en temps de sega, tot carregat  
de sorra.» 
El bosc de l’avi, 1999.

Rosa M. Colom, que s’inicia 
tardanament com a escriptora, té 
una veu pròpia en el panorama de 
la literatura infantil i juvenil catalana, 
i també en la d’adults, encara 
que en aquest camp té menys 
producció. La seva narrativa neix de 
la imaginació desbordant, les moltes 
lectures lentament destil·lades, la 
literatura de tradició oral, el cinema 
i la seva experiència de vida, un 
substrat fonamental que s’articula 
en trames riques i complexes –a 
voltes com nines russes o com 
jocs de capses que s’encaixen 
o amaguen un mecanisme de 
sorpresa– i s’expressa en una 
llengua vivaç i rica, arrelada en la 
tradició però que té també girs ben 
contemporanis. Els personatges de 
Colom són intensos, una mica tocats 
de l’ala, portats per una curolla o un 
deler o tancats en ells mateixos per 
una dissort. La intertextualitat és 
un recurs constant, i les referències 
a grans obres o personatges 
de la literatura universal o de la 
rondallística, a obres musicals o d’art 
és ben present. També s’agrada de 
capgirar arguments tradicionals o 
d’incorporar personatges clàssics en 
contextos contemporanis per dotar-
los d’un nou volum i funcionalitat. 
Cal destacar, també, l’ús que fa dels 
diàlegs, especialment en les obres 
per a joves lectors: són abundants, 
dibuixen els personatges i perfilen 
les situacions, i aporten dinamisme, 
agilitat narrativa i sovint un punt 
de comicitat que desdramatitza 
la densitat dels temes o dels 
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seus llibres per a joves lectors estan impregnats de la seva 

personalitat, les seves vivències i el llenguatge saborós i pre-

cís de la parla de l’illa. A Rosa Maria Colom li agraden espe-

cialment les trobades escolars amb els lectors, amb els quals 

comparteix la seva saviesa, la seva passió per la lectura i un 

humor molt personal.

L’autora també ha conreat la novel·la per a adults, amb re-

sultats excel·lents. Cal destacar la novel·la breu La Salrana, 

una recreació del mite de la dona d’aigua, i també La mort de 

l’escriptor –probablement la seva obra més ambiciosa, que el 

2004 obté el Premi Mallorca de Creació Literària–, L’acordio-

nista al fons del llac (2003) i Els arbres que em conegueren 

(2016). La seva prosa és intimista, amb un deix d’ironia, i les 

narracions solen presentar una estructura complexa i ben tra-

vada.

Actualment, Rosa M. Colom segueix escrivint amb entusias-

me, frueix de la companyia de les seves filles i els seus nets, 

les converses amb els amics i el bon cinema. La seva imagi-

nació desbordant, la seva fina ironia i la seva vitalitat resten 

intactes malgrat el pas dels anys. 

sentiments que transmeten les 
obres. Perquè Rosa M. Colom és 
una escriptora que creu que no hi 
ha temes infantils i altres d’adults, 
sinó que el tema de la literatura és la 
vida, amb tota la seva complexitat de 
llums i ombres.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La màgia de Mercúria. Barcelona: 
La Galera, 1996. 

• La Salrana. Barcelona: Viena 
Columna, 1996. 

• L’escola secreta de madame Dudú. 
Barcelona: La Galera, 2002. 

• La mort de l’escriptor. Mallorca: 
Moll, 2009.

• Coppelius, el creador d’autòmats. 
Bromera, 2020.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1991 Premi Guillem Cifre de Colonya 
per El mandarí i jo. 

• 1997 Premi Lola Anglada per La 
Dama Blanca i altres rondalles. 

• 2002 Premi Guillem Cifre de 
Colonya per L’escola secreta de 
madame Dudú.

• 2009 Premi Mallorca de Creació 
Literària per La mort de l’escriptor.

• 2019 Premi Ciutat d’Alzira de 
narrativa juvenil per Coppelius, el 
creador d’autòmats.
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Mercè Company i González (Barcelona, 1947) és escriptora, 

periodista i llicenciada en Belles Arts. 

Neix en una família d’artistes per part de pare i tot sembla 

indicar que seguirà el seu camí, fent de fotògrafa, publicista o 

dibuixant. Però ella té clar que vol ser escriptora. 

L’any 1981, i fins al 1992, comença una etapa en què es dedica 

de ple a la literatura. Aquesta és la seva època més fèrtil, amb 

més de 180 títols, alguns d’ells traduïts a més de vint-i-cinc 

llengües, entre les quals el tailandès, el coreà, el grec i el turc, i 

en moltes ocasions fent tàndem amb la seva parella, l’il·lustra-

dor Agustí Asensio (1949-1994).

Companys, que és vital i amb ganes d’aprendre i investigar, ex-

plora totes les possibilitats del fet literari: del conte a l’àlbum 

il·lustrat, del guió cinematogràfic al guió radiofònic i teatral, 

de la novel·la a la narració curta. Excepte la poesia, l’autora 

conrea tots els gèneres i experimenta amb múltiples registres. 

La seva passió la porta a treballar per a altres escriptors, met-

ges o arquitectes, tot per conèixer estils diferents. També par-

ticipa en taules rodones, fa xerrades, treballa en rodatges de 

sèries i llargmetratges, fa de jurat a premis literaris, és vocal a 

la junta de l’AELC, tot amb la voluntat d’enriquir-se i compartir 

els seus coneixements amb altres professionals. 

Alguns dels títols més reeixits d’aquesta etapa són: En Gil i el 

paraigua màgic (Abadia de Montserrat, 1982), Les tres besso-

nes [diversos títols] (Arín, 1983-1985), La nit (Argos-Vergara, 

1984), El germà gran (La Galera, 1985), La història de l’Ernest 

(Cruïlla, 1985), La Nana Bunilda menja malsons (Cruïlla, 1985; 

«S’encongeix damunt el banc, amb els 
braços encreuats i els genolls tocant-li la 
barbeta. El fred se li fica entre els plecs 
de la roba i pels forats de les sabates. 
Però ara res ja no importa.»
La imbècil

La trajectòria professional de 
Mercè Company s’ha desenvolupat 
sobretot al voltant de dos grans 
eixos: la producció literària i 
l’ensenyament de l’escriptura. En 
ambdós casos la força creativa 
de l’autora, i a voltes el seu 
inconformisme, ha permès que 
explorés a fons les possibilitats de 
cada un dels seus projectes. 

En una primera etapa Company es 
dedica a escriure i publica el gruix 
més important de la seva obra. Si en 
fem una anàlisi podem destacar-ne 
tres constants.

Primera. L’autora és molt crítica 
amb els adults que veuen el llibre 
com un instrument pedagògic. Per 
tant, els seus contes per a petits 
són plens de personatges juganers i 
fantàstics que només volen divertir i 
sorprendre els infants. 

Segona. En contrast amb la seva 
obra més fantàstica, no oblidem 
que Mercè Company va ser un 
component clau en l’entrada del 
realisme crític i social a la literatura 
catalana juvenil. Un exemple són 
obres com La història de l’Ernest 
(1985), que parla de la vivència de 
l’adopció, El germà gran (1985), 
que entra de ple en un realisme de 
caire més psicològic, o el realisme 
de denúncia social d’obres com La 
imbècil (1986). 

Tercera. L’autora no ha deixat mai 
d’explorar totes les possibilitats 
que ofereix l’escriptura. Ha tastat el 
conte, la novel·la, el guió audiovisual 

P
e
rfi

l e
la

b
o

ra
t 

p
e
r 

G
lò

ri
a
 G

o
rc

h
s.

Mercè Company 
Gonzàlez 
19 de maig de 1947
Barcelona 

Escriptura
Guió televisiu o audiovisual
Pedagogia i docència

©
 L

o
ir

a
 G

. M
it

ja
n

s



Llista d’honor de la literatura 
infantil i juvenil catalana

Associació de Mestres Rosa Sensat-Magenta Universal, 2012); 

La imbècil (Empúries, 1986), La presència (Timun Mas, 1989).

L’any 1986 escriu el guió del llargmetratge Qui t’estima, Ba-

bel?, basat en La imbècil. El 1991 crea, amb en Balti Roda i 

Brossa, la productora Iborn&Company i treballen en els guions 

i la producció per a TVE de la sèrie de 26 episodis Los cuentos 

de Nana Bunilda. L’any 1992 escriu la bíblia dels personatges 

de Les tres bessones en cocreació amb Roser Capdevila. 

Al 1993 fa una pausa en la seva producció literària i al seu es-

tudi crea l’escola Aula de Lletres. A l’any següent, ja en un lo-

cal gran i acompanyada de col·legues de professió, amplia el 

nom a Aula de Lletres – Escola de les Arts Escrites. L’objectiu 

de l’escola és ensenyar l’ofici d’escriure de forma professional, 

i funciona amb molt d’èxit fins a l’any 1997, que a causa de 

divergències entre l’equip pedagògic acaba tancant. 

El 1997 constitueix la Fundació Agustí Asensio amb la volun-

tat de treballar per la paraula i la comunicació, i l’any 1999 

l’Ajuntament de Barcelona li atorga la Medalla d’Honor de 

Barcelona en reconeixement a la trajectòria professional.

El 2004 retorna a l’escriptura amb El fill del passat (Planeta 

& Oxford, 2006) i amb diversos projectes teatrals: el 2005 

adapta la seva novel·la La presència i el 2006 escriu l’obra 

Càsting de fantasmes. L’adaptació teatral de La Nana Bunilda 

menja malsons té una estrena de luxe al Mercat de les Flors 

de Barcelona el 2012. 

Entre 2011 i 2012 el Consorci de Biblioteques de Barcelona 

programa un homenatge a la seva obra amb la representació 

en petit format d’una selecció de les seves històries, a càrrec 

de Mercè Rubí i amb posada en escena de Nona Asensio (Cia. 

Charly Trama).

Actualment treballa en diferents projectes d’investigació i as-

sessorament vinculats sempre a la creació, l’escriptura i la co-

municació. 

i el teatral. Però també s’ha imposat 
reptes en l’estructura interna de les 
obres, com El fill del passat (Planeta 
& Oxford, 2006), on la història 
transcorre en dos espais temporals. 

Per altra banda, no oblidem que de 
la seva mà i gràcies al talent dels 
il·lustradors Agustí Asensio i Roser 
Capdevila neixen la Nana Bunilda i les 
Tres Bessones, al cap i a la fi uns dels 
personatges més emblemàtics de la 
literatura catalana. 

Una segona etapa professional 
de Mercè Company és la que gira 
al voltant de l’ensenyament de 
l’escriptura. Si existeixen escoles d’art, 
de teatre o de música, per què no 
ha d’existir una escola d’escriptura? 
Agafant d’exemple escoles que feia 
anys que ja existien als Estats Units, i 
amb un punt visionari, Company crea 
l’Aula de Lletres – Escola de les Arts 
Escrites, pionera i precedent de les 
escoles d’escriptura del nostre país. 
Malgrat que l’Aula de Lletres tanca el 
1997, la seva escola ha trencat el mite 
de l’escriptor sacralitzat i ha servit 
per democratitzar l’escriptura. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Les tres bessones [diversos títols] 
(1983-1985) 

• La Nana Bunilda menja malsons. 
Barcelona: Cruïlla, 1985.

• La història de l’Ernest. Barcelona: 
Cruïlla, 1985. 

• La imbècil. Barcelona: Empúries, 1987.

• El fill del passat. Barcelona: Planeta 
&Oxford, cop. 2005.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1986 Premi de la Crítica Serra 
d’Or per La Nana Bunilda menja 
malsons.

• 1986 Premi del Ministeri de Cultura 

al millor llibre editat per La Nana 
Bunilda menja malsons.
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• 1987 Llista d’Honor del Premi CCEI 
(Comisión Católica Española de la 
Infancia) per La imbècil, La història 
de l’Ernest i La Nana Bunilda menja 
malsons.

• 1987 Llista d’Honor de l’IBBY per La 
imbècil.

• 1999 Medalla d’Honor de Barcelona.
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Pep Duran neix a Argentona el 1944. Tres anys després d’aca-

bar la seva formació acadèmica com a enginyer electrònic, 

encamina la seva vida a la promoció de la cultura i la lectura 

com a llibreter. L’any 1975 funda la històrica llibreria Robafa-

ves de Mataró, que es convertirà en un centre irradiador de 

noves formes de promocionar la literatura infantil i juvenil. És 

des d’aquest espai que impulsa accions de foment de la lectu-

ra anant directament als centres educatius i traginant maletes 

plenes de llibres que són presentats als infants. Amb el llibre 

sempre a la mà i amb les paraules precises, amorosament, 

Pep Duran aconsegueix crear un estil propi, una manera d’en-

comanar l’amor pels llibres a centenars d’infants de Mataró i 

de més enllà, de tot el Maresme. 

Durant més de trenta anys manté el compromís amb la Ro-

bafaves ocupant diversos càrrecs de responsabilitat com a 

gerent de la llibreria i president de la cooperativa Robafaves.

Paral·lelament, la seva inquietud el porta a formar-se com a 

educador especialitzat (1977) i com a animador sociocultural 

i terapeuta format en psicologia gestàltica i en psicoteràpia 

integrativa (SAT) el 1996. 

Pep Duran explica que la seva 
família, des del seu rebesavi fins 
al seu pare, eren constructors de 
carros que servien per traginar 
llenya i viandes del camp. Ell, 
des de la llibreria primer i com 
a narrador d’històries més tard, 
es defineix com a traginer de 
contes, perquè transporta paraules 
que comuniquen sabers antics 
i desperten emocions. Sol anar 
acompanyat d’unes maletes 
misterioses que amaguen els 
tresors disposats a ser descoberts.

Abillat amb una armilla màgica i 
un barret que convida a l’aventura 
i al misteri, va obrint les maletes i 
traient els llibres que seran contats, 
per a gaudi dels infants, joves 
i adults que l’escolten. La seva 
manera de narrar i la seva veu 
melodiosa ens mostren un estil 
particular, únic, d’embolcallar-nos, 
encisar-nos i meravellar-nos. 

Incansable viatger, en Pep ha 
portat els pigments dels relats, les 
paraules, arreu del món, convençut 
que els contes ens acosten a 
la saviesa, ens permeten obrir 
finestres, cap enfora i cap endins, 
per albirar com és el món, com som 
les persones i, alhora, per imaginar 
formes de conviure més solidàries, 
amables i valentes.

El que ha creat al Montseny és una 
experiència magnífica d’acostament 
a la lectura. En paraules de Miquel 
Rayó, «en Pep està incorporant al 
bosc una biblioteca. Està traçant-
hi una xarxa de tiranys (quasi P
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Pep Duran Oller 
10 de maig del 1944 
Argentona

Llibreria
Narració oral

«Aquella nit va ser molt i molt especial. 
Eren quarts d’onze quan va caure un xàfec 
d’estiu amb una gran tormenta i molta, 
molta aigua. Quan plou al Maresme, les 
rieres baixen ben plenes i els torrents 
porten aigua fins al mar. Jo treballava de 
llibreter a Mataró. Aleshores teníem una 
llibreria ubicada al carrer Santa Teresa. 
En obrir la llibreria, l’endemà al matí, vaig 
trobar un pam d’aigua a terra. Els llibres 
més baixos sucaven aigua...»
La nit que les lletres es van ALLIBERAR.
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Sense abandonar la llibreria, s’implica com a dinamitzador 

cultural en accions que posen en contacte els lectors amb 

els llibres i els seus autors i il·lustradors. Són remarcables les 

trobades que dissenya per confeccionar Llibres Gegants, una 

acció que té el seu origen i desenvolupament a Mataró (1978-

2011), però que al llarg dels anys el portarà a organitzar tro-

bades per elaborar Llibres Gegants a llocs tan allunyats com 

Cartagena de Indias, Cali, Bogotà (Colòmbia, 2012) i Buenos 

Aires (Argentina, 2013).

Persona compromesa amb la lectura, la narració oral i, sobretot, 

defensora del poder dels contes, col·labora en altres accions de 

dinamització, com el disseny i direcció de la Fira del Llibre i de la 

Lectura de Mataró (1990-2012), la 22a Fira del Llibre de Barce-

lona (1998) i el projecte «Lectures en veu alta» (2002-2003).

En diversos moments és membre d’organismes lligats a la 

promoció del llibre i la lectura, com el Gremi de Llibreters de 

Barcelona (1994-2005), la Cambra del Llibre de Catalunya 

(1995-2005), el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves 

(1996-2000) o l’OEPLI i els Amics de l’IBBY. 

Forma part de jurats de diversos premis de literatura i d’il-

lustració de llibres per a infants i joves, com Els Il·lustrats del 

Vaixell de Vapor, l’Edebé de literatura infantil i juvenil, el Cata-

lònia d’il·lustració, el Barcanova de literatura juvenil, etc. 

Les seves idees i experiències, les comparteix fent formació 

per a mestres, bibliotecaris i llibreters a l’Escola d’Escriptura 

de l’Ateneu (2008-2013), al Màster en Edició de la Universitat 

Pompeu Fabra (2003-2013) i al CEBEI (Certificat d’Especialit-

zació en Biblioteques Escolars i Infantils) de la Universitat de 

Vic (2004-2012).

En els darrers temps, dedica bona part del seu temps al pro-

jecte BiblioBosc del Montseny, una experiència que fa més de 

deu anys que convida a tothom que el visita a gaudir de les 

seves narracions i dels seus coneixements. 

laberíntics) en els quals, en racons 
que conviden a la lectura i alhora 
a la contemplació de l’entorn, ha 
ubicat unes bústies que contenen, 
desats en bosses de plàstic per 
protegir-los de la intempèrie, un o 
dos llibres (i de vegades un quadern 
de notes), perquè el visitant (lector) 
hi pugui expressar el que vulgui)».1 
Un camí que és un passeig per una 
galeria d’art, on trobem personatges 
amagats, enigmes i moltes sorpreses. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Conductor d’uns tallers sobre 
«Contar cuentos para contarme a 
mí mismo», ¿Desde dónde cuento 
yo? a la Feria del Libro de Buenos 
Aires (2010) i a la Feria del Libro de 
Bogotà (2011). 

• La nit que les lletres es van 
ALLIBERAR. Barcelona: Magenta 
Universal Produccions, 2011.

• Realitzador del «Libro Gigante 
de Cuentos» en el Hay Festival 
de Cartagena de Indias, en el XV 
Festival Internacional de Arte 
de Cali, i en la Feria del Libro de 
Bogotà (Colòmbia) (2012). 

• Realitzador, junt amb Casa de 
Letras, del «1er Libro Gigante de 
Cuentos de Buenos Aires» (2013).

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1980 Premi del Ministerio de 
Cultura a la millor tasca en la 
promoció del llibre infantil.

• 1984 Premi Nacional al Foment de 
la Lectura del Ministerio de Cultura.

• 1993 Premi de la Generalitat de 
Catalunya a la difusió del llibre en 
català.

• 1995 Premi Josep M. Boixareu 
Llibreter de l’Any, concedit per la 
Federación Española de Editores. 

