
om lectors, bàsicament»,
diu Begoña Lobo, editora
de Media Vaca, com si així
resumira el secret de la seua
bona feina. El gust pel detall

i la importància que donen al treball de
l’autor il·lustrador són trets que fan d’a-
quest segell una referència de qualitat edi-
torial. En els deu anys d’existència del pro-
jecte, amb una producció de tres llibres a
l’any, han ajudat a no considerar la il·lus-
tració com una part subsidiària del text.
«Cal pensar el llibre des del text per a
l’il·lustrador autor, perquè amb eixa com-
binació sorgeix una nova obra més com-
pleta», continua Lobo, que no oculta l’a-
legria que li produeix el premi rebut a la
recent Fira de Bolonya per la versió d’Aju-
bel del Robinson Crusoe. Media Vaca és
l’única editorial de l’estat espanyol que hi
ha estat premiada, i després dels de les ca-
tegories de ficció i no ficció del ,
aquest n’és el tercer guardó.

Begoña Lobo explica quatre bones pràc-
tiques que permeten l’existència d’aques-
tes valuoses obres. Són valors professionals
que milloren els resultats editorials. Pri-
mera, «pagar els drets d’autor que perto-
quen abans de publicar, perquè permet tre-
ballar amb més atenció i qualitat». Sego-
na, «donar el termini que el treball neces-
site per a desenvolupar-lo». Tercera, «pu-
blicar amb la qualitat necessària, un com-
promís amb la correcció i la supervisió. Per-

què els llibres són per a durar i conservar».
I quarta, «tots els llibres contenen infor-
mació sobre la seua ubicació en la histò-
ria de la literatura».

Un volum de producció a tenir en compte
Però més enllà de la particularitat d’un
projecte, les xifres de la literatura infantil i
juvenil (LIJ) valenciana no deixen dubte
de la seua puixança. Les dades del ,
últimes oficials, indiquen que pertanyen a
aquest gènere el , dels títols editats,
però com mantenen uns tiratges superiors
(. exemplars per obra, de mitjana), re-
presenten el , dels exemplars produ-
ïts totals. En el cas específic dels llibres en
valencià, els infantils i juvenils són el ,
dels títols editats, la segona matèria en im-
portància després dels de text. Respecte a
la facturació, , milions coresponen a
aquest gènere literari el , del total, un
percentatge que puja fins al , en la
nostra llengua (, milions).

Per tant, des de la intimitat artesanal dels
creadors fins a la indústria originada, una
de les claus és la innovació. I n’és bona pro-
va la segona edició de l’Escola per a pares
i mestres que tindrà lloc dins de la Fira del
Llibre d’enguany. La coordinadora de l’ac-
tivitat i professora de la Universitat de Va-
lència, Gemma Lluch, valora la primera edi-
ció com a «molt positiva, sobretot per les
visites a internet». El web ha registrat més
de quatre milions de visites, i les descàr-
regues dels documents de les ponències ul-
trapassen les set mil cinc-centes. Lluch in-
sisteix en quatre aspectes relacionats: «Fer
de la lectura un valor és una responsabili-
tat familiar. De vegades els pares i les ma-
res es preocupen molt del creixement físic
dels seus fills, però en l’educació com a per-
sones entra la lectura». Per això, continua,
«les polítiques públiques han d’ajudar els
pares novells», impuls que s’hauria de
complementar amb la concepció de les lli-
breries «com un lloc cultural ampli, i un
punt d’ajuda als pares». Lluch, finalment,
reivindica la pantalla com una ajuda lectora
i rebla «internet és plena de lectors i buida
de llibres».

