
Antecedents del PJ. Primera meitat
dels vuitanta. Col·loquis i debats

Tot just es van donar per tancades les Prime-
res Jornades del Llibre Infantil i Juvenil en Llen-
gua Catalana hi va haver una forta barrinada
col·lectiva a favor del foment d’activitats crea-
tives per impulsar els infants i joves cap a la
lectura literària i en català. Algunes d’aquestes
activitats, d’àmbit municipal, es van fixar el
propòsit d’oferir al públic infantil i juvenil el
gaudi de les històries per si mateixes i es van
fer girar a l’entorn de presentacions, lectures i
col·loquis de la mà de mediadores expertes i
llegidores empedreïdes. S’havien ficat al cap que
una bona manera d’estimular les ganes de llegir
passava per expressar les emocions que suscita
la lectura i compartir-les amb els companys, igual
que la passió que es posa per explicar una bona
pel·lícula, una representació teatral o un cap de
setmana genial. Una llavor, la de parlar, compartir,
contradir, acordar…, de llegir per passar-ho bé,
que creiem trobar germinada uns anys després en
el Premi de Literatura Protagonista Jove.
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Premi de Literatura Protagonista Jove.
Segona meitat dels noranta

Aquelles activitats municipals es van acabar,
però la necessitat de potenciar la lectura de
ficció i en català en els nois i noies continuava
existint. A partir dels onze o dotze anys, aquells
nens i nenes que havien estat grans amants dels
llibres i la lectura literària als nou i als deu
anaven perdent interès per les històries escri-
tes… i les ganes de llegir. S’ensumava que calia
dissenyar una nova proposta i noves estratègies,
i partint del boca-orella i de la tirada que tenia
en els infants i joves la presentació de llibres
als centres escolars i instituts seguits de col·lo-
quis i debats, l’any 1995 l’Associació Catalana
d’Amics del Llibre Infantil i el Consell Català del
Llibre per a Infants van acordar tirar endavant
una nova activitat; és així que es va gestar el
Premi de Literatura Protagonista Jove.

Proposta més universal

Es va pensar en la creació d’un premi anual
de literatura juvenil amb tots els ets i uts en què
poguessin participar els escolars d’EGB de dotze
a disset anys (i els d’ESO amb la LOGSE) no
només de Barcelona sinó de tot Catalunya.

Estratègies
• Ajudar a crear una zona de lectura au-

tònoma, gratificant i d’elecció lliure dins els
centres escolars i els instituts de cinc obres
seleccionades per un comitè d’experts en litera-
tura infantil i juvenil compromesos a llegir les
que es publicarien cada any dins aquestes cate-
gories.

• Que mestres i professors s’ocupessin de fer
arribar als alumnes la convocatòria del premi,
els presentessin els llibres seleccionats i pro-
moguessin converses i debats sobre les lectures.

• Que els nois i noies que s’hi apuntessin ho
fessin a títol personal.

• Proposar al professorat d’incloure un espai
de lectura obert dins l’horari lectiu.
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• Fer un sorteig entre els centres escolars
participants per dotar la seva biblioteca escolar
amb un lot de llibres a càrrec de l’editorial que
hauria publicat el text guardonat.

• Donar un diploma honorífic a tots els nois
i noies participants.

Objectius
• Potenciar les possibilitats d’exploració de

les qualitats formatives, estètiques, afectives
i lingüístiques que ofereix la literatura a través
d’una selecció atractiva de títols, temes i autors.

• Que els joves lectors es constituïssin com

a jurat dins les aules de cada centre i institut per

avaluar i designar entre tots el millor llibre i

donar-los veu.
• Acceptar que la seva tria podria ser que no

guanyés, perquè el guardó final recauria en
l’obra que obtingués la suma de vots més alta
entre el total de nois i noies participants.

