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CONGRES DE LA SED Josep Vallverdu

Aquest son uns mots de benvinguda i obertura que la generositat

dels organitzadors del Conqres han volgut encomanar-me.

En primer lloc, es de justicia celebrar el magnific escenari que ha

estat triat per al Conqres : La Seu d'Urgell, ames, ha fet honor ala fama de

ciutat oberta i acollidora i cal remerciar el seu Consistori i al capdavanter,

l'alcalde, sensible sempre ales manifestacions culturals .

En qracia a la brevetat, vull nomes fer dues consideracions,

adrecades als congressistes i a tots els interessats en aquestes sessions :
,

� ...,
La primera es una constatacio : aquest es el primer Conqres ,amb

perfil de tal, que per ala literatura Juvenil se celebra en quaranta anys, si

prenem com a dates inicials de la represa de l'activitat creadora i editorial

els inicis dels anys seixantes : i en aquestes decades s'han anat aplegant

els equips variats de professionals que intervenen en el nostre ambit
�

creadors literaris, creadors artistics, editors, directors de col.leccions,

llibreters, bibliotecaris, pedagogs, critics, families, lectors .. .i, en escassa

mesura, per desqracia (mes seva que nostr�/el8 mitjans. Avui el mon del

llibre infantil i juvenil es una forca econornica, industrial, social i, sobretot,

espiritual; i dic aixo darrer perque aquests factors humans abans

esmentats han treballat en primera linia per a l'emobustiment de la

llengua. No perdem mai de vista aquesta realitat constitutiva d'una forca

dins el pais i siguem-ne orgullosos.

I em sembla digne d'esment en aquest moment els moviments

pedag�e van treballar per la llengua,i les nostres revistes infantils /
,
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juvenils, l'Infantil i Cavall Fort, que tanta de cohesi6 van portar al sector

jove de la nostra societat.

La segona consideraci6 pren forma de desig : en quaranta anys s'han

succeit ben be dues generacions, 0 tres, implicades en el creixement del

nostre sector: penso nomes en el fet que els mes veterans, que depassem

les set desenes d'anys d'edat, estiguem convivint amb joves que han

iLlustrat 0 escrit els seus llibres als vint-i-pocs. I penso en els grans canvis

que l'edici6 ha sofert.tecnicament, comercialment ; i en l'entrada en tropell

de les innovacions audiovisuals: be, aquest Conqres ens posa en contacte

a tots, podem, comodament, aprofitar la convivencia i .rnes enlla dels

anys passats i de les sessions tecniques d'ara mateix, confiar-nos les

nostres iLlusions, els nostres plantejaments, intercanviar receptes i

reforcar, en suma, els lligams personals, sempre enriquidors. Aquesta

desitjable convivencia seria un dels fruits mes saborosos del Conqres.

lara, mainada, a la tasca. Queda inaugurat el Primer Conqres de

Literatura Infantil i [uvenil Catalana.



Literatura Infantil i Juvenil Catalana n'ha estat una

d'aquestes. Probablement trenta-cinc anys d'una

relativa normalitzsaci6 en el sector no han passat en

va. I no hi han passat perque d'un primer prerni.una
unica col.lecci6 i un parell 0 tres de titols a l'any,

s'ha arribat a una allau de premis,un feix de

col.leccions i uns centenars de titols a l'any entre

primeres edicions i reimpressions, entre obres

d'autors catalans i obres traduides ... De mitja

dotzena d'autors dedicats a escriure i il.lustrar per a

nois i noies s'ha passat a una nomina d'un centenar

d'escriptors i escriptores en actiu i a un altre

centenar llarg d'il.lustradors i il.lustradores amb una

obrames 0 menys permanent".

DISSENY DEL CONGRES

El Conqres, pertocant els treballs, va estructurar-se entorn de

tres ponencies centrals , a cadascuna de les quals seguia una taula de

debat, no necessariament obeint la pauta de la ponencia.pero poc 0 molt

connectada amb els elements de discussi6 que podia haver suscitat.