• 1999 Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya a la 
Cooperativa Robafaves. 1.
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Teresa Duran i Armengol és una persona polifacètica que ha 

destacat per la seva dedicació al llibre infantil i juvenil, tant en 

el camp de la creació com en el de la investigació, la crítica li-

terària o diverses formes de docència i divulgació. Diplomada 

en Disseny gràfic, el 1986 es llicencia en Filosofia i Ciències de 

l’Educació i l’any 2001 obté el títol de doctora amb la tesi Els 

suports narratius dins la literatura infantil, i el premi extraordi-

nari del claustre de la Facultat de Pedagogia. També ha cursat 

estudis de Filologia catalana i Psicologia.

Teresa Duran ha publicat més de cent títols de literatura in-

fantil i juvenil, pels quals ha rebut nombrosos premis i menci-

ons. Moltes de les seves obres han estat traduïdes a diversos 

idiomes. El seu domini de llengües estrangeres li ha permès 

traduir obres tan memorables com els Contes per telèfon de  

Gianni Rodari, o bé Els últims gegants de François Place. Tam-

bé col·labora habitualment en revistes infantils com Cavall 

Fort, Tretzevents i El Tatano. 

També ha exercit d’il·lustradora, tot omplint de belles imatges 

revistes i portades de discs i llibres, seus i d’altres autors.

Per la seva àmplia experiència, pel 
seu enorme coneixement i constant 
formació en les múltiples branques 
que conformen la literatura per a 
infants i joves, i també per la seva 
capacitat de comunicació, la de 
Teresa Duran és possiblement una 
de les veus més escoltades, més 
admirades i més respectades del 
nostre país en relació amb el llibre 
infantil. 

Es fa vertaderament difícil destacar 
una faceta concreta del currículum 
de Teresa Duran, perquè s’ha 
preparat a fons i ha excel·lit en tots 
els camps que ha conreat al llarg de 
la seva reconeguda trajectòria.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Joanot de Rocacorba. Barcelona: 
La Galera, 1985.

• Pim, pam, pum, poma. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1989. 

• Llibre de la por. Barcelona: Alter 
Pirene, 1991.

• Àlbums i altres lectures: anàlisi 
dels llibres per a infants. 
Barcelona: Associació de Mestres 
Rosa Sensat, 2007.
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Teresa  
Duran Armengol
16 de setembre de 1949
Barcelona

Comissariat
Crítica
Divulgació
Docència universitària  
i investigació
Escriptura
Narració oral
Pedagogia i docència

«L’home o dona, noi o noia, nen o nena 
que llegeixi aquestes pàgines corre el 
perill de quedar profundament encantat 
durant 100 anys.» 
Llibre de la por, 1992 

«Les tres reines van fer un bot de la 
cadira quan van sentir allò:
–Ai, ai, ai, quina mena de mags sou, 
vosaltres, tan savis i tan pastetes! A qui 
se li acut regalar això a un infant?»
Les tres reines d’Orient, 2012
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En el camp de la investigació i la reflexió pedagògiques, ha 

col·laborat en revistes com Guix, Perspectiva Escolar, In-fàn-

ci-a, CLIJ, Escola Catalana o Faristol, revista de la qual ha es-

tat directora durant anys. També ha participat en publicacions 

especialitzades d’àmbit internacional com Delibros, Catalan 

Writing, Bulletin du Centre de Recherche et Investigation de 

Littérature de Jeunesse, La Révue des Livres pour enfants... 

Conferenciant i bona comunicadora, sovint ha organitzat i 

participat en taules rodones, jornades d’estudi i seminaris, ha 

fet de narradora oral o bé ha impartit cursos sobre disseny, li-

teratura infantil, pedagogia, il·lustració, mitologia... El seu inte-

rès per la cultura i la seva difusió pedagògica la porten a rea- 

litzar, durant la dècada dels setanta, diverses activitats edu-

catives al Museu d’Art de Catalunya i al Museu d’Art Modern, a 

treballar per l’Institut Municipal d’Animació i Esplai i a ser res-

ponsable de diversos projectes de dinamització de la cultura 

per a entitats públiques o per a les xarxes de biblioteques.

Igualment, destaca la seva faceta com a comissària, col·labo-

radora i guionista d’exposicions, feina de la qual es mostra 

especialment orgullosa. Alguns exemples inoblidables són: 

Contes de fades (1986), D’Hèrcules i Superman (2004) o 

Personatge a la vista (2005). Teresa Duran també ha escrit 

guions radiofònics, televisius, multimèdia i teatrals, i fins i tot 

s’ha ocupat de programes de ràdio.

En els seus darrers anys a la universitat ha estat professora ti-

tular i secretària del Departament d’Educació Visual i Plàstica 

de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona; 

abans també havia exercit de professora de disseny a l’Escola 

de Disseny Elisava. 

• Les tres reines d’Orient. Barcelona: 
La Galera, 2012. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1982 Premi Josep M. Folch i Torres 
per l’obra Joanot de Rocacorba. 

• 1997 Premi de la Crítica Serra d’Or 
per la col·lecció Popof i Kokataska.

• 2007 Creu de Sant Jordi per la 
seva destacada aportació al llibre 
infantil i juvenil, tant en el camp 
de la creació com de la recerca, la 
crítica literària i diverses formes de 
docència i difusió.

• 2020 Premi Trajectòria de la 38a 
Setmana del Llibre en Català en 
homenatge a la seva dedicació i 
contribució en múltiples àmbits 
de la literatura infantil i juvenil: 
l’escriptura, la narració, la traducció, 
el comissariat, la crítica, la 
docència… 
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Mercè Escardó i Bas, bibliotecària i escriptora, neix el 1948 

a Barcelona, i de seguida viu amb intensitat la seva relació 

amb el món de les lletres. Després de cursar els estudis de 

Biblioteconomia, funda, i dirigeix durant trenta anys, la Biblio-

teca Infantil i Juvenil Can Butjosa de Parets del Vallès. La seva 

tasca sobresurt pel fet de ser la impulsora d’una concepció 

única de la biblioteca, en què el centre s’erigeix com un espai 

activament educador per als infants i joves i on es ressalta el 

tret educatiu de la lectura.

A finals del segle xx i principis del xxi, la Biblioteca Infantil i Ju-

venil Can Butjosa es converteix en un referent de les bibliote-

ques i la literatura infantil gràcies als seus espais per a infants 

i a la seva tasca d’animació a la lectura. Entre altres innova- 

cions, és allà on neix la primera bebeteca de l’Estat espanyol,

El centre rep el Premi de Foment de la Lectura 2004, atorgat 

per la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya per l’activitat 

del Pla de la Lectura a les Escoles, i el III Premi Jaume Ciura-

na 2012 de la Generalitat de Catalunya pel seu programa de 

voluntariat. 

La seva trajectòria inclou també el guardó Marta Mata de Pe-

dagogia, el 2009, per fer evident el valor educador de la lec-

tura des d’un àmbit no formal de l’educació. 

Com a escriptora, el 1992 Mercè Escardó guanya el Premi de 

la Crítica Serra d’Or de Literatura Infantil i Juvenil per la seva 

obra La Lluna i els miralls. Al llarg de la seva carrera, s’ha de-

dicat essencialment al conte infantil, i el 2002 publica un llibre 

que recull el seu llegat com a bibliotecària: La biblioteca, un 

espai de convivència, un espai educador. També ha adaptat i 

«Vaig entendre aleshores que el principal 
element educador, l’eina indispensable 
de la meva feina, seria i és l’animació.» 
La biblioteca, un espai de convivència,  
un espai educador

Durant els trenta anys que Mercè 
Escardó dirigeix la Biblioteca 
Infantil i Juvenil Can Butjosa, 
aconsegueix donar visibilitat a 
una biblioteca pensada per als 
infants i joves, en un moment en el 
qual els serveis dedicats a aquest 
públic eren encara incipients i força 
desconeguts. A més a més, impulsa 
una concepció única de la biblioteca 
que l’erigeix com un espai educador 
per als infants i joves on es ressalta 
el tret educatiu de la lectura.

En un temps en què la producció de 
la literatura infantil i juvenil creixia 
sense aturador i s’obria a nous 
públics, com eren els petits lectors, 
la Biblioteca Infantil i Juvenil Can 
Butjosa es converteix en un referent 
de les biblioteques i la literatura 
infantil gràcies als seus espais, 
als seus serveis –entre d’altres, la 
innovadora bebeteca– i a la seva 
tasca d’animació a la lectura.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• En Jordi dormilega. Barcelona: La 
Galera, DL 1987.

• La lluna i els miralls. Barcelona: La 
Galera, DL 1991.

• La biblioteca, un espai de 
convivència, un espai educador. 
Parets del Vallès: Ajuntament 
de Parets del Vallès; Barcelona: 
Centre Unesco de Catalunya, 
2002. 
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Mercè  
Escardó i Bas  
14 d’agost de 1948
Barcelona

Biblioteca pública
Escriptura
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traduït diverses obres literàries, com ara la popular saga de 

Les aventures de Babar.

Actualment, és presidenta de l’Associació Cultural Cal Llibre, 

una ONG amb un projecte cultural inèdit on s’entén la lectura 

com una eina de creixement personal, i des d’on s’acompanya 

a viure la lectura dels contes.

• El pagès i els talps. Barcelona: La 
Galera, 2003.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1992 Premi de la Crítica Serra d’Or 
de Literatura Infantil i Juvenil per 
l’obra La lluna i els miralls. 

• 2009 Guardó Marta Mata de 
Pedagogia de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat en 
reconeixement al seu treball, 
que, des de diversos àmbits 
professionals i socials, contribueix 
a fer visibles els valors positius de 
l’educació. 

• 2012 Medalla d’Or de la Vila de 
Parets del Vallès per tota la seva 
trajectòria professional. 
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Anna Gasol Trullols (Cervera, 1946) és llicenciada en Literatu-

ra i Llengües germàniques (1969) i diplomada en Biblioteco-

nomia i Documentació (1981).

Inicia la seva activitat docent com a professora de cicle su-

perior d’EGB a l’Escola Santa Tecla de Premià de Mar, però 

ben aviat es dedica als llibres i les biblioteques per a infants. 

El 1981 entra com a responsable del fons de literatura infantil i 

juvenil de la biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat 

fins al 1991. 

Formarà part del Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, 

on dirigirà la revista Faristol (1994-1997) i més tard ocuparà la 

presidència de l’entitat (1999-2001). També és membre, des 

del 2001, del patronat de la revista infantil Cavall Fort.

Com a especialista en llibres infantils, col·labora en diaris ge-

nerals i revistes especialitzades (CLIJ, Faristol, Diari de Barce-

lona, La Vanguardia, Perspectiva Escolar, Butlletí dels Mestres, 

Fadamorgana, etc.) amb ressenyes i articles.

Desenvolupa una prolífica i profitosa tasca formativa a do-

cents i bibliotecaris en el camp de les biblioteques escolars i la 

dinamització lectora (escoles d’estiu de l’Associació de Mes-

tres Rosa Sensat de Barcelona, Institut Municipal d’Educació 

de Barcelona, L’Amic de Paper, CRP, editorials), i fa assesso-

raments tècnics per organitzar biblioteques a centres d’ense-

nyament arreu del país. 

Anna Gasol ha treballat en el 
camp de la literatura infantil des 
de múltiples facetes i ha deixat el 
seu mestratge en el món de les 
biblioteques escolars amb cursos 
de formació a docents i bibliotecaris 
arreu del país, publicacions 
essencials de caràcter pràctic 
(col·laboració en l’Adaptació de 
la CDU per a les biblioteques 
d’infantil, primària i secundària, 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament d’Ensenyament, 2006) 
i articles a revistes especialitzades.

En la literatura infantil ha destacat 
tant per les seves col·laboracions 
abundants en publicacions 
periòdiques com per les seves 
pròpies obres, amb títols de contes 
per a primers lectors de múltiples 
temàtiques i també amb seleccions 
de contes, des de clàssics com 
Grimm fins a contes d’altres cultures. 
Entre els primers destaquem dos 
volums de divulgació sobre el Japó 
a les col·leccions «L’Espiell» (Onda, 
1986) i «Jo soc de...» (La Galera, 
1997).

La dedicació al Consell Català del 
Llibre per a Infants i Joves és prova 
del seu interès i compromís per 
impulsar i dignificar aquest gènere 
de llibres, primer amb la direcció de 
la revista Faristol i posteriorment 
des de la presidència de l’entitat, una 
tasca que requereix tenacitat i esforç 
i que mai és prou reconeguda. P
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Anna  
Gasol Trullols   
1946
Cervera

Biblioteca 
Divulgació
Escriptura
Traducció
Pedagogia i docència

«En un momento en que los jóvenes 
precisan de tantas referencias de 
comportamiento, hemos de ser 
conscientes de la influencia vital que 
reciben a través de la literatura.» 

«Realismo... ¿con apellido?» 
Amb Assumpció Lisson
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El seu coneixement i experiència en el món editorial del llibre 

infantil la porten a formar part d’un gran nombre de jurats 

d’aquests tipus de premis (Lola Anglada, Barcanova, Edebé, 

Vaixell de Vapor, Guillem Cifre de Colonya), entre els quals 

destaquem el Premio Lazarillo (1994) i el Premio Nacional de 

Literatura Infantil y Juvenil (1995, 2001).

També publica reculls de contes clàssics i populars i és auto-

ra de desenes de contes i narracions, molts d’ells conjunta-

ment amb la seva filla Teresa Blanch, així com de traduccions 

i adaptacions de clàssics.

Li hem d’agrair l’elaboració de 
materials de dinamització de lectura 
per a editorials (Edebé, Barcanova, 
La Magrana) que anaven més enllà de 
comprovar la simple comprensió del 
text, que era el model habitual, amb 
una selecció d’activitats imaginatives 
i ben plantejades que tenien la funció 
d’aproximar el llibre al lector. 

Gràcies a la seva feina de traductora 
disposem en català d’una excel·lent 
selecció de clàssics juvenils a la 
col·lecció «Nòmades del Temps» 
de l’editorial Edebé i també 
d’adaptacions per a l’editorial Teide.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Haruxan. Barcelona: Onda, 1986.

• Contes dels germans Grimm. 
Barcelona: Galàxia Gutenberg, 1998.

• Contes japonesos. Barcelona: 
Edebé, 2009.

• Un mundo de cuentos: cuentos 
populares de los cinco continentes. 
Barcelona: Juventud, DL 2012.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1997 Premi de Recerca Pedagògica 
de la Fundació Enciclopèdia 
Catalana pel projecte Tipologia dels 
personatges de la literatura infantil 
amb T. Duran i M. Luna.

• 2010 Premi La Llança de Sant Jordi 
de votació popular d’Òmnium 
Cultural per l’obra Contes 
japonesos.
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Carles-Jordi Guardiola va estudiar Filologia hispànica a la Uni-

versitat de Barcelona, on es llicencià el 1969, i cursos als Es-

tudis Universitaris Catalans amb el professor Joaquim Molas 

(1963-1967). Començà conreant la poesia, gènere amb el qual 

aconseguí un accèssit al Premi Amadeu Oller (1968). La seva 

obra va formar part d’algunes antologies, com Poesia cata-

lana di protesta, a cura de Giuseppe Tavani (Laterza, 1968), 

o Écrivains de Catalogne de Mathilde Bensoussan (Denoël, 

1973), entre d’altres; finalista del Premi Amadeu Oller, es van 

incloure peces seves a Quatre poetes (1968) i a les antologies 

successives del premi. 

Publicà composicions en nombroses antologies i reculls, so-

bretot cap a la fi dels anys seixanta, i va guanyar la Flor Na-

tural als Jocs Florals de la Llengua Catalana de Tübingen. El 

1980 publicà un llibre on aplega la documentació més impor-

tant referent al català durant el franquisme. Entre altres publi-

cacions, destaquen els articles que ha editat en publicacions 

com Randa i Revista de Catalunya.

És membre de l’Associació Internacional de Llengua i Litera-

tura Catalanes (AILLC) i del PEN català i actualment és vocal 

de la Junta de Ràdio Associació de Catalunya.

La seva dedicació acadèmica s’ha centrat en l’edició de les 

Cartes de Carles Riba en quatre volums (1990-2005) i, a par-

tir de 2013, al portal de l’Institut d’Estudis Catalans, amb les 

Cartes de Carles Riba en línia. El primer volum va merèixer el 

Premi Serra d’Or d’edició de 1991.

Si per alguna acció remarcable ha 
destacat especialment Guardiola 
en el món de la literatura infantil 
i juvenil és per la seva tasca al 
capdavant d’Edicions de La 
Magrana, de la qual va ser director 
durant vint-i-cinc anys. En el marc 
d’aquesta tasca en pro de la LIJ va 
presidir el Consell Català del Llibre 
per a Infants des de la seva creació 
fins al 1983. Posteriorment assumí 
la secretaria i la presidència de 
l’Associació d’Editors en Llengua 
Catalana (1982-1985). 

Centrant-nos en La Magrana, 
el moment del naixement de 
l’editorial coincideix amb la 
campanya «El català, cosa de tots» 
i la incorporació reglada de la 
llengua a l’ensenyament. Passada la 
primera foguerada del llibre polític, 
per a La Magrana s’obren les portes 
de l’escola. Edicions de La Magrana, 
que va néixer amb la pretensió de 
ser una editorial de textos amb 
un marcat contingut polític, es va 
afermar amb la publicació d’obres 
literàries d’autors catalans i traduïts, 
especialment amb les dedicades al 
públic infantil i juvenil. 

L’edició de llibres per a joves 
lectors comença el 1978 amb El 
castell dels Carpats i altres clàssics 
que venien de l’editorial 7x7, com 
el mateix nom de «L’Esparver» 
amb el qual es batejà la col·lecció 
de LIJ. El 1980, amb La crida del 
bosc, s’inicia un nou projecte que 
incorpora clàssics, autors moderns 
traduïts i alguns autors catalans. 
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Carles-Jordi  
Guardiola Noguera    
1942 
Manresa 

Edició
Autor i assagista 
Institucional1  

«Al llarg de tot el llibre ressona l’adagi 
“omplir forats”, que, segons les paraules 
de Carles-Jordi Guardiola referides 
pels autors (Llanas; Chumillas 2012: 
16), resumeix la política seguida per 
l’editorial».  
Tomàs Albina, Alba. 
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També ha publicat Per la llengua. Llengua i cultura als Països 

Catalans 1939-1977 (1980); Ofici d’editar (1996), textos sobre 

el món editorial català, fruit de la seva llarga experiència pro-

fessional, i Mar de tots. Viatge literari pel cap de Creus (Dipu-

tació de Girona, 2013), una aproximació al paisatge i als llocs 

del cap de Creus de la mà de més de quaranta autors.

Amb els autors traduïts s’ocupa un 
espai per a un nou lector que no en 
té prou amb els clàssics de sempre. 
Són els aires europeus que incorpora 
l’editorial, que obté un gran èxit, fent 
de la necessitat virtut. 

La col·lecció «L’Esparver», amb 148 
títols publicats, generarà un ventall 
de fillols: «Ciència» (1992), «Clàssic» 
(1993), «Crèdits» (1997), «Il·lustrat» 
(1987), «Jove» (1997), «Llegir» (1981, 
amb 110 títols), «Poesia» (1986), 
«Teatre» (1999) i «Guia de lectura» 
(1991). Encara avui, molts d’aquests 
llibres han estat recuperats per 
altres editorials i són plenament vius, 
amb noves i necessàries edicions 
d’uns títols que van ser i encara són 
referents per a tot lector o lectora  
i que van posar damunt la taula, 
per primera vegada després de la 
represa de la democràcia i en català, 
autors com Stevenson, Defoe, Poe, 
Verne, Rafik Schami o Roald Dahl, 
entre d’altres, construint el pòsit 
necessari per abeurar els lectors més 
assedegats. 

