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Presentació

Per cinquena vegada, l’associació d’escriptors en 
Llengua catalana convoca el congrés de Litera
tura infantil i Juvenil catalana. Després de les 
edicions celebrades a la seu d’Urgell (1997), 
Vilafranca del Penedès (2001), València (2004), i 
Mollerussa (2009), tot i la situació econòmica 
desfavorable dels darrers temps, no hem volgut 
deixar passar l’ocasió d’emprendre l’organització 
d’aquesta nova trobada. i si bé la trajectòria dels 
congressos ha estat fins ara itinerant, en aquesta 
ocasió venim a la capital principatina i ho fem 
per raons de pes.
a partir del proper setembre, Barcelona recupera 
el Born en una museïtzació que explica un epi
sodi cabdal de la nostra història i aporta un nou 
equipament cultural singular, a un any de la 
commemoració tricentenària del setge i caiguda 
de la ciutat. i en aquest marc i ocasió el tema del 
congrés s’imposava: la història i la ficció histò rica 
per a infants i joves. entorn d’aquest tema pro
posem debatre durant dos dies el passat, present 
i futur dels gèneres derivats de l’ús de la història 
com a referent fonamental.

no cal ponderar la presència que en les nostres 
revistes, col·leccions editorials i autors ha tingut 
la narració històrica i la divulgació del nostre 
passat recent o remot. Una presència constant 
des dels anys seixanta del segle passat que ha 
pres una nova embranzida en els darrers anys 
amb gran quantitat de títols, col·leccions i autors 
–escriptors, il·lustradors– que s’hi han especia
litzat.
com sempre, convoquem al nostre congrés no 
únicament els escriptors sinó tota la resta del 
sector de la literatura infantil i juvenil: il·lustra
dors, editors, llibreters, estudiosos, crítics. a través 
de les conferències i les taules rodones farem un 
estat de la qüestió i plantejarem els reptes de 
futur. i aprofitarem per reconèixer dues persones 
centenàries, la recordada aurora DíazPlaja que 
dóna nom al nostre premi d’articles, i la degana 
i sortosament vivent Joana raspall, a qui tot el 
país dedica enguany el seu homenatge.



Per a la presidència d’honor d’aquest congrés, 
coordinat per Marta Luna, hem cregut que la 
figura d’Oriol Vergés, infatigable autor i divulga
dor de la nostra història per als infants i joves, 
era la persona idònia i que ens podia il·lustrar 
amb la seva experiència i mestratge en el nostre 
tema d’enguany.
Us invitem doncs a formalitzar la inscripció com 
abans millor, atès que la capacitat del local del 
Born és limitada, i a gaudir després de les ses sions 
congressuals i de la descoberta d’un recinte que 
traspua història viva i és la millor demostració 
que el passat incideix en el present i ens impul
sa en el demà que estem somniant.

Dissabte 19 d’octubre de 2013
 9.15 h:  recepció i formalització de la inscripció

10.00 h:  Obertura del Congrés: 
 Guillem-Jordi Graells,
 president de l’aeLc

 Salutació i presentació del congrés: 
 Marta Luna, coordinadora

 Acceptació del president d’honor: 
 Oriol Vergés
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16.00 h:  taula 2: 
 Efemèrides, commemoracions, aniversaris: 

ocasions de creació i de difusió de narrativa 
històrica

 Mercè Canela (escriptora, directora de 

Cavall Fort)

 Cèlia Millan (bibliotecària 
 a la Biblioteca Xavier Benguerel)

 Dolors Cabrera (llibretera a la secció
 d’infantil i juvenil de l’abacus, Girona)

 Josep Llussà (editor de Baula)

  Moderadora: 
 Gemma Pasqual (escriptora)

18.00 h:  Homenatge a Joana Raspall
 Glossa i lectura d’alguns dels poemes 

de Joana raspall, 
 a càrrec de Miquel Desclot 

SeSS ió i

10.30 h:  conferència inaugural: 
 La narració històrica per a infants i joves 

a càrrec d’Oriol Vergés

11.30 h:  cafè

12.00 h:  taula 1: 
 Entre la ficció i la veritat històrica. 

Fidelitats i infidelitats
 M. Carme Roca (escriptora)

 Núria Pradas (escriptora)

 Joan de Déu Prats (escriptor)

 Oriol Garcia Quera (il·lustrador,  
especialista en còmic històric)

  Moderador: 
 Àngel Burgas (escriptor, professor de dibuix)



Diumenge 20 d’octubre de 2013
SeSS ió ii

10.30 h:  conferència: 
 Històries sense origen 
 a càrrec de Teresa Duran

11.30 h:  cafè

12.00 h:  taula 3: 
 La recreació o creació 
 de personatges en contextos històrics 
 Dolors Garcia i Cornellà (escriptora)

 Ignasi Blanch (il·lustrador)

 Enric Larreula (escriptor)

 Jordi Vila Delclòs (il·lustrador)

  Moderadora: 
 Anna Pérez (editora a La Galera)

16.00 h:  taula 4: 
 La narració històrica a l’ensenyament. 

Lectura i currículum 
 Miquel Rayó (escriptor)

 Jordi Cortès (escriptor)

 Silvestre Vilaplana (escriptor)

 Lorena Jiménez (professora)

  Moderador: 
 Xavier Blanch (editor de Fil d’aram, pedagog)

18.00 h: Premi Aurora Díaz-Plaja
 Glossa de la figura d’aurora DíazPlaja 

en el centenari del seu naixement, 
 a càrrec de Teresa Mañà
 Lliurament del premi

 Comiat
 Conclusions: Marta Luna
 Salutació: Oriol Vergés
 Tancament: Guillem-Jordi Graells



Organitza:

Amb el patrocini de:

Coordinació general: Marta Luna

Disseny:  insòlit

Impressió:  La impremta ecològica

Gravat:  the assaut on the main body of the place, 1714
 Jacques rigaud (1680–1754)
 institut cartogràfic de catalunya

BUTLLeTA D’iNSCRiPCió

Feunos arribar les dades següents per correu postal, 

per correu electrònic o a través de la pàgina web:

NOM I COGNOMS 

ADREçA CORREU ELECTRòNIC 

DATA DE LA INSCRIPCIÓ

(data límit: 14 d’octubre de 2013. Aforament limitat)

PreU inscriPció:

socis aeLc:   30 euros 

socis ceDrO:   40 euros

no socis:   50 euros

ingrés al c/c: 21000900990208719337 (en 

fer l’ingrés, cal indicar el nom i cognom)

cOM arriBarhi:

Tren: arc de triomf, estació de França

Metro: L1 (arc de triomf ) L4 (Barceloneta)

Autobús: 14, 36, 39, 40, 41, 51, 64, 120

Per a més informació adreceu-vos a:
associació d’escriptors en Llengua catalana
c/canuda, 6, 5è  08002 Barcelona
tel. 93 302 78 28  fax 93 412 58 73
aelc@escriptors.cat  www.escriptors.cat

Institut de Cultura

AELC
ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS 
EN LLENGUA CATALANA



Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
c/ Canuda, 6, 5è 08002 Barcelona

tel.: 93 302 78 28 fax: 93 412 58 73
c/e: aelc@escriptors.cat http://www.escriptors.cat

AELC
ASSOCIACIÓ D’ESCRIPTORS 
EN LLENGUA CATALANA


