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Especial Sant Jordi 2018: una selecció de
llibres de literatura infantil i juvenil

El llibreter Enric Aymerich ens proposa una selecció de novetats de llibres per

a infants i joves, per edats i temàtica · També ens parla de tendències del

sector i del naixement del premi Maria Rius d’il·lustració

Enric Aymerich fa gairebé trenta anys que és llibreter. Primer ho va ser a la mítica llibreria
Robafaves de Mataró. Des de fa més d’una dècada, ho és a la llibreria Laie del carrer Pau
Claris. I és l’encarregat de la secció de literatura infantil i juvenil. Li hem demanat que ens
proposi una selecció de novetats de llibres per a infants i joves, per edats i temàtica. N’ofereix
gairebé una quarantena.

PRE-LECTURA
Susanne Straber, Molt adormit, molt despert. Traducció Susana Montero (Editorial Juventud)
Dario Zeruto, Formes, colors i números (Edebé)
Jan Birck, La Sara i el pelut: un poni que fa lladrucs (Los cuatro azules)

PRIMERES LECTURES
Lluís Farré, Retrat de família (Combel)
Eulàlia Canal, L’arbre de les històries (Animallibres)

NARRATIVA 8-12 ANYS
Eulàlia Canal Iglesias, L’arbre de les històries (Animallibres)
Jaume Copons, L’any del gat (Editorial Bambú)

NARRATIVA 12-14 ANYS
Josep M. Folch i Torres, Aventures extraordinàries d’en Massagran (Editorial Bambú)
Jennifer Chambliss Bertman, El codi indesxifrable. Caçadors de llibres 2 (Estrella Polar)

NARRATIVA JUVENIL
Lois Lowry, Fill producte 36. Traducció Lluïsa Moreno Llort (Cruïlla)
Míria Rawick, Diari de la Míriam. Traducció d’Aurèlia Manils Guarro (Angle editorial)
Eduard Altarriba, Què és la guerra? (Bang ediciones)

POESIA INFANTIL
Miquel Àngel Llauger i Carles Moll (il·lustració), Volen quan volen (Editorial Arrela)
Salvador Comelles i Mercè Galí (il·lustració), Bon dia (Publicacions de l’Abadia de Montserrat)

ÀLBUM IL·LUSTRAT
Jaume Escala i Carme Solé Vendrell (il·lustració), Els nens del mar (Corre la voz)
Laurie Cohen Nicolas Gouny (il·lustració), La caqueta. Una aventura d’en Joan l’Elefant
(Editorial Tramuntana)
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http://www.editorialjuventud.es/4461.html
http://www.edebe.es/publicaciones-generales/libro-formes-colors-i-numeros=4307=2=208
http://www.loscuatroazules.com/la-sara-i-el-pelut-un-poni-que-fa-lladrucs/
https://www.combeleditorial.com/ca/llibre/retrat-de-familia_978-84-9101-344-0
https://www.animallibres.cat/fitxa-llibre_cataleg/items/Larbre-de-les-histories.html
https://www.animallibres.cat/fitxa-llibre_cataleg/items/Larbre-de-les-histories.html
http://www.editorialbambu.com/ca/llibre/lany-del-gat_80270231/
http://www.editorialbambu.com/ca/llibre/massagran_80270232/
https://www.grup62.cat/llibre-el-codi-indesxifrable/265680
http://www.cruilla.cat/cataleg/literatura/fill-producte-36
http://www.angleeditorial.com/el-diari-de-la-mriam-721
https://www.laie.es/libro/que-es-la-guerra/1252421/978-84-17178-10-9
https://www.laie.es/libro/volen-quan-volen/1246094/978-84-943858-6-5
http://www.pamsa.com/pamsa/cataleg/Bon-dia-Poemes-de-bon-mati.html
https://www.laie.es/libro/els-nens-del-mar/1252423/978-84-947412-1-0
http://www.tramuntanaeditorial.com/ca/cataleg/la-caqueta
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Myrim Ouyessad i Ronan Badel (il·lustració), El llop no vindrà (Edicions Baula)
Emilio Urberuaga, Gilda, l’ovella gegant (Nubeocho ediciones)
Marta Altés, El meu avi (Blackie Books)
Ilan Brenman i Guilherme Karsten, Iaia, pare de fer fotos! Traducció d’Elena Martín Valls
(Edicions Baula)
Ignasi Llorente i Maria Palet (il·lustració), Mai no oblidaré el teu nom (Cossetània edicions)
Maria Girón, El petit Artur i l’elefant sense memòria (editorial Tramuntana)
Lluís Llach i Jordi Vila Delclòs, L’Estaca (Símbol editors)
Francesc Candel i Cesc (dibuixos), Una nova terra (Associació de Mestres Rosa Sensat)
Jacques Goldstyn, Cartes per a la llibertat. Traducció de Núria Sales i Rovira (Símbol editors)

