
 
 
 

CONCLUSIONS DE SOMIARI: II JORNADES D’ÀLBUM IL·LUSTRAT 
 
 
La xarxa virtual i les noves tecnologies trenquen amb el discurs que teníem fins ara sobre 
la LIJ i ens deixen sense arguments a tots aquells que reivindicàvem més espai per la LIJ als 
mitjans de comunicació. Blocs, webs, wikis ... són eines fàcils que tenim a l’abast i cal que 
nosaltres, els mediadors i estudiosos de la LIJ, ens atrevim a difondre la nostra feina. En 
sabem més del què creiem i tenim moltes coses a dir.  
 
Les noves tecnologies també fan possible el treball en xarxa i com el conte de Sopa de 
pedra, editat per Corimbo, no cal que elaborem grans àpats, n’hi haurà prou si 
col·laborem amb una mica d’oli o de sal.  
 
La Mariona Martínez ens demostrà com la lectura -i el menjar- poden moure muntanyes. 
L’àlbum il·lustrat pot ser l’excusa per crear petits grups d’opinió, per crear també lligams 
afectius entre persones de móns distants. L’àlbum il·lustrat és ràpid de llegir, assumible 
per a adults poc avesats a la lectura, però en canvi, té la profunditat suficient per 
despertar emocions.  
 
El dissenyador va insistir en la gran qualitat dels il·lustradors de casa nostra, en 
contraposició a la poca qualitat que en general tenen els textos que arriben a les 
editorials. De fet, se’ns gira feina perquè a banda d’editar contingut LIJ a la Viquipèdia –
proposta que ens feia Sílvia Fernández al començar-, Miquel Puig ens animava a fer 
d’autors i a escriure bons contes.  
 
I encara voldríem destacar un altre tema de la seva intervenció, una cosa que entronca 
directament amb la intervenció de la propera convidada.  
 
Miquel Puig parlava dels il·lustradors “intel·ligents”, així com Ada Cusidó, en la seva 
emotiva xerrada, es referia al seu públic “intel·ligent”. Són infants, sí, però intel·ligents, 
capaços d’apreciar la bellesa de les paraules i la posada en escena. Ben mirat, l’educació 
visual que demana la lectura d’un àlbum també és pot educar a partir d’una sessió de 
“contacontes”. De fet, la maleta que portava l’Ada, la del seu darrer espectacle, podria ser 
perfectament la protagonista de l’àlbum La cosa perduda de Shan Taun, editat per la 
nostra estimada Bárbara Fiore.  
 
Entre el públic érem molts els mediadors que tenim la tasca d’encarregar aquestes 
sessions de narració oral. A les nostres mans hi ha la força de trobar narradors que tinguin 
en compte el gust estètic i la bona adaptació dels àlbums il·lustrats que presenten.  
 



 
 
 

Al final de la primera jornada, l’Iris Gonzàlez exposà quatre pinzellades sobre diferents 
projectes al voltant de l’àlbum i la creació.  
 
Clubs de lectura, laboratoris, lectures en veu alta d’àlbums il·lustrats, llibres d’artista, són 
alguns dels formats que us animem a portar a terme. Més feina, doncs!  
 
Amb el cap ple d’idees marxàrem cap a casa a descansar sense sospitar que la sessió del 
dijous seria una bomba de rellotgeria. L’Emma Bosch, en el marc del seu seminari, ens va 
preparar un concurs de preguntes que enfrontà la meitat del públic (“els tigres”)  contra 
l’altra meitat (“els lleons”). Un concurs que perseguia el noble objectiu de donar a 
conèixer el caràcter expressiu i comunicatiu dels llibres sense mots i establir-ne una 
desitjada classificació. Tela marinera!  
 
De la intervenció de l’Emma ens hem quedat amb algunes idees clares que voldríem 
destacar:  
- és possible i necessària una tipologia de llibres sense mots  
- és necessari el treball en equip per crear bons llibres sense mots. Es nota quan tenim 
davant projectes editorials que s’han treballat conjuntament amb tots els agents implicats  
- No podem oblidar que encara que un llibre no tingui mots no vol dir forçosament que no 
tingui història. Al contrari, sovint cal una lectura molt afinada per seguir la narració a 
través de la imatge. No podem apropar-nos a aquests llibres com si fossin només un seguit 
de dibuixos perquè l’infant imagini una historia ...  
 
I finalment, la gran descoberta. Segons l’Emma Bosch, el millor llibre sense mots del món 
és:  
Trondheim, Lewis. OVNI. Il·lustr. Fabrice Parme. Glenat, 2007. Qui el trobi que ens avisi!  
 
Per acabar el segon dia de Somiari, vam celebrar els deu anys del Grup de Treball del Bib. 
Botó i vam fer entrega del Premi Carme Romaní en homenatge a una bibliotecària que 
gairebé de forma anònima va ensenyar-nos moltes coses sobre les biblioteques, els infants 
i sobre la vida.  
 
El darrer dia de les Jornades el vam passar amb Antonio Ventura i Noemí Villamuza. A 
partir del seu llibre ABCdario (Nórdica, 2010) vam sentir als dos autors parlant sobre el 
concepte de creativitat. Ambdós van coincidir a destacar diferents aspectes que justament 
ja havíem anat sentint al llarg de totes les jornades:  
- cal que l’autor-creador es dirigeixi a un infant com a lector intel·ligent  
- cal remarcar el poc nivell de molts textos que obliguen als il·lustradors a ser molt 
generosos per intentar salvar el resultat final  
- la importància del paper de l’editor, d’un editor també intel·ligent que sap treure el 
millor de cadascú: escriptors, traductors, il·lustradors, dissenyadors, ...  



 
 
 

 
Al llarg de les Jornades, les accions que la Glòria Gorchs i la Marta Roig van presentar ens 
van fer somiar que altres àrees infantils són possibles.  
 
I per acabar, com si d’un conte circular de la Iela Mari es tractés, tornàrem al 
començament, amb les paraules de la Sílvia Fernández:  
- “Oi que a tots ens agrada menjar galetes? Doncs som-hi, hem d’aprendre a cuinar”.  
 
La literatura infantil ens necessita i també necessita espais de trobada com aquest.  
 
Copiem la idea d’aquest gran Laboratori de l’àlbum il·lustrat ideat des del Servei de 
Documentació de Literatura Infantil i Juvenil de la Biblioteca Xavier Benguerel i 
escampem i compartim Somiaris al voltant de la LIJ, les àrees infantils, la creació i 
l’experimentació com una taca d’oli per tot el territori. 
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