També en les novetats de la temporada
trobarem un deix d’internacionalització,
com l’edició en Tàndem de l’autora Jutta
Bauer, o la publicació a Bromera d’èxits in-
ternacionals com les de Gianni Rodari,
Cornelia Funke o Herbie Brennan. Per a
Joan Carles Girbés, director de publica-
cions de Bromera, les traduccions respo-
nen «a l’intent de donar normalitat al
nostre catàleg». Altres novetats de literatura
infantil i juvenil destacades són El doma-
dor de línies (Perifèric) de Paco Giménez
i Marc Granell, les aventures de Pau i
Laia, d’A. Palacín i A. Verdaguer, i Els pu-
nyals imprecisos de Xavier Bertran, a Bu-
llent, i Atzucacs (Brosquil) de Jordi Sebas-
tià. També l’aparició d’un nou projecte, Es-
pirelius, que de la mà d’Alicia Arcís i Ger-
mán Segura editarà la part més artística
dels membres d’un estudi de disseny grà-
fic: Sofía o el pendolaje, de Manu Folch i Ju-
lio A. Blasco, presenta una proposta estè-
tica molt acurada basada en la mescla de
retallables i objectes, que desenvolupen un
conjunt harmònic amb un toc artesà.
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El recorregut lector dels infants comença
ben aviat i ho fa de la mà dels adults que
viuen amb ells, en tenen cura i els estimen.
Poc sabem de què pensen els nadons en el
seu primer any de vida, però tenim la certe-
sa que tenen una capacitat de percepció in-
nata que els permet explorar el seu entorn i
a poc a poc, anar organtizant tota la infor-
mació que reben. La lectura, per a ells, és
una lectura amb els cinc sentits, on es barre-
gen per una banda la musicalitat de les pa-
raules, l’olor de la mare o el pare que els
bressola mentre canta, el tacte del llibre
com a objecte... Ja ens explicaven les teories
de Jean Piaget que no hi ha res en la intel·li-
gència que abans no hagi passat pels sentits.
Per això és important que els pares no obli-
din que abans de comprendre, els infants
han de sentir, experimentar. I és que un lli-
bre o una obra d’art ens parla a dos nivells: a
l’intel·lecte per una banda, però també a la
sensibilitat. El mateix goig que sentim els
adults davant d’un quadre de Picasso, tot i
potser no entendre la seva representació,
pot fer que un infant es quedi meravellat da-
vant una imatge de la il·lustradora txeca
Kveta Pacovska. O que deixi de plorar sen-
tint una i altra vegada allò de «rateta, rate-
ta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries
casar amb mi jo que sóc tan bon fadrí?». En
un primer moment, el significat real d’allò
que diem no té importància per a ell, el què
compte és el to, l’emoció de la nostra veu, la
música, i sobretot, el coixí de paraules que
confegim al seu voltant, i que necessita tan o
més que el pit de la mare per poder posar or-
dre al seu món.
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Llibres al bressol

INICIACIÓ A LA LECTURA

Segons l’últim estudi de comerç interior valencià, la literatura destinada als lectors més joves manté
una posició destacada en el sector del llibre. També l’anuari SM mostra que l’any 2008, les vendes
estatals n’augmentaren un 13,9 %. Al darrere d’aquesta situació hi ha una aposta per la innovació, la
professionalitat i el compromís editorial. Por Eduard Ramírez VALENCIA

Literatura infantil i juvenil
Valors de futur

NOU SEGELL D’ÀLBUMS IL·LUSTRATS

Espirelius: del disseny gràfic a la creació literària i artística
Sofía o el pendolaje, de Manu Folch amb il·lustracions de Julio Blasco, és el primer volum d’Espirelius, un estudi valencià de disseny gràfic

que ha decidit publicar els treballs més artístics dels seus membres. Aquest títol conta la història de Sofia, un bebé que sobreviu a diversos nau-
fragis, amb una estètica basada en la combinació de retallables i objectes que formen un conjunt harmònic amb un to artesà.
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A casa nostra, la LIJ representa el
25,7% dels exemplars; en valencià és el
29,8%, la segona matèria en
importància després dels llibres de text

Enguany té lloc la segona edició de
l’Escola per a pares i mestres dins de
la Fira del Llibre, cicle de conferències
que vol fomentar el gust per llegir

UN «ROBINSON» EN IMATGES 
Premio Bologna Ragazzi Award
en la categoria de «Ficció»

«Ajubel ha qüestionat, de ma-
nera valenta, el tradicional vincle
entre text i imatge, elevant-lo a
un nivell nou i superior», ha dit el
jurat de la Fira de Bolonya d’en-
guany en concedir el premi més
prestigiós per a obres il·lustrades,
a la recreació sense paraules que
l’artista Ajubel ha fet del Robin-
son Crusoe de Defoe i que ha pu-
blicat l’editorial Media Vaca.
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GRANS NOMS INTERNACIONALS
El prestigi i la fama d’escriptors
i il·lustradors d’altres països
amplia l’oferta literaria en
valencià per a xiquets i joves

Llibres de Cornelia Funke, Herbie
Brennan, Gianni Rodari —publicats
per Bromera— o Jutta Bauer —per
Tàndem— són exemples de la inter-
nacionalització del catàleg de les
editorials valencianes, que combi-
nen la publicació d’autors locals i
novells amb noms consagrats de la
literatura infantil i juvenil.
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