
ANÀLISI I 

EXPOSICIÓ DE 

L’OBRA Sil·labari 

breu, d’Anicet 

Villar 

Núria Ivars Bertomeu, en l'assignatura 

Cultura i literatura per a infants i 

joves en llengua catalana, del Grau 

en Filologia Catalana de la 

Universitat de València. 
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CONTEXT SOCIAL 

El 14 d’abril de 1931 es proclama la 2a República 

Espanyola, que va acabar el 1939 amb l’acabament 

de la Guerra Civil Espanyola. 

 

 El 17 de juliol de 1936 esclata la Guerra Civil 

Espanyola i els republicans agafen les armes per 

defensar la República. 

 

 L’1 d’abril de 1939 acaba la Guerra Civil i 

comença la dictadura de Franco. 
 



Què passa amb els llibres? 

 

 

Amb la renovació i la guerra, la producció de llibres 

infantils queda molt reduïda i el Comissariat de 

Propaganda de la Generalitat edita una col·lecció per a 

infants (llibres i revistes). 

 

 Durant els anys 30 hi ha una crisi en la producció de 

llibres  infantils d’esplai. Però gràcies a les escoles i les 

biblioteques no decau del tot la producció. 

 
       El més petit de tots, de Lola Anglada o En Patufet 

http://www.gemmalluch.com/el-mes-petit-de-tots-lola-anglada/
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Portada i contraportada 



Sil·labari breu Què és un sil·labari?  
   

– Un llibre destinat als xiquets per 

aprendre a llegir. 

– Progressió lletra- síl·laba- paraula- frase. 

– N’hi havia en moltes llengües   



Importància de la il·lustració 

– És important per captar 

l’atenció dels infants. 

– Hi ha una relació total 

text- imatge. 

– Imatges senzilles: 

abundants i xicotetes al 

principi, grans i escasses al 

final. 



Progrés de lectura 

– Text més extens. 

 

– Amb referents catalans implícits en la 

il·lustració. 

 

– Tanca el llibre i dóna per apresa la 

lliçó d’aprendre a llegir. 
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Obra analitzada: 

 

Sil·labari breu, per Anicet Villar, Mestre del Grup escolar “Pere Vila” de 

Barcelona,   Il·lustracions de I. Hernàndez I M. Fernàndez, 30 pàgines, 

any 1932, editat per Pedagogia Catalana – Mique A. Salvatella – 

Barcelona  (Exemplar de la Associació per a la Recerca Pedagògica.  

Edició digital: Biblioteca virtual del llibre escolar utilitzat abans de 1950 

http://www.llibreriapedagogica.com/bibli2009-1.htm) 
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