Per altra banda, aprofitant els 
esforços que des de l’àmbit 
institucional es duien a terme per 
normalitzar l’ús del català, va treure 
partit de la publicació de material 
didàctic per a les escoles i de l’edició 
de vídeos i CD-ROM en català.

Manuel Llanas i Jordi Chumillas,1 en 
el seu llibre Edicions de la Magrana 
(1976-2000). Política, literatura i 
escola, presenten La Magrana com 
«una editorial que va saber trobar 
el just equilibri entre els principis 
amb què es va fundar –defensa de 
la cultura catalana i socialisme– i la 
solvència econòmica necessària per 
créixer en un camp on no hi faltaven 
grans competidors». Aquests forats, 
tal com els anomenava el mateix 
Carles-Jordi Guardiola, eren les 
mancances que presentava el món 
editorial català d’aquells anys, en 
els quals Edicions de La Magrana 
va trobar una terra fèrtil per 
escampar les arrels i contribuir a la 

configuració del panorama editorial 
català del darrer quart del segle xx.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Per la llengua. Llengua i cultura 
als Països Catalans (1939-1977). 
Barcelona: La Magrana, 1980.

• Cartes de Carles Riba I: 1910-1938. 
Barcelona: La Magrana, 1990.

• Ofici d’editar. Barcelona: La 
Magrana, 1996.

• Carles Riba. Retrat de grup. 
València: Edicions 3i4, 2017.

• Els poetes també riuen. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2020.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1970 Premi Flor Natural als Jocs 
Florals de la Llengua Catalana de 
Tübingen.

• 1991 Premi Serra d’Or d’Edició pel 
llibre Les cartes de Carles Riba, I: 
1910-1938. 
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La tasca professional de Josep Herrero s’inicia el 1970 amb 

responsabilitats diverses al bisbat de Barcelona, i a partir del 

1980 pren la via de l’educació a l’ESO després de llicenciar-se 

en Teologia el 1981 a la Facultat de Teologia de Catalunya. El 

1986 li és encarregada la direcció de l’Editorial Cruïlla (Grup 

SM), tasca a la qual es dedica amb destresa durant vint-i-cinc 

anys i en què participa en projectes ben engrescadors. Cons-

cient de la seva necessitat de formació, obté el diploma d’alta 

direcció d’empreses a ESADE el 1987. 

Entre els càrrecs institucionals que ocupa destaca la vocalia 

de la Federación de Editores de España (1989-1999), la pre-

sidència del Consell Català de Llibres per a Infants i Joves 

(1993-1997) i la de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana 

(1996-1999). Durant els anys que va estar al capdavant del 

ClijCAT, Anna Gasol agafa les regnes de Faristol, en quadru-

plica la tirada fins als sis mil exemplars –totes les escoles de 

Catalunya en rebien un exemplar gratuïtament!– i se celebra el 

primer Saló del Llibre Infantil i Juvenil, que viurà un dels seus 

moments més memorables poc després.

En paraules del mateix Herrero, «en el món editorial em vaig 

dedicar sempre a tasques de direcció i representació en el 

camp de l’edició educativa i en el de la literatura per a infants 

i joves en llengua catalana. La meva activitat va estar lligada 

a projectes i tasques empresarials i corporatives. Són pocs els 

treballs realitzats com a editor».

La seva tasca al capdavant de 
Cruïlla marca una fita important 
en el món de la LIJ catalana, 
representada molt especialment 
per la col·lecció de narrativa 
«El Vaixell de Vapor», adreçada 
a quatre segments d’edat de 
l’educació primària. La col·lecció es 
converteix en un autèntic referent, 
especialment destacat pels colors 
que diferencien les diverses edats 
a què van adreçats els títols. L’èxit 
és tal que els nens i nenes, i fins i 
tot molts educadors, identifiquen 
una lectura no amb el títol o autor 
sinó amb el nom de la col·lecció: 
«Compra’m/llegim un Vaixell de 
Vapor!» 

La col·lecció ofereix a pares, 
professors i joves lectors llibres de 
gran valor literari que ajudin els 
nens i nenes a iniciar-se en el plaer 
de llegir. I amb aquest objectiu es 
potencien els originals d’autors 
catalans, les traduccions d’autors 
seleccionats i les il·lustracions de 
professionals catalans –donant 
prioritat als novells–, però mai es fa 
una traducció del castellà. 

D’aquesta etapa Herrero en destaca 
la qualitat humana de la gent que 
va tenir al seu entorn, i ho resumeix 
tot dient que «a Cruïlla sempre vaig 
treballar amb persones i equips de 
col·laboradors d’una gran categoria 
professional i humana. Vaig anar 
al davant, però moltes vegades al 
costat o al darrere d’ells. Això va fer 
possible que, en pocs anys i amb el 
suport del Grupo SM, Cruïlla vingués 
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Josep  
Herrero Casanovas   
10 d’abril de 1945 
Sabadell

Gestió 
Edició
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a ocupar una posició rellevant entre 
les editorials de llibre infantil en 
llengua catalana». 

Herrero ha estat pioner en el 
disseny i realització d’unes potents i 
continuades accions de màrqueting, 
com les fitxes pedagògiques, les 
visites presencials dels autors a les 
escoles, la campanya de TV3 per 
Nadal i els sopars amb llibreters i 
mitjans de comunicació, així com 
el premi anual del Vaixell de Vapor, 
el més ben dotat per a obres 
exclusivament en català del moment, 
fins a l’adveniment de la crisi del 
2010. Totes aquestes accions van 
donar molt de fruit i van remoure un 
mercat, el català, que mercès a Cruïlla 
prenia el rumb de la normalització. 

De la tasca d’Herrero al capdavant de 
Cruïlla també val la pena destacar-
ne la traducció i edició al català dels 
llibres de coneixements de l’editorial 
Gallimard, que comença el 1991. De 
ben segur que els recordeu, ja que 
les seves transparències intercalades 
amb les pàgines de paper van ser 
tota una innovació i un èxit comercial. 
La bona acollida, especialment a 
Catalunya, va ser tal que fins i tot 
TV3 hi va dedicar una entrevista i a 
Espanya es van vendre més llibres 
d’aquests en català que en castellà. 

La visió d’allò que el mercat 
necessitava, la capacitat d’innovació 
i les aportacions a la llengua i 
cultura del país per assolir una certa 
normalització han estat la constant 
que ha guiat la feina i l’aportació 
d’Herrero a la LIJ catalana. 
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Albert Jané i Riera és un escriptor, gramàtic i traductor que 

ha centrat la seva activitat professional en l’estudi i l’ensenya-

ment de la llengua catalana i en la literatura infantil i juvenil, 

on destaca especialment la seva faceta com a director de la 

revista Cavall Fort. 

Albert Jané estudia peritatge mercantil, però ben aviat es de-

canta per l’escriptura i la gramàtica. De formació autodidacta 

i interessat per la docència, de l’any 1958 al 1963 exerceix com 

a professor de català per a adults, alhora que és treballador 

de banca. 

L’any 1963 entra a formar part de Cavall Fort, revista de litera-

tura i entreteniment per a nois i noies creada dos anys abans, 

com a redactor i corrector, i entre 1979 i 1997 n’és el director. A 

banda de les col·laboracions habituals en aquesta revista –en-

tre les quals sobresurt la traducció de més de cent tires de cò-

mic, algunes de tan conegudes com la sèrie d’Els barrufets–, 

és autor de nombroses traduccions i adaptacions de contes, 

novel·les, llegendes, rondalles, faules, narracions populars... de 

diferents llengües (francès, anglès, italià, castellà o occità). En 

aquest sentit, sobresurt l’adaptació de l’Odissea d’Homer, per 

la qual se li atorga el Premi de la Crítica Serra d’Or. També tra-

dueix alguns guions cinematogràfics, com el de La Ventafocs, 

la primera pel·lícula infantil traduïda al català. 

En el camp de la literatura infantil, 
la figura d’Albert Jané és cabdal, 
especialment en la consolidació i 

divulgació de Cavall Fort, una revista 
per a infants que ha esdevingut clau 
i essencial a moltes biblioteques, 
escoles i llars dels territoris de parla 
catalana. El paper que aquesta revista 
ha tingut i té en l’aprenentatge lector 
i en l’adquisició de l’hàbit de llegir 
de molts infants és digne d’estudi i 
d’elogi. 

Albert Jané ha excel·lit també en la 
traducció i adaptació de textos, un 
terreny que és força invisible, però 
important perquè arribin al mercat 
català les millors obres d’arreu. Així, 
el seu paper és destacable en el 
camp de la traducció i l’adaptació 
de còmics i altres textos literaris per 
a nois i noies, i en la recopilació de 
rondalles i narracions de tradició 
popular, que una vegada publicats 
han esdevingut referents per als 
prescriptors i els lectors del país.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Rondalles de Catalunya. Barcelona: 
Martín Casanovas, 1975.

• Contes de dimonis de tot el món. 
Barcelona: Lumen, 2007.

• Homer. L’Odissea. Barcelona: 
Combel, 2008.

• El llibre de les faules. Barcelona: 
Combel, 2010.
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Albert Jané i Riera   
13 d’agost de 1930
Barcelona

Escriptura
Traducció
Edició
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«Un mestre que jo havia tingut de 
petit sempre ens deia, als alumnes, 
que llegíssim, perquè llegint s’aprèn a 
escriure. És un consell que em va semblar 
encertat i que vaig seguir d’una manera 
decidida...»

«Llegir no fa perdre l’escriptura», 
Cavall Fort, núm. 1000, 2004
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En aquesta línia, també cal destacar l’elaboració de reculls de 

rondalles i narracions de tradició popular, alguns dels quals 

han esdevingut obres de referència per a molts prescriptors. 

En són un exemple Rondalles d’arreu del món (Martín Casano-

vas, 1975), La volta al món en vuitanta contes (Edebé, 2002), 

o bé El llibre de les faules (Combel, 2010).

Al llarg de la seva carrera, col·labora de manera assídua i 

constant amb revistes i diaris com Tele-Estel o l’Avui, escriu i 

publica quatre gramàtiques i diversos llibres sobre temes de 

llenguatge, i és autor d’una obra tan magna com el Diccionari 

català de sinònims. 

De la seva trajectòria i experiència, n’ha deixat constància en 

dos dietaris, Tal dia farà l’any (1991) i Els dies i els llocs (2004). 

És membre de l’Institut d’Estudis Catalans i soci d’honor de 

l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, i des del 2015 

també és president del Consell Supervisor del Termcat. El 

2020, per celebrar els seus noranta anys, es va editar el llibre 

El barrufet gramàtic. Homenatge a Albert Jané, un conjunt 

d’articles dedicats a l’autor coordinats per Jordi Manent. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1990 Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya 

• 1997 Premi Nacional de Periodisme 
escrit

• 2009 Premi de la Crítica Serra d’Or 
de Literatura Infantil i Juvenil per 
l’adaptació de l’Odissea d’Homer
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Gabriel Janer Manila (Algaida, 1940) viu la seva infantesa en 

aquest poble del Pla de Mallorca fondament marcat pels es-

tralls de la Guerra Civil. Acabats els estudis de secundària, 

inicia Magisteri i comença a descobrir la literatura catalana 

i el món cultural de l’illa. Fascinat des de petit pel teatre, els 

seus primers escrits són obres teatrals que representen com-

panyies locals. El 1959 guanya les oposicions al cos de mes-

tres i poc després comença els estudis de Filosofia i Lletres, 

que compagina amb les tasques escolars. El 1967 guanya el 

premi Ciutat de Palma amb L’abisme, el tret de sortida d’una 

dilatada carrera com a novel·lista que el portarà a obtenir els 

premis més prestigiosos de la literatura catalana. El 1975 co-

mença a impartir classes a la Universitat de les Illes Balears, 

al Departament de Pedagogia. També aquest any guanya el 

Folch i Torres amb El rei Gaspar, obra que significarà l’inici de 

la literatura infantil a les Balears. El 1978 es doctora a la Uni-

versitat de Barcelona amb un treball sobre els infants salvat-

ges (La problemàtica educativa dels infants salvatges: el cas 

de Marcos). En aquests anys treballa en el Servei d’Orientació 

Escolar i posteriorment obté la plaça de catedràtic d’institut i 

de professor titular de la UIB.

Al llarg de quatre dècades, Gabriel Janer desplega una inten-

sa activitat com a professor, articulista, conferenciant, investi-

Gabriel Janer Manila és un autor 
amb una obra molt extensa. 
Inicialment conrea el teatre, 
després la narrativa per a adults 
i més tard comença a escriure 
per a infants i joves. La seva 
dedicació a la pedagogia l’ha dut 
a escriure assaigs vinculats al tema 
de l’educació. La seva inquietud 
intel·lectual i el compromís amb la 
cultura pròpia han fet que conreés 
també gèneres diversos com la 
biografia, la prosa evocadora de 
paisatges, la recopilació de literatura 
oral o la reelaboració de llegendes.

Els seus llibres són mals de 
classificar tant per la manera que 
té de tractar els temes com pel 
llenguatge que utilitza. Sovint 
són obres amb diferents nivells 
de lectura, que poden agradar 
a joves i adults. Els seus llibres 
són històries que en rellegir-les 
aporten noves perspectives, s’hi 
descobreixen nous caires, menen 
a noves reflexions. Gabriel Janer 
és un home preocupat per l’ésser 
humà i per les coordenades en què 
es desenvolupa, per això cap tema, 
per conflictiu o ingrat que sigui, li 
és aliè. Els principals eixos temàtics 
entorn dels quals giren les seves 
obres són l’amor, la problemàtica 
de la immigració, la família 
trencada, la manca de llibertat i la 
tirania, el món de la marginació, 
la follia, la corrupció, el problema 
ecològic, l’horror de la guerra i la 
manca de sentiments com a motor 
de destrucció de la humanitat. Però 
cada un d’aquests temes –aspres i 

Gabriel  
Janer Manila   
1 de novembre de 1940
Algaida 

Docència universitària  
i investigació
Escriptura
Pedagogia i docència

«Els paisatges ran dels quals hem viscut, 
aquells espais que suportaren el trepig 
de les nostres sandàlies –les rajoles d’una 
plaça entre pins, els carrers i les cases, 
l’església vella, el carrer del convent de 
les monges, els sementers de conradís i 
les garrigues rases– perduren més enllà 
del temps de què hem disposat per a 
posseir-los.»  
Ha nevat sobre Yesterday
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gador, gestor cultural i autor literari multipremiat. Destaquen 

les seves novel·les, elaborades amb una prosa molt treballada 

i personal, els llibres per a joves lectors a mig camí entre la 

realitat i la fantasia, que tracten temes difícils i compromesos 

amb alè poètic o jocs amb l’absurd. També els nombrosos as-

saigs sobre les possibilitats educatives de la literatura popular 

tradicional, els treballs de recerca de literatura oral i costu-

mari, els llibres de coneixements, etc. Autor reconegut per la 

seva qualitat en l’àmbit dels Països Catalans, la seva obra es 

tradueix a diversos idiomes: el gallec, l’eusquera, l’alemany, 

l’anglès, el neerlandès, el francès i d’altres. El 1987 obté el Pre-

mio Nacional de Literatura Infantil del Ministeri de Cultura per 

l’obra Tot quant veus és el mar, i l’any següent és proposat 

com a candidat al premi Andersen. El 1990 obté la càtedra a 

la Universitat de les Illes Balears i el 1994 guanya altre cop el 

Premio Nacional per Han cremat el mar, relat que aleshores 

ja comptava divuit edicions. Entre el 1994 i el 2002 dirigeix 

l’Institut de Ciències de l’Educació, organisme que depèn de 

la UIB, i del 2004 al 2007 presideix l’Institut d’Estudis Baleà-

rics del Govern de les Illes Balears. La Generalitat li concedeix 

la Creu de Sant Jordi (1998) i sovintegen els èxits i premis 

per a les seves novel·les, tant per a adults com per a joves 

lectors. L’editorial La Galera inicia la publicació de les seves 

obres completes en l’àmbit de la literatura juvenil. En aquests 

anys, impulsa seminaris, congressos i exposicions sobre lite-

ratura infantil i juvenil i il·lustració, i crea la revista Oooheee! 

–en català i anglès– sota l’empara de l’Institut d’Estudis Baleà-

rics, dedicada a estudis de literatura infantil i juvenil. El 2001 

la seva obra Samba per a un menino da rua forma part de la 

llista d’honor de l’IBBY i el 2008 és elegit membre de la Reial 

Acadèmia de Bones Lletres.

Actualment és catedràtic jubilat. Entre 2016 i 2021 ha publicat 

tres volums de memòries (Ha nevat sobre Yesterday, Amor, no 

estàs fatigat i Lungomare), en els quals repassa la seva vida i 

el context social i cultural del seu entorn amb la prosa poètica 

i apassionada que li és pròpia.

esquerps– està entreteixit amb fils 
de tendresa, d’amistat, de solidaritat 
o d’il·lusió.

A més de la temàtica, l’estil i el 
llenguatge, les obres de Janer són 
inconfusibles per la textura dels 
personatges. Ha creat una galeria 
de personatges molt variada però, 
alhora, molt unitària: variada perquè 
hi ha homes i dones, infants i joves, 
animals humanitzats, reis i captaires, 
adults i vells, blancs i negres..., 
però –tanmateix– unitària perquè el 
denominador comú de la majoria dels 
seus personatges és la sensibilitat, 
la rebel·lia i la perplexitat davant la 
realitat. Una perplexitat superada 
mitjançant la fantasia i l’alè poètic.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Els alicorns. Barcelona: Destino, 1972. 

• Paradís d’orquídies.  
Barcelona: Columna, 1992.

• Han cremat el mar.  
Barcelona: Edebé, DL 1993.

• Els jardins incendiats.  
Barcelona: Columna, 1997.

• Ha nevat sobre Yesterday. 
Barcelona: Proa, 2016.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1966 Premi Ciutat de Palma-Llorenç 
Villalonga de novel·la, per l’obra 
L’abisme. 

• 1971 Premi Josep Pla de Narrativa 
en català per l’obra Els alicorns.  

• 1975 Premi Josep M. Folch i Torres 
per l’obra El rei Gaspar.

• 1994 Premi Nacional de Literatura 
Infantil i Juvenil atorgat pel 
Ministerio de Cultura de crítica 
infantil a l’obra Han cremat el mar. 

• 1997 Premi Carlemany de Novel·la 
en català per l’obra Els jardins 
incendiats. 

• 1998 Creu de Sant Jordi al conjunt 
de la seva obra literària. 
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Lluïsa Jover Armengol neix a Barcelona el 1942. Llicenciada 

en Belles Arts, fa de professora en escoles, instituts i a la Uni-

versitat de Barcelona, i a partir del 1975 és professora titular 

a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona, lloc que ocupa fins al 2013. Fins i tot 

ha impartit classes fora del nostre país sobre didàctica de les 

arts plàstiques, el dibuix, la pintura, l’escultura, la il·lustració, 

les tècniques gràfiques i d’impressió, etc.