La I Ponencia ana a carrec de Teresa Duran, escriptora 1

il.lustradora, Llicenciada en Pedagogia i en Disseny Crafic. La seva tesi

doctoral tracta els suports narratius de la literatura infantil.. El tema de la

Ponencia fou Elsectorprofessional.

Un grup de profesionals desenvolupa en taula de debat aspectes

d' Escriure iillustrarper a infants i adolescents, vocscio 0proiessio ?

La II Ponencia tinque com a responsable Teresa Colomer, i tracta

de Tipologia i continguts en relscio a Europa. Teresa Colomer es

professora de Didactica de la Literatura i Literatura Juvenil a la UAB. Tambe

en la seva tesi s'ocupa de la narrativa infantil i juvenil



CONTINGlITS

Amb un 38% dels assistents dins la categoria d'autors, un 13%

d'educadors, un 11 % del sector de les biblioteques i nomes un 5%

d'illustradors i un 7% d'editors, hom pot adonar-se dels desnivells

d'assistencia; cal tenir present que forca il.lustradors i editors eren a

Frankfurt .a la Fira del IJibre .

II

La taula de debat corresponent versava sobre Escriure i il.lustrar,

perparlar de que � tarnbe a carrec de representants dels diversos sectors

relacionats relacionats en el producte, es a dir, el llibre per als infants i

adolescents.

La III Ponencia, Laprojeccio social ana a carrec de la professora

del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Valencia

Gemma Lluch ,autora d'una tesi sobre La literatura infantil i juvenil en

cetsle, ellectormodel en la narrativa.

Darrera taula de debat : La literatura infantil i juvenil, per a qui i

per a que � sostinguda per escriptors, critics i bibliotecaris

Les dues primeres sessions se celebraren el dissabte 18

d'octubre , precedides d'una introducci6 del cornissari Sotorra, el qual

presenta la mesa presidencial : els tres membres d'aquesta parlaren

breument : Jaume Fuster de les motivacion s d'aquest Conqres i del suport

que l'AELC ha donat sempre a l'important sector de la Literatura Juvenil;

Joan Ganyet, Alcalde de la Seu, donant la benvinguda, i Josep Vallverdu

,com a President d'Honor del Conqres, asenyala la importancia

professional, social i espiritual de la trobada ,amb tres generacions

presents, i insta els congressistes a relacionar-se entre ells.

La tercera sessi6 fou el diumenge 19 al mati. El Conqres va

doure's amb un dinar a l'esplendid marc del daustre del Parador de

Turisme , amb parlaments de corniat dels membres de la mesa, i un breu

homenatge final al President del Conqres.
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A la Ponencia I, Teresa Duran parla , a la manera rondallistica

que li es habitual, del desenvolupament del nostre llibre, des de la paraula

-transmissi6 oral - al text escrit i a la il.lustraci6, negre i color ; negre

tambe culturalment dessota la dictadura, color viu amb la democracia i el

retrobament linquistic. Mes tard, les professionalitzacions, la participaci6

editorial , distribuidora, llibretera, l'escola, el critic, encara en poc

nombre. ja no podem tornmar enrere, hem creat un mercat, i un teixit

associatiu important entorn de la literatura -llegeixi's llibre i album - i hem

arribat als 700 titols anuals, amb una tirada mitjana de 2.500 exemplars, la

qual cosa representa 1,750.000 volums al carrer cada any, quatre vegades

mes de llibres que de lectors. Aixo pot provocar a) acumulaci6 d'estocs,

b) imitacions entre editorials segons les "modes" c) una producci6

precipitada d) el predomini decisori dels comercials . Apunta el problema

de l'ecassesa de critics. i de publicacions especialitzades, aixi com tambe

la manca d'ajuts oberts, sincers, als autors.

