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INTRODUCCIÓ

El present llibre és fruit, en quasi la seua pràctica totalitat,
de l’encontre de diferents professionals relacionats amb el
món de la literatura infantil que es va dur a terme en el marc
del III Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana (LIJ)
celebrat a València a novembre de 2004. Durant tres dies,
aquests professionals de diferents procedències van exposar
la seua manera de veure aquesta particular forma de fer lite-
ratura. Hem volgut recollir ací les ponències que sis excel-
lents escriptors exposaren davant l’auditori d’aquell congrés.
Junt amb les seues reflexions al voltant de la lectura, la LIJ i
l’ofici d’escriptor hem volgut també arreplegar tres aporta-
cions teòriques que ens semblaren especialment adients i
que comentarem més endavant. 

En el primer escrit, l’autora basca Mariasun Landa ens
parla de les raons íntimes que ens impulsen a llegir i de com
convertir aquesta pulsió vital en una croada per captar nous
lectors i lectores. Landa recupera el valor de la literatura per
la seua qualitat de creadora de mons autònoms, paral·lels als
quotidians. I reivindica el nostre dret a voler viure en aquests
mons.

Josep Albanell, més conegut en el camp de la LIJ com a
Joles Sennell, desenvolupa les raons que impulsen els es-
criptors i escriptores a llançar-se al conreu d’aquest gènere.
A través de la seua experiència personal, tracta de desmun-
tar alguns dels tòpics que sobre aquests professionals s’han
anat bastint al llarg dels anys. A través de la reivindicació de
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l’ofici, Sennell aprofita per desvelar els fonaments de la
seua literatura.

Miquel Desclot afronta la temible tasca d’haver de respon-
dre a la pregunta “Cal llegir poesia?” i ho fa desmitificant la
lectura de poesia i mirant de posar aquest gènere al seu lloc
en el prestatge. Tot seguit, però, desenvolupa una atractiva i
interessant teoria sobre les bases orals i musicals de l’obra
poètica que la converteixen en un regal per a l’oïda.

Mercé Viana, en la seua ponència, mira de reflexionar al
voltant de la literatura fantàstica com a gènere. Per una
banda incideix en les arrels fantàstiques de bona part de la
literatura universal, i per una altra en la falsa dicotomia en-
tre relat realista i relat fantàstic. I ho fa amb les mires posa-
des, no en la literatura fantàstica com a gènere infantil, sinó
com un gènere connatural a l’ésser humà.

També el gallec Agustín Fernández Paz reflexiona al vol-
tant de la tasca d’escriptor de LIJ, en aquest cas des de la
seua experiència personal. Fernández Paz es considera lec-
tor, escriptor i docent i aborda les diverses problemàtiques
que s’amaguen en cadascun d’aquests aspectes com a es-
pectador, en la nostra opinió, privilegiat.

Miquel Rayó, per la seua banda, en un to encara més in-
timista que la resta del seus companys i companyes, escriu
sobre el fet d’escriure, sobre el fet d’haver estat lector, sobre
les implicacions afectives que comporta la lectura (per les
relacions amb els que han estat lectors abans que nosaltres,
per les relacions amb els llibres, etc.) i sobre la importància
que té la LIJ com a formadora de futurs lectors.

Jesús Navarro aprofita el centenari de la mort de l’autor
francés Jules Verne per tal de glossar la seua obra mirant de
centrar-se en particular en les característiques educatives
del seus escrits. Navarro mira de contextualitzar l’obra de
Verne en una França convulsa que va rebre els seus llibres
amb un gran entusiasme.
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Finalment, Pascuala Morote tracta de desenvolupar la di-
cotomia entre la literatura de tradició oral i la literatura
clàssica d’autor. Ho fa amb un enfocament molt didàctic
que permet reconéixer els principis d’una metodologia per
a l’aula. 
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