Amb tots aquests propòsits, normes, estra-
tègies i objectius a la butxaca, l’Associació Ca-
talana d’Amics del Llibre Infantil i el Consell
Català del Llibre per a Infants van acordar tirar
endavant el Premi de Literatura Protagonista

Jove, que va ser presentat i convocat l’any 1996
en el marc del Saló del Llibre Infantil i Juvenil
de Barcelona.

El Protagonista Jove al llarg de 15 anys

Al llarg de quinze premis i a les portes del
setzè, fer un balanç exhaustiu de les coses que
han succeït necessitaria més espai que les pà-
gines d’aquest escrit, però segons els entesos
es pot destacar que arribar a un quinzè i ara un
setzè Protagonista Jove és anar camí de l’èxit.
A nosaltres ens agradaria pensar que és fruit,

per descomptat, de la qualitat de les obres pre-
sentades i de la seva varietat temàtica, que ha
anat evolucionant en els plantejaments tal com
ho ha fet la societat. I també de la decisió de
tractar els nois i noies amb responsabilitat i
seriositat, tal com fan els jurats d’adults d’altres
premis literaris. És obvi que en el Protagonista
Jove les noies i els nois són els protagonistes:
d’ells depenen, i de ningú més, els guardons
amb què surten premiats autores i autors.

S’ha de dir que la cuina on es cou el Protago-
nista Jove és alta cuina. La seva organització anual
demana la interactivitat potent de moltes perso-
nes de diversos estaments, des del Consell Català
fins a experts, professorat i bibliotecaris, les
editorials i, naturalment, les autores i autors;
ara, a més, cal tenir en compte el suport de les
noves tecnologies. El premi és una feina col·lectiva
sobre la qual està bé reflexionar, perquè com és
natural no s’ha lliurat de tenir alts i baixos.

Els alts pel que fa als joves
• Haver descobert grans autors i excel·lents

obres literàries que han suscitat l’impuls de
llegir en els i les joves.1

• Que la sinergia establerta entre ells hagi
estat plaent i enriquidora.2

• Haver obert el camí cap a temes i registres
amb capacitat de subministrar imatges d’uni-
versos dotats de sensacions damunt les quals
han pogut experimentar sentiments d’iden-
tificació o de rebuig, d’imaginar-se el món i
potser comprendre’l i comprendre’s ells ma-
teixos.3

• La dada d’excel·lència de fer anar juntes la
biblioteca escolar i la pública a través, en gran
part, dels clubs de lectura.4

• El convenciment de professors i biblioteca-
ris per acompanyar els alumnes en aquests iti-
neraris de lectura.

· Ajustar les regles del joc als canvis socials
i culturals de la població escolar i general.

• La incorporació dels joves a Internet (webs,
blocs i les TIC en general), circumstància que ha
afavorit la comunicació i la controvèrsia sobre
les lectures.5

Els alts socials
• Guardonar amb un premi (que ha anat can-

viant de formes i volums) els autors de les obres
guanyadores i els seus editors.6

• Fer visible el Protagonista Jove amb actes
lúdics en què el jurat més nombrós que coneixem
es troba amb els autors, els editors, els mit-
jans…7

• Eixamplar el radi lector fent una crida a la
participació dels nois i noies del País Valencià
i les Illes Balears.

Els baixos
• Potser l’únic aspecte negatiu, però molt

important i que comença a inquietar, és la pro-
gressiva disminució de nois i noies participants.
Ara com ara, i esperem que duri, el decreixement
té més pinta de «Dragon Khan» que de caiguda
lliure, però caldrà estar atents als indicadors
perquè el plaer de llegir obres de ficció no deixi
d’arribar al jovent i seduir-lo, tant se val en quin
format.