La Primera Taula oferi opinions del sector editorial ( Xavier

Blanch: "encara pot aconseguir-se qualitat" ; Pere Marti :"L'escola acapara

el llibre infantil"); autors (joaquim Carb6 : "soc professional, jo no vinc

d'un silenci") bibliotecaries (Merce Escard6: "reclamo l'especialitzaci6

professional de bibliotecari/aria infantil") ; audiovisuals (pere Matas) ,

il.lustradors (pep Montserrat) i llibreters ( Maria Victoria Pujol).

La Ponencia II desenvolupa l'actitud de qui ensenya a llegir i les

tensions que n'hereta el jove lector per errors de tactica, 0 inadequaci6

del llenguatge. Sembla que Teresa Colomer diferencia molt les

tendencies del nostre libre juvenil els anys seixantes, ben realista, del que

ocorre a partir del 1977, que comporta, conjuntament amb la dernocracia,

innovacions i adequaci6 dels temes i dels lectors a la sociedat moderna :

apareix la ficci6 fantastica, psicoloqica, fantasia i humor barrejats,

ampliaci6 de temes ( sexualitat, canvis socioloqics, familiars ... ) desaparici6

de la ruralia com a tema 0 decoraci6, -equiparaci6 amb el N. d'Europa

apropament del lector als adults, i experimentaci6 Iiteraria.fenomens que,

'>,



amb 1'aparici6 dels temes transversals -pau, consumisme, sida -cobreixen

tambe els anys 80s,i els 90s , encara que aquests darrers ofereixen un

panorama d'estancament.

Els protagonistes de la Segona Taula de Debat van tractar de fora

i de dins: Antoni Area, explca l'absencia de mercat i d'escola a 1'Alguer, i

feu notar la importancia, a Italia, dels mestres-autors. Merce Canela ,amb la

llarga experiencia de Belqica, apunta les diferencies (alii, temes rnes durs,

abundancia d'albums) ; Anna Gasol parla de qeneres i corrents .i de

l'excessiva "prescripci6" a l'escola ; Joan Pau Hernandez s'ocupa de la

politica editorial de penetraci6 comercial i de "comercials" ales escoles.

Rosa Maria Serrano apunta mancances en la difusi6 d'alguns autors

solidissims, com Enric Valor, i tambe de la politica, simplement

destructora ,de la Generalitat Valenciana actual. Teresa Mafia sobre la

manca de documentaci6 i revistes especialitzades que permetin estudiar

els autors, les tendencies, etc.

La III Ponencia , desenvolupada per Gemma Lluch, tracta de l'eco

del llibre juvenil en la societat. Com se'l considera ? Com el considerem

els del sector, sempre queixosos ? Quina informaci6 va als lectors? Qui

anuncia a TV ? ManquenWebs per als lectors joves. La publicitat editorial

va adrecada als professors i la TV no anuncia per als infants en aquest

camp per por d'un afebliment del seu doble control (ideologic i

comercial). Les Universitats ofereixen Diplomatures ,Cursos de Postgrau i

Doctorats. Cal recollir el que s'ha fet, molts cops no editat, impulsar estudis

d'historia cutural i d'historia social de la llengua en relaci6 al jovent,

analisis dels diferents discursos i, des de la literatura juvenil, influir sobre

la literatura "tout curt". Els premis, els premis "manipulats" en l'orientaci6,

els autors-premi, els criteris economics exagerats. Necessitat d'intervenci6

de 1'Administraci6 en la formaci6 dels joves lectors quan no puguin fer-ho

les editorials. Paper de l'associacionisme en aquest camp. Cal lluitar

contra la dependencia delm6n escolar, i cal presencia dels lectors juvenils

en l'ambit cultural general.