CONEIXEMENTS
Ainhoa Rebolledo i Iratxe López de Munáin, Nikola Tesla, El mag de la ciència. Traducció
d’Ariadna Pous (Vegueta edicions)
Gianumberto Accinelli i Serena Viola (il·lustració), El fil invisible de la natura. Traducció Helena
Aguilà (Libros del zorro rojo)
Mònica Usart i Roser Calafell (il·lustració), Mirant l’univers (La Galera)
Pascale Hédelin, El progrés no s’atura mai. Traducció de Josep M. Pinto (Zahori Packaged
Ideas)
Diversos autors, Matemàtiques en 30 segons. Traducció de Lluïsa Moreno Llort (Editorial
Blume)
Mike Goldsmith i Harriet Russell, Aquest llibre pensa que ets un geni de les mates (Librooks)
Més d’un autor, Simplíssim. Els experiments cientítics més fàcils del món. Traductor Jordi
Trilla (Larousse)

BIOGRAFIES SOBRE DONES
Pilarín Bayés, La meva vida (Bridge editorial)
Roser Capdevila, La nena que volia dibuixar (Llibres del 9 Angle)
M. Isabel Sánchez Vegara, Geordia O’Keeffe. Traducció de Laia Vidal Serrano (Alba editorial)
Víctor Garcia Tur i Mar Azabal, Hipàtia, la gran mestra d’Alexandria. Traducció d’Ariadna
Pous (Vegueta ediciones)
Diverses autores, Un conte propi. Històries per escoltar i llegir, heroïnes per descobrir.
Traducció de Gemma Solés i Coll (Takatuka)
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http://baula.com/el-llop-no-vindra/
http://www.nubeocho.com/index.php/fr/catalogo-fr/401-gilda-ovella-gegant-fr
https://www.blackiebooks.org/catalogo/el-meu-avi/
http://baula.com/iaia-para-de-fer-fotos/
http://www.cossetania.com/mai-no-oblidar-el-teu-nom-2123
http://www.tramuntanaeditorial.com/ca/cataleg/el-petit-artur-i-lelefant-sense-mem%C3%B2ria
http://simboleditors.com/home/180-l-estaca-9788415315490.html
http://www2.rosasensat.org/post/una-nova-terra-de-francesc-candel-i-amb-il-lustracions-de-cesc-dese-volum-de-la-col-leccio-mars
http://simboleditors.com/home/178-cartes-per-a-la-llibertat-9788415315476.html?search_query=cartes&results=2
http://veguetaediciones.com/ca/llibre/1305/
https://novedades.librosdelzorrorojo.com/fil-invisible-natura/
http://www.lagaleraeditorial.com/ca/mirant-lunivers-978-84-246-6282-0#.WtQnvZNuY1g
http://zahorideideas.com/publishing/el-progres-no-satura-mai/
https://blume.net/catalogo/1606-matematiques-en-30-segons-9788417254155.html?search_query=Matematiques+en+30+segons&results=1
http://www.librooks.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=61&category_id=8&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=2
https://www.larousse.es/index.php?opcion=ficha&obrcod=5197848
https://www.laie.es/libro/pilarin-bayes-de-luna/1243354/978-84-16670-52-9
http://www.angleeditorial.com/la-nena-que-volia-dibuixar-725
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showprod&nt=7455&ref=97884-90654484&fldr=539#.WtRsBJNuY1g
http://veguetaediciones.com/libro/hipatia-la-gran-mestra-dalexandria/
http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=173&Un%20conte%20propi|Pandora%20Mirabilia%20i%20Camila%20Monasterio|Irene%20Cuesta
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El llibreter Enric Aymerich recomana una trentena de llibres infantils i juvenils per Sant Jordi.
(Fotografia: Albert Salamé.) 

Amb Enric Aymerich hem parlat també del comportament dels lectors, de la venda del llibre
durant la diada de Sant Jordi, del sector del llibre infantil i juvenil, de tendències, i del premi
Maria Rius d’il·lustració, que és a punt de fer-se públic i que convoquen les llibreries la Caixa
d’Eines i Laie.

—Com es presenta aquest Sant Jordi?
—És una diada esplèndida, perquè el Sant Jordi és de la gent, sobretot quan cau en un dia
feiner i no plou. La gent, el dia de Sant Jordi, està contenta i enmig de la massificació no perd
mai el somriure. Ara, com es presenta? Amb grans incògnites, com sempre. No sabem mai
què passarà. Depèn molt dels mitjans de comunicació, especialment les ràdios, que són
immediatesa. El mateix dia de Sant Jordi conviden uns autors i això fa que els seus llibres es
moguin. També és cert que en l’àmbit d’infantil i juvenil això no passa tant.

