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Tornarem a lluitar,
tornarem a sofrir,
tornarem a vèncer

Fa trenta anys, a partir d’un seguit d’atzars i iniciatives en pro de
la defensa de la nostra llengua i cultura, naixia el Consell Català
del Llibre per Infants i Joves, més endavant Infantil i Juvenil. Un
grup de gent del país —escriptors, mestres, editors,
bibliotecaris…— van decidir que la literatura per a infants i joves
també tenia dret a existir oficialment. I amb aquesta finalitat, la
de difondre arreu i pertot la nostra literatura per a petits, naixia
aquesta institució, que engloba totes les associacions que
defensen la literatura catalana i en català. Una iniciativa singular,
única en tots els àmbits i que ja té trenta anys de durada. Una
idea convertida en realitat que malgrat la crisi actual es manté
viva, amb ganes, amb iniciativa i més oberta que mai. Una
institució en la qual tots hi som presents: escriptors, llibreters,
il·lustradors, editors, mestres, bibliotecaris, amics del llibre
infantil, etc. Tinguem-ho sempre en compte!
Al llarg de trenta anys hi ha hagut alts i baixos, prims i grassos,
gent que s’ha enfilat al carro amb ganes de fer feina, gent que
malauradament n’ha baixat —va per vosaltres, Emili Teixidor,
Sebastià Sorribas, Enric Solbes, M. Dolors Alibés, Mercè Llimona…
i d’altres—, somnis que s’han convertit en realitat, com els
premis Protagonista Jove o Atrapallibres, Nascuts per Llegir,
Municipi Lector…, i, per què no, aquesta revista que teniu a les
mans.
Però no ens podem acontentar amb el cofoisme, no podem
sentir que tenim la feina feta i asseure’ns a mirar enrere, ans al
contrari. Una crisi no pot servir per a res més que per
esperonar-nos a reflexionar, posar en dubte tot allò que
donàvem per bo, rectificar si és necessari, inventar i, com va dir
el nostre malaurat president Lluís Companys, tornar a vèncer. I
és que si no volem caure de la bicicleta no ens queda altre remei
que continuar pedalant. I si no que ho preguntin a la companyia
Egos Teatre i al seu musical La casa sota la sorra, a partir de
l’obra homònima de Joaquim Carbó, o fixem-nos en l’exposició
sobre Lola Anglada del Museu d’Història de Catalunya,
capitanejat pel nostre escriptor Agustí Alcoberro, o en l’obertura
d’alguna llibreria especialitzada en la nostra literatura. I és que
el món és, indubtablement, dels valents. I de valents al ClijCAT
en som molt, però molt!
MOLTES FELICITATS!
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