Repàs

Els joves, convertits en crítics literaris i pos-
teriorment en jurat, s’han mostrat oberts a
conèixer i premiar autors esplèndids, catalans
i de tot el món, que han seguit publicant amb
èxit, i també sovint a valorar la introducció de
gèneres i de temàtiques amb una manera nova
d’adreçar-s’hi. Inscriure’s al Protagonista Jove
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pot significar llegir-se un total de quatre obres
(fins al 1999 eren cinc) en igualtat de condicions
literàries i argumentals.8

Amb un nombre de lectures i autors, guardo-
nats i finalistes, molt rellevant, ens podem pre-
guntar si el Protagonista Jove és un descobridor
de talents. Però no ho és, perquè els autors i els
llibres que conformen la selecció anual són això,
una selecció que, com s’ha dit abans, du a terme
un comitè d’experts en literatura infantil i juvenil
després de llegir-se la producció editorial d’un
any. Tot i això, ens agradaria saber si el Prota-
gonista Jove ha estat un estímul per a les edito-
rials catalanes per cercar i publicar obres que
siguin cada vegada millors, com es podrà perce-
bre en el Protagonista Jove d’enguany, que ha
obligat a deixar-ne moltes al tinter.

El 16è Premi de Literatura Protagonista Jove

proporcionarà als adolescents i joves l’opor-
tunitat de debatre sobre una molt bona collita,
i cadascun dels autors haurà de fer front a una
forta competència.9  Els jurats es trobaran amb
històries realistes o dramàtiques quasi èpiques,
al costat de relats d’un humor fresc i enjogassat
que sentiran molt propers i d’arguments que
enllacen històries d’amor, creixement personal
i rebel·lia, de llibres de fantasia o que expliquen

un viatge iniciàtic, que parlen de sentiments a
flor de pell, i amb una gran diversitat d’esce-
naris, amb algun d’espectacular. Augurem,
doncs, que la tria no els serà fàcil!!

Final

La lectura, la presentació posterior,
el col·loqui i el debat amb els companys
i el guiatge d’un adult, i el fet que sigui
un jurat juvenil qui avaluï i premiï títols
i autors, continua sent, pensem, una
bona eina per potenciar el plaer de llegir
a partir de textos relacionats amb la
comunicació literària. Els actes que pro-
mocionen la lectura requereixen, com
l’educació, estabilitat i tenacitat. El Pro-
tagonista Jove és un mòbil per fomentar
el plaer de llegir en els joves quan els
ve de gust endinsar-se en l’univers de
personatges, situacions i escenaris que
possibiliten posar-se a la pell de l’altre,
ni més ni menys.

1. A tall de curiositat, apuntem alguns dels anys més
controvertits del Protagonista Jove: el 1996, El misteri
del solitari, de Jostein Gaarder, c16-17a (massa críptic?);
el 1999, Nirvana, de Pere Formiguera, c14-15a, i El
guanyador afortunat, de Hubert Ben Kamoun, c16-17a
(filosofem?); el 2000, Mr Vértigo, de Paul Auster, c16-
17a (novel·les de les col·leccions d’adults?); el 2005, El
curiós incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon, c15-
16a (no hi entraran!); el 2009, Els jocs de la fam, de
Suzanne Collins, c13-14a, i No i jo, de Delphine de Vigan,
c15-16a (lectures escolars?); el 2010, Tremolor, de
Maggie Stiefvater, c15-16a (best-sellers?). I això, sense
comptar les obres finalistes, que els nois i noies també
llegeixen i puntuen.
2. Hem de fer notar que els escriptors catalans compe-
teixen amb els de llengua anglesa pels primers llocs del
pòdium.
3. Com a curiositat, destaquem que les temàtiques més
apreciades han estat les que aborden situacions dels
joves en alguna mena de conflicte, a força distància de
les altres.
4. S’ha de dir que, tot i que sumar la biblioteca escolar
i la biblioteca pública ha estat un encert, també ha estat,
i ens temem que duri, un punt de discussió entre els
experts: mentre uns veuen que les dificultats de com-
prensió d’un relat són inexistents, els altres troben que
sí que hi són, i cal discutir i aportar explicacions raonables
per persuadir-se els uns als altres. El debat continua!!
5. A tall de curiositat, comentem que estan augmentant
considerablement les exposicions de nois i noies sobre
el Protagonista Jove i les lectures a les webs d’instituts,

