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«La literatura infantil i juvenil al País  Valencià». A:
L’Aiguadolç, núm. 39 (tardor 2011).

Q ue una revis ta publiqui un monogràfic  sobre LIJ no hauria de ser notíc ia,

però encara ho és . L’A iguadolç , que des  del 1985 edita l’Ins titut d’Es tudis

C omarcals  de la Marina A lta, ha dedicat el número 39  a la LIJ valenc iana.

Es  trac ta  d’una  revis ta  de  literatura  que  fins  ara  havia  centrat  els

doss iers  sobretot  en grans  noms  de  la  literatura  catalana  (Isabel-C lara

Simó, V icent A ndrés  Es tellés…) i que ara, gràc ies  als  bons  ofic is  de Josep

A ntoni Fluixà, fa una panoràmica completa i variada de la LIJ  valenc iana,

amb tres  grans  blocs . E l primer inc lou una entrevis ta a Enric  Lluch i  set

artic les  que  repassen  des  dels  llibres  il·lus trats  fins  a  la  narrativa  de

tradic ió  oral  o  l’animac ió  lec tora, passant  per la  novel·la  his tòrica  o  els

llibres  de  no-fic c ió.  Voldríem  des tacar  dos  d’aques ts  artic les :  el

«Panorama de la literatura infantil  i  juvenil  al  País  Valenc ià», del  mateix

Fluixà, i el dedicat a l’obra poètica de Maria Dolors  Pellicer, obra de P ilar

Garc ia  A paric io,  un  artic le  rigorós  i  engrescador.  E l  segon  bloc  de  la

revis ta  comenta  el  volum La  traducc ió  de  la  literatura  infantil  i  juvenil

(A ELC ,  2011)  i  fa  una  breu,  però  intensa,  biografia  de  V íc tor  Peris

(1951-2010), mestre i autor de LIJ. I  el tercer bloc  presenta una dotzena

de poetes  europeus  del  segle XX, traduïts  per M iquel Desc lot. Un volum

d’allò més  útil per apropar-nos  a una literatura rica i variada, però massa

desconeguda fora del País  Valenc ià.
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L’elaboració d’aquesta web, ha comptat amb una subvenció de la Institució de les Lletres
Catalanes, per a la creació de pàgines web sobre literatura catalana.
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