Enmig d’aquesta activitat tan intensa, sempre ha compaginat 

el treball docent amb la creació al seu taller, en què s’ha de-

dicat a il·lustració, gravat, ceràmiques, vidre i objectes amb 

diversos suports i tècniques.

Al llarg dels anys, i d’una activitat professional realment pro-

lífica, Lluïsa Jover ha il·lustrat obres d’escriptors de prestigi 

com Josep Maria Benet i Jornet, Teresa Duran, Ricard Creus, 

Miquel Desclot, Aurora Díaz-Plaja, Félix de Azúa, Gabriel Gar-

cía Márquez, Enric Larreula, Nèstor Luján, Carme Riera, Fran-

cesc Parcerisas, o Manuel Vázquez Montalbán.

Lluïsa Jover Armengol també ha col·laborat amb la premsa escri-

ta, oferint la seva particular mirada crítica i mordaç sobre temes 

d’actualitat en diaris com El País, La Vanguardia, El Punt Avui i en 

revistes especialitzades com Offarm, Jano o Perspectiva Escolar. 

En el terreny infantil, publica, entre d’altres, a Cavall Fort.

També, per no deixar de ser tan i tan activa, ha treballat en 

projectes institucionals de la Generalitat de Catalunya, de la 

Diputació de Barcelona, de la Corporació Metropolitana de 

Barcelona, i de diversos ajuntaments, amb dissenys, maque-

tes, cartells, logotips i imatges corporatives. 

Seguint en la seva línia, també ha fet incursions en el món 

audiovisual, com la col·laboració amb els dibuixos animats Ai 

l’ou ai l’ou, Taller de plàstica, el joc de mirar, i ha creat masco-

tes televisives per a TV3. 

Ja per acabar-ho d’arrodonir, ha fet diverses exposicions in-

dividuals i col·lectives, tant al nostre país com fora, on ha pre-

sentat creacions de les diferents formes artístiques que ha 

dominat. 

D’entre totes les diferents 
especialitats artístiques a les quals 
s’ha dedicat al llarg dels anys, pel 
que fa a la il·lustració, «el seu estil és 
considerat gràfic, de traç dinàmic 
i desimbolt sobre fons abstractes. 
Es caracteritza especialment per 
un ús de la tinta molt personal amb 
el qual defineix contorns. [...] Ha 
treballat de professora de dibuix a la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
i també és autora d’articles i de 
llibres de contingut didàctico-
pedagògic en l’àmbit de l’educació 
artística i les seves tècniques».1

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• El vaixell bromista. Barcelona: La 
Galera, 1965.

• La cançó més bonica del món. 
Barcelona: La Galera, 1997.

• Cuina de festes i celebracions. 
Barcelona: Pòrtic; La Galera, 2002. 

• El filòsof i el pescador; La vella i 
els mosquits. Barcelona: La Galera, 
2004.

• El misteri de l’arbre de les claus. 
Barcelona: Cruïlla, 2014. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1991 Laus de Bronze FAD 

• 1991 Il·lustració guanyadora 
d’UNICEF 

• 1991 Olimpíada Cultural 
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Lluïsa  
Jover Armengol   
26 de febrer de 1942
Barcelona
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• 1993 Premi Alfa múltiple FAD 

• 2004 Winner Gourmand, Work 
Cookbook Awards 
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Alegria Julià (Barcelona, 1945) estudia magisteri i és mestra 

durant més de quaranta-cinc anys. Encara que actualment 

està jubilada, continua anant a escoles, sobretot per fer col-

laboracions relacionades amb la biblioteca escolar. També ha 

estat assessora del Servei d’Ensenyament del Català durant 

quatre anys.

Les seves primeres publicacions són contes que apareixen 

a la revista Cavall Fort. Co-mença amb Un gos perdut, que 

apareix l’any 1972 amb il·lustracions de Picanyol. Curiosament, 

aquest conte és la primera participació de tots dos autors a la 

revista. Més tard, estableixen una bona amistat que propicia 

altres col·laboracions, com la il·lustració d’Un romà al segle xx 

(1991) i de Contes verticals (2008).

Des del 1991, any en què apareix el seu primer llibre, Un romà 

al segle xx, visita escoles i instituts per fer fòrums lectors. Li 

agrada estar en contacte amb els alumnes, i el que més la 

motiva és encomanar als nois i noies la il·lusió per la lectura i 

l’escriptura: els anima a llegir i els engresca a anotar les seves 

idees, fantasies, anècdotes… i a escriure les històries que se’ls 

ocorrin.

Les seves històries estan inspirades en fets reals, barrejant-hi 

un punt d’imaginació, una mica d’humor i un pessic de ten-

dresa. També li agrada molt jugar amb les parau-les, amb la 

seva forma i el seu significat. De vegades escriu contes tot 

comptant i contant, juga a enfilar monosíl·labs fins a construir 

una història, escriu contes verticalment i els complementa ho-

ritzontalment fins a aconseguir una història arrodonida.

Després d’Un romà al segle xx, segueixen Contes de festa ma-

jor (1995), De cop i volta (1996), Gent de mar (1997), Contes 

«Uns sers mig boigs fan salts i bots i un 
drac verd i blau [...] treu foc i trons de 
dins del coll i fum pel nas»  
Conte de monosíl·labs,  
dins Contes de festa major

La motivació bàsica de l’autora és 
l’alumnat. Escriu per encomanar la 
il·lusió per la lectura i l’escriptura 
als nois i les noies, i treballa amb 
profunditat per encomanar als més 
joves les ganes d’escriure a través 
de la presència de la literatura a 
l’aula, animant-los a participar en 
certàmens literaris o dedicant hores 
d’escola a treballar amb exercicis de 
creació literària.

Una gran font d’inspiració d’Alegria 
Julià és l’observació del que 
l’envolta: els llocs on viu, la gent que 
coneix, tot allò que li crida l’atenció 
ho fa aparèixer d’una manera o altra 
en la seva obra. El paisatge i les 
tradicions són també ben presents 
en l’obra de Julià, com és el cas del 
terme de Moià i la Setmana Santa 
a Un romà al segle xx i a Contes de 
festa major, i també la recuperació 
històrica a Gent de mar.

L’altra font importantíssima 
d’inspiració per a Alegria Julià és el 
mateix llenguatge: li agrada jugar 
amb les paraules, una afició que li 
encomana Màrius Serra, del qual 
és amiga i una gran admiradora 
dels seus jocs d’enigmística. En són 
exemples els seus acròstics i contes 
verticals. 

És una autora polifacètica que 
pensa molt en la canalla i en 
totes les maneres en què hi pot 
connectar: els contes verticals 
poden ser una bona lectura per als 
nens més impacients, però també 
té relats més llargs de temàtica 
fantàstica, exagerats o subtils P
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Alegria  
Julià Danés   
16 d’abril de 1945
Barcelona

Escriptura
Pedagogia i docència
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numèrics una mica histèrics (2001), Contes verticals (2008), 

Contalles i rialles d’arreu del món (2011) i Contes enigmístics 

(2018).

Com a autora i com a persona entesa en la matèria, ha format 

part de diversos jurats literaris infantils i juvenils, com els dels 

Jocs Florals de Barcelona, de Gràcia o de Sant Martí, o el del 

Premi Pilarín Bayés de contes escrits per a nens i nenes.

El reconeixement dels seus mèrits literaris i didàctics l’ha por-

tat a participar en diverses escoles d’estiu i en nombrosos se-

minaris (al Principat, a Castelló, a Perpinyà i a l’Alguer) amb 

l’objectiu de transmetre les seves habilitats, coneixements i 

saber fer a altres mestres interessats en la didàctica de la llen-

gua i la literatura.

Algunes de les seves obres s’han traduït a l’èuscar i al castellà 

i ha estat inclosa en diverses antologies. És sòcia d’honor de 

l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

perquè cada lector pugui trobar la 
seva narració preferida. 
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Enric Larreula i Vidal (Barcelona, 1941) és escriptor, professor 

universitari i il·lustrador. De família obrera, als catorze anys co-

mença a treballar en una fàbrica mentre de nits estudia per 

obtenir un mestratge industrial. Ni la feina ni els estudis el fan 

feliç i als divuit decideix dedicar-se professionalment a una 

de les seves grans passions, el dibuix. Treballa per a l’edito-

rial Bruguera i Toray il·lustrant historietes d’aventures, indis i 

cowboys, però després de fer el servei militar ha de deixar la 

feina a causa d’un problema a la vista. 

L’any 1964 inicia una nova etapa i entra a treballar a Edi- 

cions 62 com a venedor de llibres a domicili. És aleshores que 

descobreix la resistència catalanista del país i la importància 

d’estudiar la llengua. 

Participa en el moviment de la Nova Cançó escrivint i cantant 

les seves cançons, primer amb el Grup Estrop de Badalona, 

després amb el grup Elles i Ells, i també en solitari. Finalment, 

una faringitis crònica l’obliga a deixar-ho a finals de la dècada 

dels seixanta. 

L’any 1969 accepta la petició d’Òmnium Cultural de fer clas-

ses de català, prohibides en aquella època, en una escola d’un 

barri marginal de Barcelona. El contacte amb la immigració 

castellanoparlant que arriba a Catalunya li fa prendre cons- 

ciència dels canvis socials i lingüístics que transformen el país 

i decideix no deixar l’ensenyament del català. 

Primer treballa a escoles i més endavant elabora materials i 

forma professors des de la Delegació d’Ensenyament del Ca-

talà d’Òmnium. Als trenta-cinc anys es posa a estudiar a la 

Universitat i es llicencia en Filologia Catalana. 

«Marduix era una nena, però no era una 
nena com les altres, ella era una nena 
bruixa. Vivia amb la seva mare, que 
també era bruixa, en una caseta enmig 
del bosc a mitja hora a peu del poble.»  
Marduix

Quan el 2021 rep la Creu de Sant 
Jordi, al diploma d’Enric Larreula 
s’hi pot llegir: «Pel seu compromís 
en defensa de la llengua, la cultura 
i la nació catalanes des de diversos 
àmbits…» Aquesta frase resumeix en 
gran mesura la figura de Larreula i la 
seva aportació al país. Per a l’autor, 
els seus inicis amb l’escriptura van ser 
una manera d’aprendre i practicar la 
pròpia llengua i alhora la possibilitat 
d’ensenyar-la. La seva producció 
editorial va molt lligada a les 
necessitats d’un moment i d’un país 
que maldava per recuperar i mantenir 
l’ús del català. 

Quan calien materials pedagògics 
per formar professorat, Larreula hi 
va treballar. Quan la represa cultural 
va necessitar contes en català per a 
l’escola, ell en va escriure. Ho va fer 
tant per a infants com per a joves, 
i no només narrativa. En la seva 
bibliografia trobem també poesia, 
com per exemple Animalari (Cruïlla, 
2007), adaptacions al teatre mítiques, 
com la de Però jo soc un os de Frank 
Tashlin el 1987 i traduccions d’obres 
com les històries d’El petit Nicolas 
de Jean-Jacques Sempé i Renné 
Goscinny.

Publicacions com Les revistes infantils 
catalanes de 1939 ençà (Edicions 
62, 1985) demostren també el seu 
compromís amb la història de la 
pròpia literatura per a infants. 

A la seva web l’autor ens explica: «En 
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Larreula i Vidal   
2 de desembre de 1941
Barcelona

Docència universitària  
i investigació
Escriptura
Il·lustració
Traducció
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Durant més de vint anys ha estat professor de Didàctica de la 

llengua a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universi-

tat Autònoma de Barcelona.

L’inici de la seva producció literària va molt lligat a l’entrada 

del català a les escoles. Als anys vuitanta, davant la manca 

de material escolar per ensenyar la llengua i la necessitat de 

contes atractius per a primers lectors, Larreula comença a es-

criure llibres com els de la mítica col·lecció «Pa amb Xocolata» 

de l’editorial Teide. 

És l’inici d’una important producció per a infants i joves, amb 

títols molt coneguts i traduïts a diverses llengües de l’estat es-

panyol i internacionals. Destaquen títols com Marduix (1983, 

premi Crítica Serra d’Or 1984), Em dic Paco... (1991), Contes 

per a un món millor (1992, premi Lola Anglada 1991), Els ar-

bres passaven ran de finestra (1995), Terres verges (1997) o la 

sèrie d’aventures Ala de Corb (1990). 

Simultàniament publica poesia i teatre, i, per a públic adult, 

assaig, narrativa curta i narrativa satírica. Destaquen títols 

com La propina (1990) o La dutxa (2000), tots dos guardo-

nats amb el premi Pere Quart d’humor i sàtira, o Dolor de llen-

gua (2002), un assaig sobre la situació actual de la llengua 

catalana.

Col·labora habitualment en mitjans de comunicació –premsa 

i ràdio– i és cofundador de l’Associació Amics de la Bressola, 

que treballa per recuperar l’ensenyament de la llengua catala-

na a la Catalunya del Nord.

És soci d’honor de l’Associació d’Escriptors en Llengua Cata-

lana.

els meus contes i novel·les intento 
transmetre els valors i pensaments 
que m’han configurat tal com soc: 
l’amor pels animals, pels boscos, 
per la natura en general, i, sobretot, 
per la Justícia i la Llibertat, llibertat 
de pobles, d’ètnies diverses, de 
llengües… contra allò que els vol fer 
mal.»

I sens dubte, més enllà del to 
fantàstic i el sentit de l’humor que 
trobem sovint a les seves obres, 
Larreula és un autor que s’ha servit 
de l’escriptura per fer crítica social. 
Un clar exemple el tenim amb l’obra 
Em dic Paco (Barcanova, 1991), 
on mostra el conflicte cultural en 
què es trobaven molts joves fills 
d’immigrants nascuts i criats a 
Catalunya, però també a la col·lecció 
Ala de Corb (Baula, 1990), on 
aprofita la fantasia i l’humor per 
repartir llenya contra les injustícies. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Marduix. Barcelona: Argos Vergara, 
1983.

• Les memòries de la Bruixa Avorrida. 
Barcelona: Ariel, 1986.

• Ala de Corb. Barcelona: Edelvives-
Baula, 1990. 

• Em dic Paco. Barcelona: Barcanova, 
1991.

• Animalari. Barcelona: Cruïlla, 2007.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1967 Premi Víctor Català per Recull 
de contes.

• 1983 Premi Crítica Serra d’Or de 
literatura infantil i juvenil per 
Marduix. 

• 1984 VIII Premi Xarxa d’Assaig de 
Recerca per Les revistes infantils 
catalanes de 1939 ençà.
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• 2018 Premi Nacional Joan 
Coromines en reconeixement a la 
tasca acadèmica, literària i política 
a favor de la llengua i cultura dels 
Països Catalans.

• 2021 Creu de Sant Jordi pel 
seu compromís en defensa de 
la llengua, la cultura i la nació 
catalanes des de diversos àmbits. 
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Assumpció Lisson neix a Barcelona l’any 1933.

Durant la guerra civil espanyola viu al Figaró i a la Garriga 

amb la seva àvia, persona essencial en el despertar del seu 

interès pels contes i la lectura. En acabar la guerra, ja a Bar-

celona, estudia al col·legi Maria Auxiliadora de les Salesianes.

Cursa estudis universitaris a la UB i es llicencia en Filosofia i 

Lletres (Geografia i Història) l’any 1956.

Treballa com a bibliotecària al Cercle Artístic de Barcelona, on 

reorganitza la biblioteca amb la col·laboració de la Concepció 

Martínez, bibliotecària de l’Ateneu Barcelonès.

El 1958 un grup de professors inicia l’escola Costa i Llobera, 

amb la voluntat de recuperar la tradició pedagògica de la Ca-

talunya republicana. Crea i dinamitza la biblioteca de l’escola 

tal com l’havia conegut a l’Escola del Mar. Considera que el 

fons d’una biblioteca no està format únicament per llibres, i el 

va ampliant amb fitxers d’imatges impreses, vídeos, CD i DVD. 

L’any 1995, amb el suport de la Fundació Propedagògic, par-

ticipa en la creació d’un programa informàtic, el Pèrgam, que 

després va esdevenir ePèrgam, per a la gestió de les bibliote-

ques escolars. Aquest programa va sorgir de la col·laboració 

entre els responsables de la biblioteca Costa i Llobera, de la 

biblioteca Rosa Sensat, de la biblioteca Artur Martorell i del 

PIE del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Poste-

riorment, aquest fons el va passar al programa Absys per in-

tegrar-se a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona.

«La biblioteca escolar va lligada al 
projecte general de l’escola: des dels 
objectius generals fins als projectes 
curriculars, i sobretot al projecte de 
lectura que té l’equip de professors (i no 
únicament els professors de llengua)» 
La nova biblioteca escolar.

Assumpció Lisson ha tingut al llarg 
de tota la seva vida professional 
dos interessos cabdals: fomentar 
la lectura en els infants i joves i 
compartir amb tots els professionals 
de l’educació els projectes i avenços 
en què ha anat treballant.

Ha defensat sempre que l’escola 
ha de preparar els nens i joves 
perquè puguin arribar a gaudir 
amb la lectura i aquesta esdevingui 
un plaer, però també un agent 
educador dels seus pensaments i 
sentiments. Té la convicció que la 
lectura de qualitat pot aconseguir 
enfortir les persones i obrir-los nous 
camins.

Assumpció Lisson ha cregut 
fermament en la col·laboració i en el 
treball en equip. Si rellegim la seva 
biografia ens adonem que ha format 
part de molts equips de mestres. 
Promovia el treball en xarxa quan 
aquest terme encara no s’utilitzava. 
Res no ha fet en benefici propi o 
en el de la pròpia escola, qualsevol 
tasca que emprèn la posa al servei 
de la col·lectivitat.

Als anys noranta és conscient 
de l’onada expansiva del món 
digital. Però els canvis en el món 
de la comunicació no només no 
l’espanten, sinó que els incorpora 
a la seva biblioteca, que a poc 
a poc va esdevenint mediateca. 
Aleshores es dedica en cos i ànima 
a informatitzar-la, i ho fa aplicant el 
programa Pèrgam, que, ja convertit P
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Assumpció  
Giménez-Zadaba 
-Lisson Quirós   
13 d’octubre de 1933
Barcelona

Biblioteca escolar
Escriptura
Traducció
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És la bibliotecària titular del Costa i Llobera fins a la seva ju-

bilació. Des d’aleshores, però, no ha deixat mai de col·laborar 

amb la biblioteca i amb l’escola.

L’any 1963 Andreu Dòria crea amb Marta Mata l’editorial La 

Galera, on Assumpció Lisson publica contes i materials per a 

nens i nenes. Són algunes de les primeres publicacions infan-

tils en català de la postguerra, en ple franquisme. L’any 1972, 

amb la reforma Villar Palasí del sistema educatiu, comença a 

escriure llibres de text per a l’Editorial Casals. Treballa amb 

Marta Mata en la definició del vocabulari mínim per a infants i, 

també amb ella, en les primeres Escoles d’Estiu de Rosa Sen-

sat, en les quals encara segueix col·laborant.

