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Un recurs per a la selecció de literatura
infantil
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Llibres que obren mons: selecció bibliogràfica de l'Associació Âlbum! Pròleg,
Teresa Duran. Barcelona: Âlbum, 2019. 51 p. Disponible també en línia a:
<https://webdelalbum.org/wp-content/uploads/2019/10/CATALOGO-catalan.pdf>
De l’associació ¡Âlbum! en vam parlar ja, en aquest blog, amb motiu de la seva
constitució. Des d’aleshores, el 2017, ha plogut molt i, dels dotze membres
fundadors, s’ha passat als 23 de l’actualitat. Hi ha editorials amb una trajectòria
llarga, com Joventut o Ekaré, i altres de més joves, com Bookolia, del 2015, o
Libre Albedrío, de 2014. N’hi ha de catalanes, com Babulinka o Thule, i també
d’altres parts d’Espanya, com Bululú, de la Corunya, o Los Cuatro Azules, de
Madrid.
L’associació ¡Âlbum!, tal com es diu a la seva pàgina web, és «Una iniciativa destinada a donar visibilitat i
rellevància social a l’àlbum amb propostes que volem desenvolupar conjuntament amb llibreters,
biblioteques i escoles». Sobre aquest tipus de llibres vam ressenyar, ja fa temps, una obra força
interessant, de Sophie Van der Linden, Álbum[es] (Ekaré, 2015). Amb el pas del temps, aquest grup
d’editorials independents ha mantingut un ritme creixent d’activitats en favor de la divulgació de l’àlbum
com a gènere a ser tingut en compte.
Una de les línies d’activitats d’¡Âlbum! que pot resultar d’interès per a les llibreries són les seleccions de
novetats que de tant en tant publiquen. Com la que va aparèixer fa un temps i que comentarem tot seguit:
Llibres que obren mons. Es tracta d’un catàleg amb una selecció de 23 àlbums (un per editorial
participant), publicats entre 2017 i 2019. És una mostra de llibres triats, el millor de cada casa: per alguna
cosa molts d’ells han merescut ser seleccionats o premiats en distincions i premis tant nacionals com
internacionals.
Dels 23 títols triats, n’hi ha 8 en castellà i 15 en català (aquests darrers també publicats en versió
castellana). Tots ells adreçats al públic infantil, amb edats recomanades dels tres als nou anys (només
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amb una excepció, Migrants, per a tots els públics, publicat per Libros del Zorro Rojo). En 11 ocasions es
tracta de llibres traduïts, publicats originalment en llengües estrangeres.
La informació de cada llibre ocupa dues pàgines, de manera que serveix molt bé com a eina de selecció.
Inclou un resum de l’argument, suggeriments d’activitats al voltant del llibre, notes biogràfiques breus dels
autors i il·lustradors, i unes paraules clau dels temes tractats en el llibre. I, a més de la referència
bibliogràfica, il·lustracions a color de la coberta i de dues pàgines interiors. També s’afegeixen altres llibres
relacionats. (No hi ha índexs de temàtiques ni d’autors). En resum: una eina pràctica per a la selecció
d’àlbums de qualitat per al públic infantil, amb la facilitat que es troba disponible en accés obert a Internet.
Però l’associació ¡Âlbum! fa més coses: organitza anualment la Setmana de l’Àlbum (prevista ja la
cinquena edició per al novembre de 2021), que esperem que es podrà realitzar ja presencialment (no com
l’edició del 2020, disponible via YouTube). I van publicant, de tant en tant, seleccions d’àlbums que
publiquen les editorials que en són membres, com Llibres que obren mons, de què hem parlat. Tot,
disponible en pdf a partir del seu lloc web.
Felicitem ¡Âlbum! per la feina feta i els encoratgem a continuar la seva tasca divulgadora d’aquest gènere,
que tants bons records ens porta als lectors.
Amadeu Pons
Coordinador de l’Escola de Llibreria
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