—Sou l’encarregat de la secció d’infantil i juvenil. Què ofereix?
—La Laie és una llibreria especialitzada en humanitats i té una secció d’infantil i juvenil on
prima sobretot l’àlbum il·lustrat i els llibres dirigits a la franja baixa d’edat, mentre que té una
oferta més limitada pel que fa al llibre juvenil. Tenim uns clients de literatura infantil molt
fidelitzats, però que sovint no hem vist mai. Un exemple és una clienta que sempre ve a
comprar-nos llibres per a les seves filles, perquè ella treballa a Barcelona, però la família viu
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https://imatges.vilaweb.cat/nacional/wp-content/uploads/2018/04/20180416enric_a002-16112025.jpg
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fora de la ciutat. A la Laie, són els adults qui més sovint trien els llibres per als infants. A
vegades, els adults en compren per nostàlgia, perquè troben llibres que havien llegit de petits i
en tenen un bon record. Però jo crec que no són gaire bones opcions, perquè no és cap
garantia que els seus fills s’ho passin igual de bé. Això ha passat, per exemple, amb Gloria
Fuertes.

—Heu seleccionat un nombre important de títols de llibre il·lustrat, però també és
considerable l’apartat de llibres de coneixement. Viuen una revifalla? Han evolucionat
amb el temps?
—Quan jo era petit, els llibres de coneixement tenien una certa importància, per la formació que
contenien. I tot i que potser en algun moment han patit una davallada, m’atreviria a dir que
sempre han tingut importància. Per exemple, les col·leccions que parlen d’animals sempre hi
han estat, perquè són eines de coneixement molt vàlides. Amb el temps, potser ha anat
canviant la importància de les il·lustracions i una presentació més atractiva. Les modes
influeixen si aquests llibres fan prevaldre els dibuixos o les fotografies, però són llibres que
sempre han tingut importància.

—També recomaneu llibres de poesia per a infants.
—Sempre procuro recomanar llibres de poesia infantil. Lliga amb la filosofia de la llibreria. I
tenen un públic. A mi em sembla que els llibres de poesia per a infants han anat guanyant
qualitat. Recordo que abans tot girava sobretot al voltant del rodolí. Ara s’ofereix una poesia
molt treballada, pensada per al públic a qui s’adreça, i treballada conjuntament amb
l’il·lustrador.

—L’oferta d’àlbum il·lustrat que es fa al país va creixent i se’n compra menys de fora?
—L’àlbum il·lustrat es reinventa i evoluciona. Ara, per exemple, s’ofereixen àlbums que
trenquen la barrera de l’edat, perquè il·lustracions i text permeten diferents lectures segons
l’edat. I també són eines útils per a treballar problemes emocionals i malalties. Ara, hi ha un
excés d’oferta que s’ha de regular: durant la crisi, és sabut que el sector del llibre infantil va
partir menys que el llibre per a adults. Això va fer que tothom s’aboqués a fer àlbum il·lustrat:
noves editorials dedicades a l’àlbum, editorials que no en feien que també s’hi van posar. Hi
ha una sobreproducció que caldrà regular. Pel que fa a la producció pròpia, us diré que el
talent no és nou, n’hi ha hagut sempre. I l’hem de reconèixer i fer visible. És en aquest sentit
que les llibreries la Caixa d’Eines i Laie hem impulsat el premi Maria Rius, per a premiar cada
any la trajectòria d’un il·lustrador de llibre infantil. El premi porta el nom de Maria Rius perquè
és una de les grans il·lustradores del país, tot i que ara ja està jubilada. Però durant molts
anys ha fet una tasca ingent: ha fet molt en l’àmbit artístic i també ha contribuït molt a la
professionalització dels il·lustradors (va ser fundadora i presidenta de l’APIC, l’Associació
Professional d’Il·lustradors de Catalunya). El premi es donarà el 2 de juny.

—Una darrera mirada als recomanats: oferiu també un nombre considerable de llibres
de biografies de dones.
—Sí, tothom s’ha posat a fer biografies de dones. Aquest excés no m’acaba d’agradar. I
només van dirigides a les nenes? Alhora, aquesta tendència conviu amb mares joves que són
més conservadores que les seves mares. I em pregunto si això respon a un buit editorial o a
un interès purament mercantilista. Perquè no hem d’oblidar que l’edició és una indústria. Són

                               4 / 5



Especial Sant Jordi 2018: una selecció de llibres de literatura infantil i...
Dilluns 16.04.2018 22:00 - Montserrat Serra

títols que responen a la sensibilitat de l’editor que els publica?
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