RESUM

Necessariament aquest Conqres, el primer en vora quaranta

anys, havia de servir primordialment per aplegar els interessats i per

posar darnunt la taula un seguit de ternes, de problemes i panorarnes

parcials d'un sector de la produccio literaria de gran importancia entre

nosaltres : a) intrinsecarnent perque de sempre hem tingut tradicio de

qualitat, no pasperceptible ,malauradarnent, en totes les epoques, i un xic

emmascarada avui per les tactiques comercials i l'abundancia excessiva

de material; b) en la seva projeccio pel lligarn profund que mante amb la

ilengua i la seva forca social ( els dipositaris de la ilengua de dema son els

infants lectors d'avui ),

Menys ric ha estat el debat en conclusions precisarnent perque

de primer calia buidar el pap. Menys reilevant perque, i tambe va apuntar

se , un possible nou Conqres seria bo que tal vegada aries precedit de

La Tercera Taula de debat fou tambe moguda i variada: Pep

Albaneil (' 'una casa amb llibres de segur que fara joves lectors" ); Josep

Maria Noy creu que no hi ha critica, i aixo reforca malauradarnent el poc

grau de reconeixement dels qui es dediquen a la literatura juvenil ,
dita

encertadarnent "el ventall de la Ventafocs". Montserrat Canela parla de

l' actual associacionisme i particularment del Conseil Catala del Llibre per a

Infants. M.Angels Olle, que omplia el buit inesperat de Gabriel Janer

Manila, s'ocupa de la dita animacio a la lectura, parla de l'emiquiment

d'escoltar rondalles, de la imposicio de llibres de lectura enfront del

poder de seduccio d'un llibre lliurement escollit. Miquel Desclot parla dels

Premis, dels jurats, del concepte d'obra "oriqjnal", dels classics ignorats i

de la urqencia de defugir les "modes" i el moralisme. Finalment .Enric

Larreula insisti en posar de manifest l'existencia d'obres bones que han

rornas ocultes i dels molts treballs parcials d'investiqacio inedits , i no pas

perque siguin recents, sino perque no tenim canals difusors.



Josep Vallverdu

trobades sectorials ( autors literaris, il. .lustradors, bibliotecaris, editors,

families ... ) que establissin un filtrat previ dels temes i llurs enfocaments

possibles.
No pot negar-se l'interes i fins l'entusiasme desvetllat pel

Conqres entre els interessats. Les molt documentades i interessantissimes

ponencies i el resum dels debats seran materials publicats ben aviat per a

profit dels estudiosos i com a documentacio a tenir en compte per a

futures trobades. Tant de bo aquest interes dels de dins del Conqres es

contaqii als altres actors socials , professionals , socials, i als mitjans de

difusio, generalment reacis a ocupar-se del mon de la literatura infantil i

juvenil. Com va dir un dels participants :"els infants no voten ...

"
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RESUM

Necessariament aquest Conqres, el primer en vora quaranta

anys, havia de servir primordialment per aplegar els interessats i per

posar damunt la taula un seguit de ternes, de problemes i panorames

parcials d'un sector de la produccio literaria de gran importancia entre

nosaltres : a) intrinsecament perque de sempre hem tingut tradicio de

qualitat, fossin quines fossin les epoques, qualitat un xic emmascarada

avui per les tactiques comercials i l' abundancia excessiva de material; b)

en la seva projeccio pellligam profund que mante amb la llengua i la seva

forca social ( els dipositaris de la llengua de dema son els infants lectors

d'avui ),

PIe de nervi foren els debats precisament perque de primer

calia buidar el pap. Tambe va apuntar-se que un possible nou Conqres

seria bo que tal vegada aries precedit de trobades sectorials ( autors

literaris, il.,lustradors, bibliotecaris, editors, families ... ) que establissin un

filtrat previ dels temes i llurs enfocaments possibles.

No pot negar-se l'interes i fins l'entusiasme desvetllat pel

Conqres entre els interessats. Les molt documentades i interessantissimes

ponencies i el resum dels debats, els protagonistes dels quals fan una llista

de vora trenta persones, seran materials publicats ben aviat per a profit

dels estudiosos i com a documentacio a tenir en compte per a futures

trobades. Tant de bo aquest interes dels de dins del Conqres es contagii

als altres actors socials, professionals, socials, i als mitjans de difusio,

generalment reacis a ocupar-se del mon de la literatura infantil i juvenil.


