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“À la ville de... Barcelona!” No, segura-
ment no va ser així, perquè es va 
anunciar a Bolonya, així que devia so-

nar diferent, però la qüestió és que ha guanyat 
Barcelona. Per si encara no us ha arribat, la ciutat 
acollirà l’IBBY World Congress l’any 2028. I què 
és, aquest congrés? Doncs el més important que 
existeix, a escala mundial, de literatura infantil i 
juvenil (que s’identifica amb les sigles LIJ). 
L’IBBY és l’organisme més important del món pel 
que fa a la LIJ, i celebra un congrés cada dos anys. 
És quan s’atorga, per exemple, el premi Hans 
Christian Andersen, conegut popularment com 
el Nobel de la literatura infantil i juvenil. Després 
d’un any (i de molta feina prèvia), la secció cata-
lana, l’IBBYCat, el Consell Català del Llibre In-
fantil i Juvenil, va presentar la seva candidatura 
per ser-ne la seu el 2028, i va ser escollida per so-
bre d’Accra (Ghana), Suwon (Corea) i Sharjah 
(Emirats Àrabs). Durant tres dies i mig, més de 
600 persones de gran rellevància seran a la ciutat 
per parlar de LIJ. Les xifres no són les del Mobi-
le Congress, però, deixant de banda la gens 
menyspreable part econòmica, jo crec que, com a 
ciutadans, ens aportarà tant o més.  

“És una oportunitat única, una bomba”. M’ho 
diu Lluís Zendrera, l’equivalent de Pasqual Ma-
ragall en aquesta candidatura: és qui la va impul-
sar, qui hi va creure, i qui va saber convertir aquest 
objectiu en un esforç col·lectiu. Dies eufòrics per 
a ell: fa poc, la seva editorial, Joventut (que molts 
vam començar a conèixer pel Tintín), rebia la me-
dalla d’or al Mèrit Cultural atorgada per l’Ajunta-
ment pels seus 100 anys de trajectòria (Felici-
tats!). Zendrera deu aprofitar molt bé les hores, 

perquè també presideix l’IBBYCat i la secció es-
panyola de l’IBBY, i no pot estar més content amb 
la decisió. Em deixa molt clar que vol que tota la 
ciutat s’ompli de LIJ, que aquest no serà un con-
grés “a porta tancada”, sinó que volen que tota la 
ciutat el visqui. “Per primera vegada”, m’explica 
la Marta Roig, secretària tècnica de l’IBBYCat, 
“els nens i els joves formaran part d’un congrés, 
els farem participar, dialogar amb les “veus del 
sector”. La nostra proposta els ha tingut presents 
des del primer moment”. Això es reflecteix, tam-
bé, en el lema que han triat: “Llegir és un dret uni-
versal”. “Ens serveix per reivindicar el dret que 
tenen tots els infants que se’ls llegeixi abans de 
dormir, que hi hagi biblioteques a l’escola que els 
obrin la porta a la lectura més enllà de la condi-
ció social, a accedir a literatura d’alts estàndards 
de qualitat: amb innovació, amb risc artístic. Rei-
vindiquem el dret a una literatura mirall que ens 
permeti entendre’ns com a cultura, però també 
a una literatura finestra que connecti les infàn-
cies de tot el món”. Roig encara podria seguir. 
Tant el lema com el congrés tindran moltes capes. 

El sector està molt il·lusionat, em diuen, i 
m’agrada saber que serà al centre de les activitats 
d’aquells dies. Serà fabulós rebre grans editors, 
autors, il·lustradors o teòrics de fora, però qui-
na oportunitat tan fantàstica tindrem, també, 
per reivindicar els professionals de casa, un sec-
tor que té un talent que no ens l’acabem, i que a 
vegades no estic segura que valorem prou. La ve-
ritat és que m’ha fet molt contenta, la notícia, i 
crec realment que és important. Potser els taxis 
no faran vaga, aquells dies, però ja us dic jo que 
serà un congrés que recordarem. !

Barcelona, capital mundial de la LIJ

ANNA  
GUITART

A peu de pàgina

Nens llegint a la biblioteca de l’Escola Casas del Clot de Barcelona. MARC ROVIRA
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FICCIÓ NO-FICCIÓ

RRànquing setmanal del Baròmetre 
de la Comunicació i la Cultura

[ 1 ] El cuco de cristal 
JAVIER CASTILLO 
Suma 
464 pàgines, 20,90 ! 
1/5 
 
[ 2 ] La secta 
C. LÄCKBERG, H. FEXEUS 
Planeta 
752 pàgines, 23,90 ! 
4/3 
 
[ 3 ] Hijos de la fábula 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 
312 pàgines, 20,90 ! 
2/5 
 
[ 4 ] Castillos de fuego 
IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN 
Seix Barral 
704 pàgines, 22,90 ! 
5/3 
 
[ 5 ] Historias de mujeres 
casadas 
CRISTINA CAMPOS 
Planeta 
464 pàgines, 22,50 ! 
7/18 

[ 1 ] Quijote en el Congo 
XAVIER ALDEKOA 
Península 
350 pàgines, 19,90 ! 
7/2 
 
[ 2 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
256 pàgines, 18,90 !  
5/239 
 
[ 3 ]  En la sombra  
PRÍNCIPE HARRY 
Planeta 
562 pàgines, 22,90 ! 
2/8 
 
[ 4 ] Hábitos atómicos 
JAMES CLEAR  
Planeta 
336 pàgines, 17,95 ! 
3/129 
 
[ 5 ] Encuentra  
tu persona vitamina 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ  
Espasa 
308 pàgines, 19,90 !  
9/80  

[ 1 ] Les nostres mares 
GEMMA RUIZ PALÀ 
Proa 
300 pàgines, 19,90 ! 

1/3 
 
[ 2 ] Aterratge 
EVA PIQUER 
Club Editor 
156 pàgines, 17,95 ! 
3/5 
 
[ 3 ] Demà, i demà, i demà 
GABRIELLE ZEVIN 
Periscopi 
536 pàgines, 21,90 ! 
-/1 
 
[ 4 ] La mestra i la bèstia 
IMMA MONSÓ 
Anagrama 
350 pàgines, 19,90 ! 
-/2 
 
[ 5 ] La possibilitat de  
dir-ne casa 
MARTA ORRIOLS  
Proa 
300 pàgines, 19,90 ! 
5/8  

* Posició setmana anterior /  
   Setmanes en el mercat

[ 1 ] Lletres que parlen 
JESÚS ALTURO I TÀNIA ALAIX 
La Magrana 
432 pàgines, 24,90 ! 

-/2 
 
[ 2 ] La caçadora de masies 
MARTA LLORET  
Columna 
184 pàgines, 19,90 ! 
1/3 
 
[ 3 ] Fer diners 
TEODOR DE MAS VALLS  
Columna 
480 pàgines, 20 ! 
5/6 
 
[ 4 ] El Quixot al Congo 
XAVIER ALDEKOA 
Columna 
350 pàgines, 19,90 ! 
8/2 
 
[ 5 ] A la recerca de l’obra 
perduda 
ALBERT VELASCO   
Pòrtic 
352 pàgines, 18,50 ! 
3/2  

FICCIÓ NO-FICCIÓ 

CASTELLÀ

CATALÀ

Els més venuts