L’any 1961, amb Eulàlia Valeri i Marta Mata, inicien la selecció 

de les millors publicacions infantils i juvenils, que passen des-

prés a editar-se amb el nom de Quins llibres han de llegir els 

nens? Participa i és l’ànima del Seminari de Bibliografia Infan-

til i Juvenil de l’Associació de Mestres Rosa Sensat des dels 

seus inicis fins a l’actualitat. A partir de la feina del seminari 

segueix actualitzant periòdicament el butlletí Quins llibres…? 

en format digital, que posa al servei de totes les escoles de 

Catalunya.

Els anys 1978-79 fa, amb la col·laboració de Fina Rifà, Joma 

i Llorenç Guasch, un full setmanal (El diari dels nens) per al 

diari Tele-Express.

Els anys 80 és jurat del premi J. M. Folch i Torres de novel·la 

infantil, que s’atorga la Nit de Santa Llúcia.

El 2016 crea el grup El punt de lectura i gestiona el seu blog. 

D’aquest grup n’ha sorgit un altre, el Grup de recerca i innova-

ció: Desenvolupament Personal i Social, a les lectures i debats 

del qual dedica actualment bona part del seu temps. Aquest 

grup el va impulsar i hi va participar també en Pere Darder, el 

seu company de vida.

en ePèrgam, beneficia centenars 
d’escoles de Catalunya.

Els darrers anys, treballant en 
el Grup de recerca i innovació: 
Desenvolupament Personal i Social, 
està immersa en una nova tasca: 
la recerca de com s’ha d’orientar 
la lectura per aconseguir que es 
transformi en un element de millora 
personal i social del lector/a.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Col·lecció Poquito a poco, 
pràctiques programades de 
la primera lectura amb una 
introducció progressiva de les 
consonants. Barcelona: La Galera, 
1970.

• Llibres de text per a EGB de 
Llengua Catalana i Castellana, de 
l’Editorial Casals, anys 1970-1990.

• Quins llibres?. Barcelona: Rosa 
Sensat, 1964.

• Lisson, Assumpció, Martínez, 
Concepció (coord). La nova 
biblioteca escolar. Barcelona: 
Edicions 62, 1999.

• Articles a Perspectiva escolar, 
Infància, Aula de innovación 
educativa i a CLIJ: Cuadernos de 
Literatura Infantil y juvenil.

Premis o reconeixements  
més importants  

• Actualment la Biblioteca de 
l’Institut Escola Costa i Llobera, 
de Barcelona, porta el seu nom: 
Biblioteca Assumpció Lisson.
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Al web de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana1 ens 

retraten Enric Lluch amb les paraules següents: 

«Estudia Primària i Batxillerat Elemental als Escolapis del seu 

poble i el Batxiller Superior i el Preuniversitari a l’institut José 

de Ribera, de Xàtiva. Estudia Història a la Facultat de Filosofia 

i Lletres de la Universitat de València i es dedica a l’ensenya-

ment durant més de trenta anys.

»Enric Lluch és autor de més d’un centenar de llibres de litera-

tura per a joves i infants i ha estat guardonat amb nombrosos 

premis i reconeixements. Ha publicat, entre molts altres, títols 

com Potosnàguel (1991), El rei Panxut redola i el rei Primal 

s’envola (1992, Premi Samaruc), L’àngel Propulsat i el dimo-

ni Emplomat (1997, Premi Vicent Silvestre del 1996), Eugeni, 

un geni mal geni (1997, Premi Samaruc del 1998), La Germa-

nor del Camí (2007, Premi Enric Valor de Narrativa juvenil del 

2006), Temps de conquesta (2007, Premi de Novel·la Histò-

rica Juvenil Far de Cullera), El servidor de l’alquimista (2008, 

Premi Ciutat de Torrent de narrativa juvenil del 2007), Els xi-

quets de la gorra (2013, Premi Carmesina de narrativa infantil) 

i Les mares de Valèria (2020, Premi de Literatura Infantil de 

Meliana del 2019). També és autor de les novel·les Després del 

silenci (2010, Premis Literaris Ciutat de Sagunt), El mundial 

de la Patagònia (2018, Premi de Narrativa Ciutat de Carlet) i 

Negocis d’art i de guerra (2021, Premi de Narrativa Curta 25 

d’Abril Vila de Benissa del 2020).»2 

El seu estil es caracteritza per 
l’humor pels protagonistes davant 
algun tipus de dificultat, per 
l’abundància d’expressions i frases 
fetes i per la fusió dels contraris. Els 
seus textos estan curulls de dites 
i frases fetes amb la voluntat de 
recuperar bellíssimes expressions 
que utilitzaven els seus avantpassats 
i sempre ha considerat que les 
persones, tot i les seves diferències, 
poden trobar punts de confluència i 
d’acord en benefici de la col·lectivitat. 
Aquestes paraules, com afirma el 
mateix autor, «tenen més raó que 
set sants de primera divisió. En la 
meua defensa he de dir que tot és 
conseqüència de la genètica, de la 
meua infantesa, de la meua estima 
per la llengua i pel meu tarannà». 
Semblaria que això de l’humor li ve 
de família, i que les dificultats dels 
protagonistes tenen relació amb els 
seus problemes de salut infantil. 

El mestre i també escriptor Josep 
Antoni Fluixà glossava perfectament 
la seva obra amb aquestes paraules: 
«Per tant, a ningú no li ha d’estranyar 
que li dedique tot un article en 
exclusiva, perquè, com he afirmat 
en ocasions anteriors, Enric Lluch 
és, sens dubte, un dels escriptors 
més destacats de la narrativa infantil 
en la nostra llengua, per la qual 
cosa la seua obra –nombrosa en 
quantitat i rica en recursos estilístics 
i temes tractats– mereix ja un estudi 
en profunditat que, de moment, 
deixarem per a més endavant, per 
falta d’espai, però amb una clara 
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Enric Lluch Girbés   
1 de gener de 1949
Algemesí 

Escriptura
Pedagogia i docència

«Em diuen Manel i visc en un hospital 
des que s’acabaren les vacances d’estiu. 
A l’escola tenia vint amics o més encara, 
però ací només en tinc dos: un que es diu 
Aitor i un altre, Tonet Sendra, que té set 
anys acabats de fer.»   
Els xiquets de la gorra1.
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A més dels premis literaris, ha estat reconegut amb guardons 

com el K-lidoscopi (Cullera), el Porrot d’Honor de la Ciutat 

(Silla) i el Guardó d’Honor de la Ciutat (Algemesí). És soci de 

l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

invitació als crítics que vulguen 
acostar-se a la producció d’Enric 
Lluch per a analitzar-la.» 

I no podíem tancar aquest apartat 
sense unes paraules del mateix Lluch, 
plenes del seu esperit: «En fi, potser 
tinga una visió massa optimista de 
la vida, però és la meua i avant va el 
carro.»

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• El rei Panxut redola i el rei Primal 
s’envola. [Alzira: Bromera], 1992.

• El faraó Totun-nas. Barcelona: 
Bruño, 1993. 

• Contes de les coses que pengen del 
cel. Simat de la Valldigna: La Xara, 
1996.

• El nanet Gumersind i la princesa 
Noanín. Mislata: Marjal, 2005.

• Els xiquets de la gorra. Picanya: 
Bullent, 2013.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1996 Premi Vicent Silvestre per 
L’Àngel propulsat i el dimoni 
emplomat.

• 1998 Premi Samaruc per  
Eugeni, un geni mal geni.

• 2003 VI Premi de la Crítica de 
l’Institut Interuniversitari per  
Si la gran deessa ho vol.

• 2004 Premi Barcanova per  
De satanasset a Aletes de Vellut.

• 2013 Premi Carmesina per  
Els xiquets de la gorra.
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Andreu Martín neix el 1949 a l’Esquerra de l’Eixample de Bar-

celona. Al voltant dels set anys, a la primera escola on ingres-

sa, l’Acadèmia Cuberes, se li desperta el plaer per l’escriptura 

i juga amb els companys a explicar-se aventures, un entrete-

niment afavorit pel mitjà més popular del moment: la ràdio.

L’any 1965 ingressa a la Universitat Central de Barcelona per 

estudiar psicologia, una especialitat nova en el currículum uni-

versitari que li aporta una formació en la línia de les seves in-

quietuds intel·lectuals, tot i que en llicenciar-se i haver acabat 

el servei militar decideix dedicar-se a escriure.

Comença a treballar com a guionista de còmic, professió que 

desenvolupa del 1971 al 1979 en nombroses revistes catalanes, 

castellanes i franceses. D’aquesta etapa, destaca el popular 

personatge Sam Belluga, amb el nom del qual es coneix la 

sèrie que protagonitza. El 1979 escriu la seva primera novel·la, 

Muts i a la gàbia.

D’aquesta manera inicia una prolífica trajectòria com a novel-

lista, sobretot dedicant-se al gènere policíac, en el qual obté 

nombrosos guardons. A tall d’exemple, Si és no és (1987) gua-

nya el Deutsche Krimi Preis International 1992 a la millor novel-

la policíaca publicada a Alemanya, Flanagan de luxe (1994) 

rep el Premi Columna Jove, Flanagan Blues Band (1997) obté 

el Premi de la Crítica Serra d’Or i La nit que Wendy va apren-

dre a volar (2007), el Premi Bancaixa de narrativa juvenil.

La sèrie del popular detectiu Flanagan, escrita conjuntament 

amb Jaume Ribera i que s’enceta amb No demanis llobarro 

fora de temporada (1989), és un dels seus principals èxits, que 

se centra en les aventures i els embolics d’un adolescent que 

fa de detectiu per guanyar diners. També a quatre mans amb 

Juanjo Sarto escriu un conjunt de novel·les juvenils de rere-

fons ecologista, amb títols com Operació 20 Tigres (1987) o El 

cas Moby Dick (1989). 

«En aquesta hora, la nit té  
tota una vida per davant»  
La nit que Wendy va aprendre a volar

Andreu Martín destaca en la 
novel·la policíaca, mostrant els 
racons més marginals i oblidats dels 
escenaris urbans. S’interessa per la 
quotidianitat, però sol privilegiar-ne 
els espais foscos, i explora el que 
hi ha de més amagat en l’ànima, 
com la por o l’avarícia, bevent de la 
tradició de la novel·la negra nord-
americana i la novel·la de misteri 
anglesa per, a partir d’aquests 
referents, construir un món de ficció 
propi.

El retrat i la crítica de la societat són 
constants. La configuració d’una 
ciutat que creix i genera submons 
és el teló de fons de la corrupció, 
el tràfic de drogues, les màfies, 
la delinqüència o les societats 
secretes. Tanmateix, quan s’adreça 
al públic més jove es decanta per un 
to desenfadat i còmic.

Martín opta per un estil directe 
que de vegades pot incloure un 
toc d’humor, i fa servir paraules 
d’argot per donar versemblança als 
personatges i recursos expressius 
com les onomatopeies per donar 
agilitat al text. Les referències 
a la cultura popular, com ara 
les pel·lícules o la música, són 
abundants; les seves són novel·les 
dinàmiques, de diàleg i d’acció, 
amb un llenguatge pròxim al 
cinematogràfic.

Ha sabut treure tot el profit de 
l’escriptura col·laborativa, que 
li permet generar un procés de 
creació dinàmic, valorant les idees 
i els arguments de l’altre per fer- P
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Andreu  
Martín Farrero   
9 de maig de 1949
Barcelona

Escriptura
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La producció d’Andreu Martín, però, no respon a una idea pre-

concebuda, en el sentit que en cap moment es planteja con-

vertir-se en un escriptor de novel·la policíaca. Escriu allò que 

li interessa, independentment del gènere o del públic a qui 

s’adreça l’obra. Així doncs, conrea novel·la històrica, novel·la 

de fantasia, novel·la eròtica, novel·la esportiva, narrativa infan-

til, guions cinematogràfics i televisius i textos teatrals. 

los dialogar amb els propis. És amb 
aquesta tècnica que, amb Jaume 
Ribera, escriu la sèrie de novel·les 
protagonitzades pel popular detectiu 
Flanagan.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Ribera, Jaume; Martín, Andreu. 
No demanis llobarro fora de 
temporada. Barcelona: Laia, 1987.

• Ribera, Jaume; Martín, Andreu. Tots 
els detectius es diuen Flanagan. 
Barcelona: La Magrana, 1991.

• Els amos del paradís. Mislata: 
Marjal, 2005.

• Em diuen tres catorze. Barcelona: 
Columna, 1997.

• La nit que Wendy va aprendre a 
volar. Alzira: Bromera, 2007.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1989 Premio Nacional de Literatura 
Infantil y Juvenil per No demanis 
llobarro fora de temporada [amb 
Jaume Ribera].

• 1994 Premi Columna Jove per 
Flanagan de luxe [amb Jaume 
Ribera].

• 1997 Premi de la Crítica Serra d’Or 
per Flanagan Blues Band [amb 
Jaume Ribera].

• 2003 Premi Memorial Jaume Fuster 
de l’AELC pel conjunt de la seva 
obra de gènere. 

• 2005 Premi Edebé de Literatura 
Juvenil per Els amos del paradís.
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Miquel Obiols i Prat (Roda de Ter, 1945) és escriptor, guionista, 

creador i director de programes de televisió.

Estudia a l’escola parroquial del poble seguint les passes del 

seu mestre, Emili Teixidor, i assisteix a les tertúlies literàries 

prohibides a can Miquel Martí i Pol. Completa la seva educa-

ció a base de teatre, cinema i lectura. Fa el batxillerat a Vic i 

posteriorment es trasllada a Barcelona per estudiar Farmà-

cia. Però enyora els llibres i les tertúlies del grup de Roda i, 

d’amagat dels seus pares, canvia de carrera al darrer curs per 

llicenciar-se en Filologia Romànica. 

Durant deu anys fa de mestre a l’escola Patmos a Barcelona 

i un parell de cursos al Liceu Sant Jordi, sovint amb el teatre 

com a recurs lúdic i creatiu.

L’entrada al món de la creació de Miquel Obiols arriba l’any 

1977 per partida doble: per una banda, es dona a conèixer 

amb l’obra de narrativa infantil Ai, Filomena, Filomena! i altres 

contes (1977, reeditat el 2012), premi de la Crítica Serra d’Or, 

i per l’altra crea amb Josep M. Vidal i Comediants el primer 

programa català de televisió infantil i juvenil, Terra d’escudella. 

A partir d’aleshores ja no deixa d’escriure ni de fer televisió. 

La seva vida transcorre entre Barcelona i Taradell, i entre la 

publicació de llibres i la feina de creació, direcció i escriptura 

de guions per a televisió i cinema. Treballa a TVE-Catalunya, a 

Canal+ i a la productora DiagonalTV. 

També col·labora en nombrosos mitjans de comunicació i re-

vistes especialitzades, com Oriflama, Cavall Fort, Tretzevents, 

Perspectiva Escolar, Cuadernos de Pedagogía, Acción Educa-

«Quan va arribar el llapis, la carpeta li  
va explicar que la nena no es trobava bé.  
El llapis va anar a la galta de la Filomena  
i la va trobar incendiant caps i camells  
en una llibreta.»  
Ai, Filomena, Filomena! i altres contes, 1977

Quan Miquel Obiols va començar 
a publicar, alguns el comparaven 
amb Gianni Rodari, tot i que Obiols 
sempre explica que no l’havia llegit 
mai encara. Ell es declarava hereu de 
Lewis Carroll i molt influenciat pel 
llibre de Peter Bichsel Cosa de nens 
(Los Cuatro Azules, 2019).

La seva obra es mou dins el corrent 
de la literatura fantàstica, però 
la que enllaça amb l’absurd i les 
avantguardes, hereva de la tradició 
surrealista. Llibres com Ai, Filomena, 
Filomena! i altres contes poden ser 
considerats humorístics, tot i que 
quan es van publicar per primer 
cop, a finals dels setanta del segle 
passat, tenien sobretot la voluntat 
de rebel·lar-se contra la uniformitat 
imperant reivindicant la imaginació 
creadora. 

Obiols és un autor original i 
provocador, que entén la literatura 
com un espai d’experimentació 
constant, una ocasió única per 
jugar amb el llenguatge i amb la 
construcció formal del llibre, des del 
disseny fins a la tipografia. Frases 
fetes agafades en sentit literal, finals 
múltiples, cal·ligrames, seqüències 
fragmentades, escriptura invertida... 
qualsevol recurs que permeti trencar 
la lògica narrativa i converteixi la 
realitat en ficció és vàlid per a l’autor. 

D’alguna manera s’avança al seu 
temps, sorprèn i trenca esquemes, 
i ben segur que la seva prosa 
políticament incorrecta ha generat 
més d’una discussió en l’àmbit familiar 
i el món educatiu. Això explicaria P
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Miquel Obiols Prat   
14 d’abril de 1945
Roda de Ter

Escriptura
Guió televisiu o audiovisual
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tiva, Malic, Faristol, Papeles de Literatura Infantil, Visual, CLIJ 

o Fadamorgana, entre d’altres.

Si ens centrem en la producció literària, des d’un inici es fa 

palesa la seva singularitat, un humor surrealista i intel·ligent 

que es mantindrà al llarg de tota la seva producció, breu però 

impecable. Obres com El misteri de Buster Keaton (1980), 

Tatrebill en contes uns (1980, reeditat el 2022), Habitants de 

Bubo-bubo (1982), premi Josep M. Folch i Torres 1981, o El 

tigre de Mary Plexiglàs (1987), premi Joaquim Ruyra 1986, Crí-

tica Serra d’Or i Institució de les Lletres Catalanes 1988, sor-

prenen, i en alguns casos fins i tot escandalitzen. 

L’any 1992 rep el prestigiós premi internacional Critici in Erba 

de Bolonya pels set volums de l’obra infantil Iris (1991), il·lus-

trats per Carme Solé Vendrell. 

Alguns dels seus contes o llibres s’adapten al teatre, per 

exemple A l’inrevés, a Nit de Sant Joan de Dagoll Dagom 

(1981, reestrenat el 2010), o El tigre de Mary Plexiglàs, amb 

dramatúrgia de J. Pere-Peyró i Alvic Teatre (1991).

Pel que fa al seu vessant televisiu, després de Terra d’escu-

della destaquen programes com La cucafera (1981), Planeta 

imaginari (1982-1986), Pinnic (1992-1994) i Programa +o-xo 

(1996-2000), tots ells aplaudits pel públic i la crítica i merei-

xedors de premis internacionals. 

Traduït a diversos idiomes, Obiols és soci d’honor de l’Asso- 

ciació d’Escriptors en Llengua Catalana i dels Guionistes As-

sociats de Catalunya (GAC).

L’abril de 2013, neix el Festival Audiovisual Miquel Obiols de 

Roda de Ter i les Masies de Roda, que al 2016 creix amb un 

nou impuls en fotografia i vídeo i es converteix en el 4t Festi-

val Audiovisual Miquel Obiols de Selfie-Autoretrat.

per què una obra com Llibre de les 
M’Alícies, un clar homenatge a Lewis 
Carroll, es va publicar en castellà 
l’any 1990 i no s’ha publicat en català 
fins al 2009, gràcies a l’editorial 
Kalandraka. 

També explicaria per què una obra 
com El tigre de Mary Plexiglàs (Laia, 
1987), tot i els premis, la repercussió 
i l’èxit de públic, no es va traduir 
mai ni tan sols al castellà. Va ser tot 
un escàndol que en una novel·la 
juvenil una protagonista narradora 
parlés obertament, en clau d’humor, 
d’homosexualitat, masturbació, 
divorci o amor lliure. 