clubs de lectura i xarxes socials, on contrasten opinions,
expliquen el resultat de les deliberacions i, amb comen-
taris explícits, animen i també desanimen els seus col-
legues a aventurar-se en l’aventura de llegir tal llibre o
tal altre.
6. L’editorial Cruïlla ha rebut deu premis en les diverses
categories, i l’editorial Empúries, sis.
7. Com a curiositat, indiquem alguns aspectes que arriben
a l’ànima d’uns i altres. Als joves els omple de satisfacció
veure’s considerats un jurat literari i, com els jurats
d’adults, al final de festa ser obsequiats amb un refrigeri
on se’ls sent expressar les seves opinions, que sovint
estan en desacord amb les dels «experts»: «Aquest final
no hi ha qui se’l cregui»; «Jo hauria...»; «D’amor?»;
«D’amor!», I així es va desenvolupant la reunió, que té
un altre punt àlgid: conèixer i parlar amb l’autora o autor
guardonat i endevinar la satisfacció als seus ulls o, en
cas que no hi pugui ser present, que l’editorial premiada
s’hagi apressat a fer-l‘hi saber i els hagi fet arribar la
seva consideració. El jovent s’ho passa molt bé, i als
adults, creadors i participants, a part d’altres conside-
racions, l’acte els rejoveneix!!
8. Sense voler pecar d’indiscrets, apuntem alguna de les
opinions expressades per aquests jurats de joves: «Tot
i la presentació i haver-se sentit temptats per les te-
màtiques, quan es troben físicament davant els llibres
es deixen portar per la primera impressió i els engresca
una coberta atractiva»; «Els blancs de les pàgines»;
«L’al·licient d’unes imatges davant la novel·la gràfica»;
«Un relligat consistent»; «No es refien gaire de la sinopsi
de la contracoberta»; «Els atrauen els complements»;
«Les webs dels autors». Una anècdota posa de manifest

com són de primfilats: es fixen en les fonts de lletra del
text, i els atrauen. I una segona: els que defugen la
lectura ho justifiquen dient que ho fan per no sentir-se
marginats davant els companys no lectors!!
9. Volem revelar com han explicat les seves vivències,
entre d’altres, dues autores a les seves webs: Maite
Carranza, guanyadora de l’11è Protagonista Jove l’any
2006 amb El desert de gel, c13-14a, quan l’any 2009 va
tornar a ser escollida per concursar al 14è Protagonista
Jove amb Màgia d’una nit d’estiu va escriure: «Vaig
resultar guanyadora a l’onzena edició del Premi Prota-
gonista Jove amb El desert de gel (de la trilogia La guerra
de les bruixes) i recordo que va ser un dels moments
més emotius de la meva vida com a escriptora. Per pri-
mera vegada el meu jurat eren els lectors [… ] per més
honor, comparteixo cartellera finalista amb tres grans
llibres […] Serà renyit, però guanyi qui guanyi
m’alegraré perquè vosaltres tindreu la paraula».
L’Anna Manso, competidora del Protagonista Jove
d’enguany, diu: «El cas del Premi Protagonista Jove és
una mica singular. No t’hi presentes, sinó que t’escullen.
Un jurat d’experts en literatura juvenil, convocat pel
clijCAT, tria quatre llibres dels publicats en els darrers
mesos per a la categoria de lectors de 13-14 anys i quatre
més per a la categoria de 15-16 anys. El Premi, llavors,
passa a la segona fase. El jurat el formen tots els nois
i noies de les escoles i instituts que demanen formar-
ne part. Seran ells qui es llegiran els llibres i els qui
decidiran l’obra guanyadora de cada categoria. [...]
Aquest any, com acostuma a passar, la competència és
forta».