La seva vinculació amb el món del 
teatre, la televisió i el cinema ha 
permès que les seves creacions 
s’enriquissin en totes direccions. 
Els seus llibres s’han omplert de 
referències cinematogràfiques, de 
jocs teatrals i poesia visual. I alhora, 
els seus guions televisius eren plens 
de metàfores i jocs literaris. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Ai, Filomena, Filomena! i altres 
contes. Barcelona: Joventut, 1977. 

• Tatrebill en contes uns. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1980.

• El tigre de Mary Plexiglàs. 
Barcelona: Laia, 1987.

• Iris. Barcelona: Aura, 1991 
(Col·lecció)

• Llibre de les M’Alícies. Sevilla: 
Kalandraka, 2009  (1990 en 
castellà, i 2009 en català)

Premis o reconeixements  
més importants  

Literaris

• 1978 Premi de la Crítica Serra d’Or 
per Ai, Filomena, Filomena! i altres 
contes. 
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• 1986 Premi Joaquim Ruyra de 
narrativa juvenil per El tigre de 
Mary Plexiglàs.

• 1986 Premi de la Crítica Serra d’Or 
per El tigre de Mary Plexiglàs.

• 1988 Premi de la Institució de les 
Lletres Catalanes per El tigre de 
Mary Plexiglàs.

• 1992 Premi Critici in Erba de 
Bolonya per la col·lecció Iris  
(7 volums).

Televisius

• 1978 Premi Ondas per Terra 
d’escudella (1976-1978).

• 1994 Medalla de Bronze al Festival 
de televisió de Nova York per 
Pinnic.
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Pere Prats Sobrepere neix a Reus l’any 1943. Potser és pel fet 

de néixer enmig de les calorades de l’agost (que diuen que 

tenen efectes imprevisibles), o potser per l’impacte de la visió 

d’un carro i un cavall al poble de la seva mare, que, com expli-

ca ell mateix, fa el seu primer dibuix damunt una pissarra. No 

se sap del cert, però el cas és que a Pere Prats el sedueix tot 

allò que sigui artístic. I el periodisme.

O sigui que quan arriba l’hora de triar una via professional, en 

comptes d’una, Pere Prats n’agafa tres: disseny gràfic, il·lus-

tració i periodisme.

Durant la joventut ja demostra la seva vàlua en projectes cul-

turals de la seva ciutat, com per exemple amb la creació en 

linogravat del logotip i dels cartells de la primera temporada 

del Cine Club del Centre de Lectura, del qual a més és cofun-

dador.

Tot i així, per consolidar la seva vena creativa va a Barcelona, 

on cursa diferents estudis relacionats amb l’art, el disseny i 

la comunicació en uns moments de canvi polític en què es 

viu una autèntica revolució ideològica i cultural. En aquest 

context tan estimulant, estudia a l’Escola Superior de Dis-

seny Eina, on té com a mestres personalitats tan importants 

com Ràfols-Casamada, Amèrica Sánchez, Josep Guinovart, 

Grau-Garriga o Xavier Miserachs, entre d’altres.

Amb tot aquest bagatge, treballa en diaris com El Correo Ca-

talán, La Vanguardia o l’Avui, no només com a dibuixant, sinó 

també com a maquetista de suplements, cartògraf, compagi-

nador i cap de la secció de disseny. I com a il·lustrador, s’en-

carrega regularment dels articles d’opinió.

Tot plegat ho alterna amb col·laboracions amb diferents en-

titats, com l’Arxiu Municipal i el Centre de Lectura de Reus, 

centres cívics, o amb revistes com Novagestió, Perspectiva 

Escolar, Oriflama o Mestral.

Pel que fa al vessant infantil de la il·lustració (amb més de 

vuitanta títols), val la pena destacar-ne la col·lecció «A Poc 

a Poc», publicada per La Galera. Aquesta col·lecció, estreta-

ment vinculada al moviment de renovació pedagògica, on 

De les creacions de Pere Prats 
Sobrepere se’n podria dir que 
destaca la seva tirada a utilitzar 
figures molt senzilles, normalment 
amb tintes planes, que transmeten 
un món especialment vital i positiu. 
En les seves composicions s’hi 
barregen el color, la forma i l’espai 
d’una manera que s’evidencia el 
seu bagatge de disseny gràfic i 
il·lustració.

Al llarg de la seva carrera 
professional, evidentment, ha 
anat experimentant amb diferents 
tècniques i plantejaments, i ha 
arribat a fer il·lustracions amb plats 
de menjar, per exemple.

Tot plegat, sempre sobre una base 
conceptual que ell mateix defineix 
de forma clara: per Pere Prats, 
TOT és il·lustració. La seva feina 
consisteix a «posar en solfa» les 
idees, i això ha estat el fonament de 
la seva feina, tant si feia muntatges 
teatrals com llibres, pàgines de diari, 
cartells o portades.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Apa, apa. Barcelona: La Galera, 
1970. (A Poc a Poc)

• La Quica. Barcelona: La Galera, 
cop. 1975. (A Poc a Poc)

• Els gats de l’envelat. Barcelona: La 
Galera, 1990. (LaSirena)
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Pere  
Prats Sobrepere   
17 d’agost de 1943
Reus

Il·lustració
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treballa de bracet amb Àngels Ollé, neix l’any 1970, i es con-

verteix en un referent per a la innovació pedagògica en l’apre-

nentatge de la iniciació a la lectura. Amb Assumpció Lisson 

com a escriptora, també se’n fa una versió castellana, «Poqui-

to a Poco».

La importància d’aquesta col·lecció ha estat i és de tal mag-

nitud que fins i tot, ja entrats a l’any 2021, el reconegut comu-

nicador Òscar Dalmau inclou algunes de les il·lustracions que 

en formen part en la seva obra Manual d’adoctrinament de 

l’escola catalana.

• Marea alta: poemes il·lustrats. 
Vilanova i la Geltrú: El Cep i la 
Nansa, 2013.

• Quin groc t’ha picat? [Tarragona]: 
Arola, 2019.
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Fina Rifà Llimona neix a Palma, a Mallorca, l’estiu del 1939, tot 

i que sempre ha viscut a Barcelona. Amb una herència familiar 

tan imponent com la seva (si se’n rastreja el cognom, el resul-

tat de la recerca és simplement fabulós), sembla que era força 

inevitable que ella també es decidís, a banda d’altres coses, a 

navegar per les aigües de la creativitat.

Té una formació artística tan diversa com extensa: dibuix al 

Cercle Artístic de Sant Lluc; pintura als tallers de Núria Llimo-

na i Josep Serra Llimona, i posteriorment segueix els cursos 

de Xavier Serra de Rivera a l’Escola Eina. Per acabar-ho de fer 

més complet, passa per les escoles de Llotja i Belles Arts de 

la ciutat de Barcelona.

Dedicada primerament a la docència, Fina Rifà entra a poc a 

poc i de manera irregular al món de la il·lustració, començant 

per petits encàrrecs que li fan els mateixos companys i com-

panyes docents, fins que s’hi capbussa de ple amb les obres 

Chiribit, de Marta Mata, i Tula la tortuga, de Maria Àngels Ollé. 

Fins ara, ha publicat més de dos-cents títols.

Com diu ella mateixa, sempre ha tingut la necessitat de dibui-

xar a partir d’un bon text, «perquè un mal text sempre dona 

peu a un mal dibuix». Per a ella sempre ha sigut una prioritat 

poder triar bé, i potser per això ha acabat traduint en imatges 

obres d’autors tan coneguts i reconeguts com Joaquim Car-

bó, Miquel Desclot, Mercè Canela i Xesco Boix, entre d’altres. 

Tot això, a banda de dissenyar cartells per a entitats cultu-

rals i cíviques, crear logotips, auques, portades de diferents 

productes musicals, o col·laborar de forma continuada amb 

diverses revistes com Cavall Fort.

I com que sembla que cap espai on es pugui aplicar el seu art 

no li fa gens de por, també ha dissenyat algunes joguines, una 

de les quals mereix un premi ADI-FAD l’any 1967.

Com altres personalitats de la il·lustració catalana, per com-

promís amb la dignificació de la professió ha estat membre de 

la junta de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalu-

nya (APIC), entitat que presideix durant els anys 1986 i 1987. 

Donat el seu doble vessant 
professional, com a mestra i com 
a il·lustradora, per ella sempre ha 
estat una prioritat aconseguir una 
màxima interrelació entre els textos 
i els dibuixos que els acompanyen: 
clars, entenedors i amb una evident 
voluntat formativa i comunicativa, 
tot plegat sense deixar de banda 
una clara voluntat estètica que 
estigui plenament a l’abast del 
públic més novell. 

Segurament per això els seus 
personatges, dels més menuts als 
més ancians, són marcadament 
actius, dinàmics, i expressen una 
gran alegria de viure, mostrant-
se didàctics d’una manera 
especialment agradosa. Fina 
Rifà transmet un gran gust per la 
llibertat més sincera, i un imaginari 
essencialment positiu.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Tula la tortuga. Barcelona: La 
Galera, 1964.

• Tris, Tras, primeres lectures. 
Barcelona: Onda, 1984.

• El núvol gris, gras i gros. 
Barcelona: La Galera, 1988.

• Més música, mestre!  
Barcelona: La Galera, 2002.

• Ofrena de capvespre. Barcelona: 
Mediterrània, 2009. 
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Fina Rifà Llimona   
1939
Palma 
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La seva obra ha estat exposada en diverses ciutats europees, 

i periòdicament a la Sala Rovira de Barcelona.
Premis o reconeixements  
més importants  

• 1967 Premi ADI/FADPremi 

• 2019 Premi Maria Rius en 
reconeixement a la seva trajectòria 
professional 
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Maria Rius Camps neix el 1938 a Sant Pere de Riudebitlles. 

Ella mateixa explica que és setmesona, i tan menuda que, en 

comptes d’arribar amb un pa sota el braç, ve amb un llapis. 

Tenint en compte que a casa són onze germans, de ben segur 

que el pa, només arribar, hauria fet un millor servei.

Tot i així, sembla que el llapis de Maria Rius, carregat amb 

la capacitat dels llapis de crear meravelles, la condueix hà-

bilment a endinsar-se en el terreny de la il·lustració, i l’ajuda 

a donar cos a les seves vivències, idees i somnis en els seus 

dibuixos.

Maria Rius s’especialitza en dibuix i pintura a l’Escola Superior 

de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. De tarannà inquiet, 

però, segueix formant-se a Alemanya, on estudia grafisme a 

la Kunstwerkschule de Münster. I per no acabar-ho aquí, tam-

bé fa disseny a la Kungstgewerbeschule de Berna, a Suïssa, i 

encara amplia estudis a Bolonya.

Tot i que amb un recorregut formatiu tan llarg pugui semblar 

que la cosa devia anar d’una altra manera, Maria Rius ja co-

mença a treballar amb només quinze anys. No es fa estrany, 

doncs, que al llarg de la seva carrera professional hagi arribat 

a treballar en més de tres-cents llibres (alguns dels quals s’han 

publicat en més de vint-i-cinc països), a banda d’altres feines 

diverses també en el món dels jocs, la premsa, els cartells, etc.

La seva obra s’ha pogut veure en exposicions individuals i col-

lectives tant dins com fora del nostre país.

Amb una experiència tan extensa a les espatlles, i amb una 

gran voluntat d’ajudar a la normalització i professionalització 

de la il·lustració, Maria Rius crea els primers cursos d’aquesta 

disciplina a Catalunya, apostant per una proposta tan sòlida i 

de referència com la formació d’Il·lustració a l’Escola Profes- 

sional de la Diputació de Barcelona.

També és una de les persones fundadores de l’Associació Pro-

fessional d’Il·lustradors de Catalunya (de la qual assumeix la 

primera presidència), del Consell Català del Llibre per a In-

fants i Joves, i dels Premis Catalònia.

El treball de Maria Rius es 
caracteritza per un dibuix que es 
podria definir d’essencialment 
realista, delicat, subtil, que 
mostra una especial destresa en 
la composició i en l’ús del color, 
enfocat de manera clara a la 
concordança fidel amb els textos 
que acompanya. Mostra, en aquest 
sentit, una clara vocació de ser una 
eina educativa i amb valor cultural.

Com ha demostrat en algunes de 
les seves obres més conegudes, 
treballant en aliança amb altres 
professionals (entre les quals caldria 
destacar la seva pròpia germana, 
Roser Rius, i Carme Peris), Maria 
Rius ha fomentat el treball en equip, 
i en relació amb altres àrees com la 
pedagogia, l’escola i l’edició.

I com un paraigua per a tot això, 
hi ha hagut la seva sòlida actitud 
de servei a la professió, la seva 
constant voluntat per dignificar la 
professió a què ha dedicat la vida.

Amb tot plegat, i amb la força d’una 
obra tan extensa, la feina de Maria 
Rius ha contribuït a la formació de 
l’imaginari visual de generacions de 
lectors i lectores d’arreu.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• L’avet valent. Barcelona:  
La Galera, 1966.

• Per què canten els ocells. 
Barcelona: Teide, 1967.
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1938
Sant Pere de Riudebitlles

Il·lustració
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• Guaraçú. Barcelona: La Galera, 
1978. 

• Els nens. Barcelona: Parramón, 
1985.

• La Bíblia. Barcelona: Claret, 1995.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1968 Premi Lazarillo d’II·lustració 
per Per què canten els ocells.

• 1979 i 1981 Premi de la Crítica Serra 
d’Or per Guaraçú i El núvol de la 
son. 

• 1983 Premi d’Il·lustració de la 
Generalitat de Catalunya. 

• 2008 Premi Junceda d’Honor. 

• 2018 Premio Nacional de Ilustración 
del Ministerio de Cultura y Deporte.
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Roser Rius i Camps neix a Barcelona l’any 1947. No sabem si, 

com la seva germana Maria, arriba al món amb un llapis sota 

el braç o amb un pa, com sembla que sí que duien els seus 

altres nou germans. En tot cas, quan li arriba el torn estudia 

magisteri a la Universitat Autònoma de Barcelona, i s’especia-

litza en dibuix i pintura a l’Escola de Belles Arts de la mateixa 

ciutat. Per acabar-ho d’arrodonir, aprofundeix en els estudis 

de disseny a l’Escola Superior de Disseny Eina.

Com a il·lustradora es mostra realment precoç, ja que comen-

ça la seva aportació en aquest terreny amb només divuit anys, 

i al llarg del temps arriba a ser l’autora de les imatges (i de 

vegades també dels textos) de més de dos-cents títols, entre 

llibres infantils i didàctics. Una de les seves obres més cone-

gudes és la col·lecció titulada «Pequeña Tina». També ha col-

laborat amb revistes i jocs.

Combinant-ho amb aquesta prolífica activitat, es dedica a la 

docència com a mestra de plàstica. En paral·lel, és l’autora de 

diversos articles sobre il·lustració i pedagogia de la plàstica 

en revistes especialitzades, i fins i tot imparteix seminaris a 

l’Escola Professional de la Diputació de Barcelona.

Profundament implicada, com la seva germana, amb la dig-

nificació i professionalització de la il·lustració, el 1984 és una 

de les fundadores de l’Asociación Profesional de Ilustradores 

de Madrid.

Com explica ella mateixa, les 
il·lustracions de Roser Rius, amb una 
marcada tirada a retratar la realitat 
de manera fidel, amable i vital, són 
un tot amb el text, de manera que 
es fa natural veure com es passa 
d’un tipus d’expressió a l’altre.

Tot i que ella es considera a 
si mateixa una il·lustradora 
professional, amb un munt d’anys 
de dedicació, com a escriptora 
es defineix com una aprenenta, 
malgrat que és una feina que li 
agrada moltíssim.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Per què marxen els ocells? 
Barcelona: Teide, 1967. 

• Les noies del blat de moro. 
Barcelona: Llibres a Mida, 2004.

• L’Ivan no deixa mai res.  
Barcelona: Cruïlla, 2006. 

• En cap cap cap.  
Barcelona: Cadí, DL 2008.

• L’ocell daurat.  
Barcelona: Cruïlla, 2016.
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Barcelona
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Roser Ros és pedagoga i narradora. Estudia Pedagogia i a 

segon curs s’adona que no li agrada, i es posa a treballar de 

mestra amb nens de parvulari. Després viu durant tres anys 

a París, com a exiliada política. En tornar, continua treballant 

en una escola, i s’uneix a l’Associació de Mestres Rosa Sen-

sat. També treballa a la revista Infància, de la qual s’ocupa de 

l’espai de literatura. A poc a poc, el seu interès pels contes va 

creixent i s’especialitza en aquest àmbit.

Llicenciada en Filosofia i Lletres, dedica la tesi doctoral a les 

rondalles protagonitzades per les guineus i els llops i el que 

representen aquests personatges. És fundadora de l’associa-

ció ANIN (Associació de Narradores i Narradors) i, més enda-

vant, d’una altra anomenada Tantàgora, des de la qual treballa 

amb i per la literatura, formant mediadors, coordinant progra-

mes, produint experiències literàries, exposicions, espectacles 

de petit format, el festival FLIC i algunes edicions.

Treballa com a mestra a la universitat Blanquerna, concreta-

ment a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de 

l’Esport, fins al 2019.

Durant molt temps participa en sessions de narració en di-

versos festivals arreu del món. A banda, adapta contes de la 

tradició oral i n’escriu de propis, publica articles de reflexió 

al voltant de la literatura infantil i la prescripció literària, i im-

parteix un munt de cursos i seminaris sobre literatura infantil, 

narració oral i prescripció.

Entre d’altres, de la trajectòria 
de Roser Ros en destaca el 
coneixement i mestratge en el camp 
de la narrativa oral, en la divulgació 
de tot de material procedent de la 
tradició popular, en la prescripció de 
la literatura infantil i en la formació 
per al seu coneixement. 

I especialment rellevant és la  
seva iniciativa i l’impuls a nombroses 
iniciatives culturals en el camp de la 
narració oral i de la literatura per a 
infants i joves.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Moixaines d’infant.  
Barcelona: La Galera, 1998

• El dia que les cançons van callar. 
Barcelona: Timun Mas, 2003.

• Contes d’animals i altres bestieses. 
Barcelona: Tàntagora, 2009.

• Elna, la maternitat. Barcelona: 
Memorial Democràtic, 2018.

• La gent de la meva escala. 
Barcelona: Kalandraka, 2021. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1997 Premi Ros i Calcat de 
Pedagogia de l’IED per Les 
Rondalles d’animals: el cas del 
cicle de la guineu i el llop (1997) 

• 2010 Premi de Cultura Popular 
del CONCA per la seva tasca 
continuada en la recerca i 
divulgació de les rondalles i els 
contes contemporanis a tota 
mena de públics i contextos.
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Roser Ros Vilanova   
19 de febrer de 1950
Barcelona

Docència universitària  
i investigació
Escriptura
Narració oral
Pedagogia i docència

«En Jofre és petit,
   tan petit és
que no xiula, ni maula,
ni pot seure a taula.»
La gent de la meva escala
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Rosa Serrano neix a Paiporta, encara que el 1953 es trasllada 

a la ciutat de València, on a l’adolescència es vincula al movi-

ment escolta.

Estudia Filosofia i Lletres a la Universitat de València i el seu 

interès pel francès la porta a fer estades a Brussel·les i a París. 

Els anys d’estudi a la universitat són actius, intensos i reivin-

dicatius. L’any 1968 es treu el títol de professora de francès i 

s’instal·la a Barcelona, on exerceix de professora de francès, 

reprèn la carrera de Pedagogia i entra en contacte amb els 

Moviments de Renovació Pedagògica. 

El 1974 torna a València, i el 1975 és una de les fundadores de 

l’Escola La Gavina, pionera en l’ensenyament en català al País 

Valencià, una escola de renovació pedagògica on treballa de 

mestra de llengua i bibliotecària. 

És l’encarregada de fer l’adaptació infantil de les Rondalles 

valencianes d’Enric Valor, amb el vistiplau del recopilador va-

lencià, al costat del qual treballa en la feina, i finalment es 

publiquen l’any 1985 a l’editorial Gregal. 

El 1990 posa en marxa, junt amb altres companys, Tàndem 

Edicions, editorial en valencià adreçada als infants, des d’on 

contribueix a convertir en un referent Enric Valor, amb una 

intensa campanya de difusió. 

És membre fundadora de l’Associació d’Editors del País Va-

lencià, entitat que ha presidit en diverses ocasions, i és autora 

d’una vintena de títols de narrativa infantil i juvenil, llibres de 

text i divulgació lingüística.

«Des de molt menuda, llegir i escriure 
han estat la meua passió. M’era  
com fotografiar millor el moment.  
Em resultava una ajuda per a recordar  
i unes ales meravelloses per a crear,  
per a inventar.» 
Les petjades del temps, 2019

En el territori del llibre per a infants i 
joves, Rosa Serrano fa especialment 
dues importants aportacions: 
la primera és crear i posar en el 
mapa l’editorial Tàndem, que aviat 
es converteix en un dels fars de 
l’edició de llibres infantils i juvenils 
en valencià, que nodriran les escoles 
i els infants del país, i la segona, 
l’adaptació, publicació i, sobretot, 
la divulgació de les Rondalles 
valencianes d’Enric Valor, que han 
donat a conèixer i han convertit en 
referent aquest enorme gramàtic i 
recopilador de rondalles.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La paraula és una aventura. 
Madrid: CSIC, 1981

• Lluch, Gemma ; Serrano, Rosa. 
Noves lectures de les rondalles 
d’Enric Valor. Alzira: Tàndem, 1993.  

• Amanida de bruixes. Barcelona: La 
Magrana, 1994. 

• El vell mariner. Barcelona: La 
Galera, 1999. 

• Les petjades del temps. València: 
Balandra, 2019.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1998 Porrot d’Honor de les 
Lletres Valencianes concedit per 
l’Ajuntament de Silla. 

• 2017 Premi Foment de la Lectura 
de la Fundació Bromera.

Rosa  
Serrano Llàcer   
5 de juny de 1945
Paiporta

Edició
Escriptura
Pedagogia i docència
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El 2012 es jubila, després de dirigir Tàndem durant vint-i-dos 

anys. Set anys després, publica Les petjades del temps: Me-

mòries de Rosa Serrano.

• 2019 Alta Distinció de la Generalitat 
Valenciana als Premis 9 d’Octubre. 

• 2019 Medalla d’Honor de 
l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua 

• 2019 Premi Trajectòria Editorial dels 
Premis Plaça del Llibre. 
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Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, 1947) és periodista i escriptor, 

autor d’una prolífica i diversa producció editorial traduïda a 

més de trenta llengües. 

Comença la seva carrera com a periodista musical, escrivint 

a diferents revistes de les quals és membre fundador, direc-

tor i/o redactor: Disco Expres (1970), Top Magazine (1972), 

Extra (1972), El Musical, Popular 1 (1973) o Súper Pop (1977). 

En aquest mateix àmbit és autor d’obres de referència, com 

Historia de la música rock (1981) i Gran enciclopedia del rock 

de la A a la Z (1993). S’inicia a la ràdio amb el El gran musical 

de la Cadena Ser i acaba dirigint el programa Semanario in-

formativo de la música pop (1974-1978).

Paral·lelament a tota la seva tasca de periodista i crític musi-

cal, Sierra i Fabra no abandona la ferma voluntat de ser es-

criptor. Sovint explica que l’assetjament que patia a l’escola a 

causa de la seva tartamudesa l’esperona a escriure, i als quin-

ze anys ja és autor d’una novel·la de cinc-centes pàgines. 

Aviat la seva perseverança comença a donar fruits: és finalista 

al Premio Planeta de novel·la l’any 1978, Premio Ateneo de Se-

villa de novel·la l’any 1979 i Premio Gran Angular de literatura 

juvenil el 1981.

L’any 1982 comença a viatjar per tot l’Estat espanyol impartint 

xerrades a escoles i instituts sobre les seves novel·les i l’ofici 

d’escriptor. Enceta així la seva carrera com a autor de literatu-

ra infantil i juvenil. I és que malgrat que les seves obres toquen 

tots els gèneres possibles –novel·la negra, poesia, assaig, nar-

rativa–, destaca sobretot la seva producció per a infants i jo-

ves, en què trobem obres de misteri, humor, amor, fantasia i 

ciència-ficció, però també una gran quantitat de novel·les rea-

«Mathias Culver Sheringham va 
abandonar la tomba i va començar a 
caminar. Deu anys enterrat havien deixat 
empremta en el seu aspecte.» 
L’aprenent de bruixot i els invisibles

El que primer sorprèn de la 
producció editorial de Sierra i Fabra 
és la seva extensió. Les xifres que 
parlen de la seva obra són, en tots 
els casos, sorprenents i de rècord: 
nombre de llibres publicats, llibres 
venuts, premis guanyats, lectures 
dins l’àmbit escolar, nombre de 
llengües a què s’ha traduït, reedicions 
d’obres concretes... 

L’autor defuig les etiquetes i defensa 
la llibertat del creador d’escriure 
sobre allò que vulgui i com vulgui. 
I el cert és que si mirem la varietat 
de gèneres i temes del conjunt 
de la seva obra la sensació és que 
certament Sierra i Fabra treballa amb 
total llibertat creativa, aliè a la crítica, 
les modes i el mercat editorial. 

Marcat pels viatges, per la música 
i per l’observació del present, una 
part important de la seva obra per a 
joves podria incloure’s en el corrent 
del realisme crític, des d’on pren el 
compromís de denunciar allò que 
veu i pel qual cal lluitar. Segons ell, 
les paraules que defineixen el seu 
codi ètic són: pau, amor, respecte, 
honradesa i esperança (clijcat.cat/
diccionari).

Sierra i Fabra pot escriure sobre 
refugiats, nens esclaus, extinció de 
tribus indígenes, drogues, racisme, 
desapareguts de les dictadures, 
trasplantament d’òrgans... No defuig 
cap tema, per dur que sigui, perquè 
vol donar veu als infants que viuen 
amb por i dolor. Però, alhora, la seva 
prosa sempre té un to esperançador, 
de lluita, solidaritat i superació. P
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Jordi Sierra i Fabra   
26 de juliol de 1947
Barcelona

Divulgació  
(història de la música)
Escriptura
Guió radiofònic ©
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listes on aborda conflictes i temes de l’actualitat més punyent. 

Gran part dels seus títols tenen doble versió, en català i cas-

tellà, i alguns s’han adaptat al cinema, a la televisió i al teatre. 

Pel que fa als premis de literatura infantil i juvenil, es pot dir 

que els ha guanyat gairebé tots. Després d’aquell primer Gran 

Angular (que tornaria a guanyar l’any 1983 i el 1991) en venen 

molts més: premi El Vaixell de Vapor 1990 i 1998; Premi Co-

lumna Jove 1993 i 1998; Premi Protagonista Jove 2005 i 2009; 

Premio Nacional de literatura infantil i juvenil 2007; Premi Joa- 

quim Ruyra 1996; Premi Abril 2002; Premi Edebé de Literatu-

ra Juvenil 2006; Premi Barcanova 2011; Premi La Galera Joves 

Lectors 2013; Premi Edebé de literatura infantil 1993 i 2016; 

Premi Atrapallibres 2017...

A partir del 2004 l’autor fa un salt important en la seva tra-

jectòria creant dues fundacions que tenen la finalitat de pro-

moure la cultura i les arts en general, especialment ajudant 

joves escriptors en llengua catalana o castellana, il·lustradors 

i creadors audiovisuals i d’arts plàstiques: la Fundació Jor-

di Sierra i Fabra (Barcelona) i la Fundación Taller de Letras 

Jordi Sierra i Fabra (Medellín, Colòmbia), mereixedora del 

reconegut Premio IBBY-Asahi de la Promoción de la Lectura 

2010. 

L’any 2022, quan la xifra de llibres venuts supera els 14 milions, 

se celebra l’any Sierra i Fabra per commemorar el cinquan-

tè aniversari de la publicació del seu primer llibre. Al Palau 

Robert de Barcelona s’inaugura l’exposició antològica «Jordi  

Sierra i Fabra. 50 anys creant històries». 

Aquesta voluntat de recerca de 
la identitat i defensa dels valors 
democràtics i ètics és el que el porta 
a crear les dues fundacions abans 
esmentades. Des de la Fundació Jordi 
Sierra i Fabra de Barcelona cada any 
atorga el premi literari que porta el 
seu nom a un autor menor de divuit 
anys. I des de la Fundación Taller de 
Letras Jordi Sierra i Fabra de Medellín 
treballa per generar processos 
d’autonomia i participació ciutadana a 
través de la lectura i l’escriptura. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Camp de maduixes. Barcelona: 
Cruïlla, 1997.

• En un lloc anomenat guerra. 
Barcelona: La Galera, 2002.

• A l’altra banda del mirall. Barcelona: 
Empúries, 2003.

• Kafka i la nina que se’n va anar de 
viatge. Barcelona: Empúries, 2008.  
(2009)

• Les paraules ferides. Barcelona: Ara 
Llibres, 2017. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 2003 Premi Ramon Muntaner per A 
l’altra banda del mirall. 

• 2005 i 2008 Premi Protagonista Jove.

• 2007 Premio Nacional de literatura 
Infantil per Kafka i la nina que se’n 
va anar de viatge. 

• 2010 Premi IBBY-Asahi de la 
Promoció de la Lectura a la 
Fundación Taller de Letras Jordi 
Sierra i Fabra a Medellín (Colòmbia). 

• 2015 Medalla d’Honor de Barcelona 
a la Fundació Jordi Sierra i Fabra 
de Barcelona. 

• 2017 Medalla d’Or del mèrit en 
les belles arts del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. 

• 2018 Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya.
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Carme Solé Vendrell neix a Barcelona l’any 1944. Tot i que la 

seva primera vocació la dirigeix amb força cap al teatre, final-

ment es decanta (afortunadament per al món de la literatura, 

especialment la infantil i juvenil) cap a la pintura i la il·lustració. 

Sembla que en aquest canvi de rumb hi té un gran pes un fet 

molt dur: la mort de la seva mare quan Carme Solé Vendrell 

només té nou anys. Ella volia que aprengués a dibuixar, tot i 

els cants de sirena de l’escena.

En acabar els estudis de pintura a l’Escola Massana de Barce-

lona, Carme Solé comença el camí cap a la recerca d’un estil 

propi que avui és a bastament reconegut, i que la situa entre 

les il·lustradores de referència tant a casa nostra com arreu 

del món.

El seu primer llibre surt quan Carme Solé tenia només vint-i-

dos anys, el 1968, i des d’aleshores ha il·lustrat més de vuit-

cents títols. D’aquests, alguns els ha escrit ella mateixa. No 

gaires: com sol explicar, només ha escrit quan ha sentit que 

tenia alguna cosa per dir. 

Com que sembla que tota aquesta activitat creativa i creado-

ra dins el terreny de la literatura infantil no era prou intensa, 

Carme Solé també s’endinsa en el món de la televisió amb 

Victor & Maria, una sèrie d’animació per a la companyia an-

glesa King Rollo Films; en el terreny de la pintura, que avui 

ocupa la major part de la seva activitat artística, i en el carte-

llisme, l’escenografia, el vestuari i la dramatúrgia teatrals.

I per acabar d’omplir alguns forats que sembla que encara li 

quedaven, i per donar la veu que ella creu que la il·lustració, 

com a professió, mereix, participa com a sòcia fundadora en 

l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya, i com-

parteix els seus coneixements impartint cursos d’il·lustració a 

Barcelona, Mèxic DF, Venècia, Rio de Janeiro, Taiwan i Nova 

York.

De la seva faceta com a pintora, que agafa volada a partir del 

1992, en destaquen els retrats d’infants, especialment aquells 

que són víctimes dels terribles estralls que els conflictes del 

món deixen darrere seu. Nens del mar i Nens de la guerra 

La carrera de Carme Solé s’ha 
caracteritzat per una constant 
recerca de tècniques i fórmules 
expressives i narratives, fins al punt 
que es detecten variacions radicals 
entre diferents períodes.

Tot i així, sempre ha mantingut 
un treball profund sobre el traç, el 
color (que ha explorat de manera 
destacada) i el sentit escènic. 
I mai ha abandonat una forma 
especialment tendra d’acostar-
se als seus personatges. Tot 
plegat, sempre buscant un mateix 
objectiu: acompanyar els textos 
dels escriptors i les escriptores amb 
les imatges adequades. Com diu 
ella mateixa, és la veu de l’autor la 
que mana i cadascun en té una de 
diferent. I és feina dels il·lustradors 
i les il·lustradores saber-les traduir 
en imatges. Això és el que ha sabut 
fer amb textos de Pere Calders, 
Miquel Martí i Pol, Mercè Rodoreda 
o Salvador Espriu, entre d’altres.

I potser per això diuen que el 
Nobel colombià Gabriel García 
Márquez s’ha enamorat de la feina 
de Carme Solé, i li ha demanat que 
fes les il·lustracions de les portades 
d’alguns dels seus contes, i d’un 
recull de relats. Fins i tot diuen que 
en un dels seus textos, La luz como 
el agua, li ha escrit una dedicatòria 
que fa: «Escrito para que Carmen lo 
hiciera ver.»

I no es pot deixar de mencionar la 
seva faceta com a escriptora. De 
fet, algunes de les seves obres més 
destacades han estat aquelles en P
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(aquest segon exposat en el seu moment a la Maternitat d’El-

na) són un exemple destacat d’aquest treball pictòric, tot i 

que són moltíssimes les seves creacions de gran format que 

representen rostres infantils que clamen pels seus drets. 

De fet, un dels seus projectes més importants és la campanya 

que enceta el 2014 i que, amb el nom de «Why?», porta a 

molts balcons d’arreu uns llençols pintats amb aquests rostres 

infantils que ens qüestionen.

què ha combinat text i il·lustració, 
com La lluna d’en Joan o Jo les volia.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La lluna d’en Joan.  
Barcelona: Hymsa, 1982.

• Jo les volia. Barcelona:  
Destino, 1984.

• Els nens del mar.  
Madird: Siruela, 1991.

• Magenta, la petita fada.  
Barcelona: Lumen, 2003. 

• La croada dels nens.  
Mataró: Magenta, 2011.  

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1979 Premi Janusz Korczak

• 1981 Premi Lazarillo per Raspall.

• 1984 Premi Catalònia per  
La lluna del Joan.

• 1992 Critici in Erba   
per la col·lecció Iris.

• 2012 Premi Nacional de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya.

• 2013 Premio Nacional de Ilustración 
del Ministerio de Cultura y Deporte.

• 2021 Medalla de Oro al Mérito en 
las Bellas Artes del Ministerio de 
Cultura y Deporte.  
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Andreu Sotorra neix a Reus (Baix Camp) el 1950, i actualment 

resideix i treballa a Barcelona. Ha publicat més de trenta-cinc 

llibres en llengua catalana –la majoria de novel·la breu i con-

tes, alguns en constant reedició, tots escrits al refugi La Vi-

nyeta de Duesaigües (Baix Camp). Ha obtingut una trentena 

de premis literaris de narrativa curta, contes i novel·la, i també 

el premi Trajectòria, atorgat pel Consell Català del Llibre In-

fantil i Juvenil pel conjunt de la seva obra com a crític literari. 

Traduït a l’italià, l’espanyol, el gallec i l’eusquera, Andreu So-

torra és pioner en la publicació en català de novel·les en su-

port digital a Internet i la majoria dels seus llibres es troben 

reeditats també en suport electrònic. 

És periodista cultural de premsa escrita i ràdio, especialitzat 

en l’àrea de teatre, i exerceix de crític teatral i literari. A més, 

participa com a autor en col·loquis amb grups de lectors d’es-

coles de primària, instituts de secundària i biblioteques públi-

ques en la xarxa de programes de foment de la lectura.

Al tombant del segle va iniciar la revista digital Cornabou, au-

tèntic referent d’allò que es mou en el món de la LIJ catalana 

i internacional, de consulta obligada. 

«I crits i gresca i el Krast rabent com un 
coet plaça enllà. Esverant tothom. “Para, 
Noah, para, Noah!”, jo. I el Noah que no 
sabia ni què em deia anant i venint amb 
el cavall, entre els arbres, trepitjant els 
parterres. “Hott, hott!”, feia. “Atura’t, 
beneit!” Però ell: “T’estimo, Ilse!” I jo que 
també, és clar. De tot el curs, ves, això. 
Però no calia esperar que ens trobéssim 
dalt d’un cavall per dir-m’ho.» 
On és Berna, Ilse?

La seva obra escrita combina tant 
el realisme com el gènere fantàstic 
i el realisme màgic. Tot i tenir la 
major part de l’obra adreçada als 
lectors joves, també ha publicat 
per a lectors en general, sobretot 
narrativa, novel·la breu i conte curt. 
Destaca com a aportació pròpia 
l’edició pionera en suport digital de 
la novel·la Carezza en W, escrita i 
publicada a la xarxa en temps real 
d’escriptura el 1999.

Hi ha, però, una altra faceta de la 
seva feina que destaca en el món de 
la LIJ: la crítica i difusió de tot allò 
que passa en aquest terreny mercès 
a la seva revista digital, Cornabou.1 
Com diu el mateix Sotorra a la 
pàgina de la publicació, «Cornabou 
és una revista digital especialitzada 
en literatura infantil i juvenil –la 
primera a la xarxa d’aquestes 
característiques en llengua 
catalana–. Conté articles, ressenyes, 
bibliografies, pàgines web 
d’escriptors i escriptores amb obra 
publicada, connexions amb altres 
sectors d’interès com editorials, 
llibreries i revistes especialitzades, 
a més de recollir novetats 
literàries, premis literaris i notícies 
relacionades amb el món de la 
literatura infantil i juvenil. Cornabou 
combina l’apartat de noticiari amb 
l’apartat d’opinió tant pel que fa a 
la publicació de crítiques literàries 
de diferents mitjans i autors com 
d’articles d’opinió i entrevistes sobre 
qüestions puntuals relacionades 
amb la literatura infantil i juvenil, 
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independentment de qualsevol 
sector professional, tant de creació 
com editorial». 

Per la seva tasca de difusió i 
promoció de la literatura infantil i 
juvenil catalana i dels seus autors, així 
com d’autors i notícies internacionals 
també d’aquest àmbit, el Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil 
li atorga el premi Trajectòria pel 
conjunt de la seva obra crítica. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• La medalla. Barcelona: Cruïlla, 1993.

• El violinista de secà. Barcelona: La 
Galera, 1993. 

• La filla del ral·li. Barcelona: La 
Galera, 1995.

• Kor de Parallamps. Barcelona: 
Edebé, 2003.

• Els silencis de la Boca de la Mina. 
Barcelona: Cruïlla, 2007.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1982 Premi Joaquim Ruyra  
per Ofici de conteste.

• 1992 Premi El Vaixell de Vapor per 
La medalla.

• 1997 Premi de novel·la breu Ciutat 
de Mollerussa per Castell de nines.

• 2003 Premi Edebé de novel·la 
infantil per Kor de Parallamps.

• 2007 Premi Trajectòria del Consell 
Català del Llibre per a Infants i 
Joves pel conjunt de la seva obra 
de crítica literària.
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Josep Vallverdú i Aixalà neix a Lleida el 1923. La seva famí-

lia ha de deixar la ciutat el 1938 a causa dels bombardejos i 

l’amenaça de les tropes franquistes, i es refugien a Puiggròs 

i després a Sant Martí de Maldà. El 1939 tornen a la seva ciu-

tat i un any més tard es traslladen a Barcelona, on Vallverdú 

continua els estudis de batxillerat. Després, es matricula a la 

Universitat de Barcelona per cursar Filosofia i Lletres, en l’es-

pecialitat de Filologia clàssica.

L’any 1947 obté una beca en recerca a l’Arxiu de la Corona 

d’Aragó com a col·laborador de la universitat, i el 1949 es tras-

llada a Sant Feliu de Guíxols per treballar en una acadèmia. 

Després treballa en una empresa de taps de suro i comença a 

fer classes, intervé en les activitats culturals de la vila i impar-

teix conferències. 

El 1959 torna a Lleida, per poder portar el seu fill a una escola 

especialitzada. Aquí, imparteix Història de la literatura catala-

na, Literatura medieval i Literatura del segle xx a la nova Uni-

versitat de Lleida. És en aquesta etapa que publica el primer 

llibre en català, El venedor de peixos (1960), que serà seguit 

per molts d’altres. Al mateix temps, col·labora a la revista Ca-

vall Fort des de la seva creació, el 1961. L’any 1963 guanya la 

primera convocatòria del premi Joaquim Ruyra amb el seu 

segon llibre en català, Trampa sota les aigües (1965). El 1968 

guanya el premi Josep Maria Folch i Torres amb una de les 

seves obres més emblemàtiques, Rovelló (1969), llargament 

reeditada i que s’ha adaptat en dibuixos animats per a la tele-

visió. L’any 1970 torna a guanyar el mateix premi amb En Roc 

drapaire (1971), i segueix publicant narrativa infantil i juvenil 

amb títols com L’home dels gats (1972), Bernat i els bandolers 

(1974), Un cavall contra Roma (1975) o Els inventors de fantas-

mes (1977). 

«Com és de gran un home comparat  
amb una muntanya?»  
L’home dels gats

Josep Vallverdú és un dels autors 
més reconeguts i amb una de les 
produccions més prolífiques de 
la literatura catalana, sobretot en 
literatura infantil i juvenil, amb una 
vuitantena d’obres publicades. Des 
de la dècada dels setanta fins als 
primers anys del nou mil·lenni dona 
a conèixer pràcticament un llibre 
per any. És, a més, un dels autors 
més llegits pel públic jove. 

Forma part de la primera redacció 
de la revista Àncora i col·labora a 
Cavall Fort des dels inicis, el 1961. 
De fet, s’estrena en català amb 
El venedor de peixos (1960), un 
llibre editat per Miquel Arimany 
a la primera col·lecció juvenil 
que es publica a Catalunya. El 
reconeixement tant de la crítica com 
del públic avala l’escriptor, creador 
d’un dels personatges més mítics de 
l’imaginari infantil català: en Rovelló, 
un gos inquiet que té fins i tot una 
sèrie d’animació.

La seva obra està escrita amb una 
llengua viva, suggeridora i precisa, 
amb uns diàlegs àgils i expressius. 
Fa una literatura imaginativa i 
a la vegada humana, que dona 
preferència a la senzillesa, a la 
quotidianitat i a les persones 
normals, sense defugir els conflictes 
amb tota la seva complexitat. Els 
personatges són versemblants 
i aconsegueixen que el públic 
s’hi identifiqui, els entengui i s’hi 
emocioni. Tenen, a més, un esperit 
de superació i una valentia que 
els impulsa tant a resoldre els 
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Entre el 1962 i el 1975 tradueix al català una llarga llista de 

títols, i en l’etapa entre 1970 i 1980 augmenta les col·labo-

racions a la premsa escrita i publica assajos i novel·les per a 

adults. L’any 1970 i el 1982 és finalista del premi Josep Pla amb 

Proses de Ponent (1970) i Indíbil i la boira (1983).

El 1980 és seleccionat per a la Llista d’Honor de l’IBBY amb 

En Mir, l’esquirol, i el 1988 és candidat al premi Andersen. Les 

publicacions i els reconeixements es van succeint, amb guar-

dons com la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalu-

nya (1989) i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2000). 

L’any 1983 es crea a Lleida el premi d’assaig que porta el seu 

nom.

Josep Vallverdú es jubila l’any 1988 i s’instal·la a l’Espluga de 

Francolí, però continua l’obra narrativa per a joves i prepa-

ra volums amb reculls de conferències i assajos. L’any 1991 

ingressa com a membre de la Secció Filològica de l’Institut 

d’Estudis Catalans i el 1993 n’esdevé emèrit. L’any 1995 l’edi-

torial La Galera, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs, inicia la publicació de la «Biblioteca Vallverdú», la 

seva obra juvenil completa.

problemes com a defensar els més 
febles i menys privilegiats enfront de 
la injustícia, però, això sí, sempre amb 
una dosi d’optimisme.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Rovelló. Barcelona: La Galera, 1969.

• En Roc drapaire. Barcelona: La 
Galera, 1971.

• L’home dels gats. Barcelona:  
La Galera, 1972.

• En Mir, l’esquirol. Barcelona: La 
Galera, 1978.

• El testament de John Silver. 
Barcelona: La Galera, 2007.

• Bestiolari. Barcelona:  
Fil d’Aram, 2010. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1964 Premi Joaquim Ruyra de 
narrativa juvenil per Trampa sota 
les aigües.

• 1968 i 1970 Premi Josep M. Folch 
i Torres per Rovelló i En Roc el 
drapaire.

• 1988 Candidat al Premi H. C. 
Andersen.

• 1990 Creu de Sant Jordi.

• 2000 Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes.
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Núria Ventura Bosch (Barcelona, 1950) és diplomada en Biblio- 

teconomia i Documentació (1970), llicenciada en Pedagogia 

(1976) i amb formació de postgrau en Planificació i Gestió de 

biblioteques (1996). La seva tesina de final de carrera va ser 

Libros infantiles en catalán. Bibliografía 1939-1970.

A l’any 1972 comença a treballar a la Biblioteca Popular de 

Rubí fins al 1975, que passa a la Biblioteca Infantil Lola Angla-

da de Barcelona, des d’on desplegarà una gran activitat per la 

difusió del llibre infantil en català. A partir de 1977 inicia col·la-

boracions regulars a diferents mitjans de comunicació (Desti-

no, Avui, El País) i revistes especialitzades (Guix, Perspectiva 

Escolar, Cuadernos de Pedagogía). Forma part de nombrosos 

jurats de premis de literatura infantil i juvenil (Premio Nacio-

nal del Libro Infantil y Juvenil, Premio Lazarillo, Premi Apel·les 

Mestres, Premi de la Crítica Serra d’Or de llibres infantils).

L’any 1985 substitueix Teresa Rovira en la direcció de la Xarxa 

de Biblioteques Populars de la Diputació de Barcelona, jun-

tament amb un equip format per Concepció Carreras, Carme 

Grau Vilardell i Jordi Permanyer. Des d’aquesta responsabili-

tat iniciarà un pla de renovació i modernització de les biblio-

teques públiques municipals. 

Entre les publicacions professionals destaquen Setzevoltes. 

Recull de contes per narrar (1980), amb Teresa Duran; la Guía 

práctica para bibliotecas infantiles y escolares (1982); la col-

laboració en la Bibliografia bàsica per a biblioteques públi-

ques (1987); El bibliobús, la teva biblioteca (2002), amb Cris-

tina Montserrat (2002); la direcció del butlletí de biblioteques 

L’Asterisc (2000-2004), i articles en revistes de bibliotecono-

mia (Ítem, Educación y Biblioteca).

«Les biblioteques públiques i infantils 
aleshores seran un complement eficaç 
i necessari del treball fet a l’escola, en 
poder abraçar aspectes més amplis que 
aquesta i no un substitut...» 
Avui, 8/12/76

«Què ens falta? Doncs fem-ho.» 
Aquest sembla haver estat el motor 
que ha guiat Núria Ventura al 
llarg de tota la imparable activitat 
que ha desplegat en diferents 
camps (difusió del llibre infantil, 
animació musical, associacionisme 
professional, gestió de biblioteques). 

Ja la seva tesina, dedicada a les 
edicions infantils en català de 
postguerra, enllaçava amb l’obra 
de Teresa Rovira i M. Carme Ribé 
Bibliografía histórica del libro 
infantil en catalán (ANABA, 1972) i 
cobria el buit per al període modern.

Als anys setanta el llibre infantil 
iniciava la seva normalització, i 
calia donar a conèixer la producció 
i els creadors. Núria Ventura, com 
a especialista en aquest tipus de 
literatura, va començar a col·laborar 
amb els mitjans de comunicació de 
l’època amb ressenyes i crítiques, 
sovint de manera altruista, i va fer-
los visibles.

Les seves publicacions més 
importants en el camp del llibre 
infantil i de les biblioteques 
responen també a aquesta tasca 
de cobrir «necessitats»: feia falta un 
llibre de lectures en català (El món 
per un forat, 1982); calia un manual 
per explicar els conceptes bàsics de 
l’organització de biblioteques (Guía 
práctica para bibliotecas infantiles 
y escolares, 1982); calia un recull 
de contes per narrar (Setzevoltes, 
1980); calia material per ensenyar 
els nens a utilitzar la biblioteca 
i guiar les visites d’escolars a la P
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El 1996 es reestructura el servei de biblioteques i passa a tenir 

el càrrec de cap de coordinació, en el qual es jubilarà el 2013. 

És membre actiu de la professió impulsant la creació (amb al-

tres bibliotecàries) de l’Asociación de Antiguas Alumnas de la 

Escuela de Bibliotecarias de Barcelona, que l’any 1975 passà a 

ser l’Associació de Bibliotecàries, de la qual ocupa la secreta-

ria (1975-1982). També és membre del consell de redacció de 

la revista Ítem del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documen-

talistes els anys 2001-2006 i 2015-2019.

Imparteix nombrosos seminaris i conferències sobre literatura 

infantil en escoles d’estiu, cursos de formació del professorat 

i és ponent convidada en diferents congressos de literatura 

infantil. El 1984 forma part del grup fundador del Servei de 

Biblioteques Escolars L’Amic de Paper, una associació sense 

ànim de lucre que fins al 2008 treballa per impulsar i donar 

suport a aquestes biblioteques.

És també una de les fundadores del grup de cançó infantil Ara 

Va de Bo, amb el qual va enregistrar Cavallet de cartró (1972), 

Pere Poma (1973) i El Gripau Blau (1974).

biblioteca pública (Exploradors de 
biblioteques, 2001)... 

Ha treballat per al reconeixement 
de la professió a través de 
l’associacionisme i també per donar-
la a conèixer a les generacions 
actuals. En són mostra les 
exposicions que ha organitzat 
des del Servei de Biblioteques de 
la Diputació de Barcelona («Les 
biblioteques populars en la pau 
i en la guerra», 2004; «La Xarxa 
de Biblioteques 1915-2004: una 
història que mira al futur», 2004), 
o la col·laboració en el catàleg de 
l’exposició «Biblioteca en guerra» 
(2005). 

Jubilada el 2013, després de més de 
quaranta anys de treball, ha continuat 
aportant a tots aquests àmbits la 
seva experiència i el seu entusiasme.

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Libros infantiles en catalán. 
Bibliografía 1939-1970. [En línia]: 
Dipòsit Digital de la Universitat de 
Barcelona, 1970. http://hdl.handle.
net/2445/184484 [darrera consulta 
04/10/2022]

• Duran, Teresa; Ventura, Núria.  
Setzevoltes. Recull de contes per 
narrar. Barcelona: Graó, 1979. 

• Guía práctica para bibliotecas 
infantiles y escolares. Barcelona: 
Laia, 1982. 

• Camps, Anna; … [et al]. El món per 
un forat. Barcelona: Teide, 1982.

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1980 3r Premi Nacional de 
Literatura infantil en els camps de 
la crítica i la recerca sobre llibres 
infantils, atorgat pel Ministerio de 
Cultura. 



Llista d’honor de la literatura 
infantil i juvenil catalana

Oriol Vergés prové d’una família amb estudis; el seu pare va 

ser professor d’Història de la cultura a l’Escola de Bibliotecà-

ries de la Mancomunitat i catedràtic d’institut. Vergés estudia 

en una escola de barri on s’aplica el mètode Montessori, es 

llicencia en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona i 

el 1965 s’estrena com a professor impartint classes, entre d’al-

tres, a l’escola Proa, referent pel seu ensenyament actiu i en 

català. 

Aviat s’inicia en el món editorial, concretament el 1967, publi-

cant a l’editorial Tàber dos volums sobre la història de Bar-

celona per a nens i nenes. Un any més tard apareix Arrel, tot 

un referent en l’edició catalana per l’enfocament que hi fa de 

la història de Catalunya, ja que ofereix una interpretació so-

cioeconòmica dels fenòmens geogràfics i històrics que no 

s’havia vist fins aleshores. Posteriorment escriu una novel·la 

amb fons històric adreçada a un públic juvenil, L’abat Oliba 

(1976), que obté el premi de la Crítica Serra d’Or de literatura 

infantil i juvenil del 1977. Més endavant apareixen Un català 

a la Manigua (1977) i La ciutat sense muralles (1978), premi 

Folch i Torres del 1977. El rerefons històric que amaneix les 

trames d’aventures de joves emprenedors serà una constant 

en la seva obra, que acabarà sent, sense cap mena de dubte, 

d’obligada lectura i consulta en la història de la LIJ catalana. 

Amb El superfenomen (1979), premi Joaquim Ruyra del 1978; 

El superexecutiu (1978), premi de la Crítica Serra d’Or de li-

«Aquell matí el noi no xiulava com era el 
seu costum ja que en Pere, certament, 
estava preocupat. La inquietud va 
començar anit quan en Miqueló li va dir 
que l’escanyapobres, el més temible 
usurer de la vila, havia rebut la visita d’en 
Gipeta i que, tots dos, desitjaven parlar 
amb ell a mig matí.»  
La ciutat sense muralles.

Segons l’AELC, «La seva obra és 
decisiva en la represa de la literatura 
infantil i juvenil en català que té 
lloc a partir de finals de la dècada 
de 1960»1 i té cura de mantenir-
se sempre «en contacte amb el 
públic al qual destina la seva obra, 
escriu ficció sobre temes històrics, 
descriu els problemes entre el món 
adolescent i l’adult i fa una crítica de 
la societat de consum». 

I Caterina Valriu,2 en el II Congrés de 
Literatura Infantil i Juvenil Catalana, 
comenta sobre la seva obra i, per 
extensió, sobre la novel·la juvenil 
catalana: «El conreu de la novel·la 
juvenil d’aventures quedarà trencat 
per l’esclat de la Guerra Civil abans 
de poder madurar i prendre carta 
de naturalesa en la nostra literatura. 
Caldrà esperar els anys de la represa 
per tornar a trobar noves obres i 
nous autors. I seran precisament els 
relats d’aventures –juntament amb 
els anomenats llibres de colles– 
els que reiniciaran la història de 
la literatura juvenil a casa nostra. 
Autors com Josep Vallverdú, Oriol 
Vergés, Emili Teixidor o Joaquim 
Carbó conreen la novel·la històrica i 
la d’acció i són hereus dels clàssics 
universals del gènere (Verne, 
Dumas, Stevenson, Scott…), dels 
autors catalans anteriors i també 
dels escriptors europeus i nord-
americans més moderns.» 

Sense cap mena de dubte, Oriol 
Vergés posa les primeres pedres, 
amb consciència de país, cultura i 
rigor històric, per acostar la història 
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Oriol  
Vergés Mundó     
21 d’abril de 1939 
Barcelona
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teratura infantil i juvenil del 1979, i El superordinador (1980), 

canvia de registre i ens ofereix textos de caràcter satíric on 

l’autor desmitifica els herois moderns i ironitza amb la socie-

tat de consum.

El 1980 inicia la seva col·lecció més ambiciosa: «Les arrels. 

L’aventura i la història», editada per Publicacions de l’Abadia 

de Montserrat i formada per vint-i-tres volums de novel·les 

infantils i juvenils, amenes i rigoroses, on repassa la història 

de Catalunya des de l’edat mitjana fins a la Guerra Civil espa-

nyola. La seva tasca va ser premiada, novament, amb el premi 

de la Crítica Serra d’Or de literatura infantil i juvenil l’any 1985.

Durant anys compagina la feina de professor amb la d’escrip-

tor. El contacte directe amb el jovent, a través de les classes i 

dels seus quatre fills, li permet conèixer de primera mà quins 

són els seus interessos i motivacions, que també apareixen 

en altres llibres on tracta els conflictes socials i familiars i els 

problemes i friccions que es generen entre el món jove i ado-

lescent i el món adult, amb títols com Quin curs el meu tercer! 

(1986) o Mònica, la de COU (1987).

de Catalunya als joves lectors, d’una 
forma amena i lúdica i fent de la 
literatura el seu missatger. 

Obres o contribucions  
especialment rellevants 

• Un català a la Manigua. Barcelona: 
La Galera, 1976.

• La ciutat sense muralles. Barcelona: 
La Galera, DL 1978. 

• El superfenomen.  
Barcelona: Laia, 1979.

• Els tres pergamins de Ripoll. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, 1983.

• Quin curs el meu tercer!. Barcelona: 
Cruïlla, 1986. –portada al cinema–; 
Mònica, la de COU. Barcelona: 
Pòrtic, 1987–versió femenina de 
l’anterior. 

Premis o reconeixements  
més importants  

• 1977 Premi de la Crítica Serra d’Or 
de Literatura Infantil i Juvenil per 
l’obra L’abat Oliba. 

• 1977 Premi Josep Maria Folch i 
Torres per l’obra La ciutat sense 
muralles.

• 1978 Premi Joaquim Ruyra de 
narrativa juvenil per l’obra El 
superfenomen. 

• 1985 Premi de la Crítica Serra d’Or 
de Literatura Infantil i Juvenil per la 
col·lecció Les arrels.

• 1989 Premi de la Crítica Serra d’Or 
de Literatura Infantil i Juvenil per la 
col·lecció Una vegada hi havia…


