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I am what I am
I am my own special creation
So came take a look
Give me the hook or the ovation
It’s my world that I have a little pride in
My world and it’s not a place I have to hide in
Life’s not worth a dam
‘Til you can say I am what I am
Gloria Gaynor
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1. INTRODUCCIÓ

La literatura infantil i juvenil (LIJ) és reconeguda com a un potent
instrument de l’educació intercultural i també, com una via d’adquisició de
competències. A més, tal i com assenyalava Colomer (2010), des del punt
de vista de l’escola, aquesta literatura constitueix una important agència
educativa. En aquest sentit, si tenim en compte que, els textos que es lligen
i es fan llegir als xiquets i xiquetes són una mostra de com vol veure’s la
societat, podem constatar que aquest tipus de literatura constitueix, de
manera molt especial, un espill dels horitzons i també de les carències de la
societat que la produeix. I, si es tracta de formar ciutadans, en el sentit
crític del terme, podem inserir la literatura infantil i juvenil en el respecte i
la valoració positiva de la diversitat, en el cas que ens ocupa concretament,
de la familiar.

Actualment s’ha investigat i es continua investigant en l’àmbit de la
literatura infantil sobre la presència o el tractament de la interculturalitat, la
multiculturalitat, l’educació no sexista o no racista, el tractament de gènere
i la diversitat afectivosexual (Devís, 2015). Aquestes investigacions, però,
se centren majoritàriament al voltant dels àlbums il·lustrats adreçats a
xiquets i xiquetes, que encara no saben llegir i que necessiten realitzar una
lectura acompanyada amb una persona adulta. Fins i tot, s’han dut
investigacions semblants en els materials de text que s’utilitzen a les aules
de Primària (Oltra i Pardo, 2011; 2013; 2015).

També s’investiga i s’analitza la presència de valors o d’una determinada
càrrega moralitzadora en lectures adreçades a diferents tipus de lectors,
sempre en l’àmbit de la LIJ, i que ha desembocat en diferents postures
crítiques per part dels investigadors, sobretot en el sentit d’intentar evitar
una instrumentalització de la literatura que minve o faça desaparéixer la
qualitat literària que se li pressuposa a una obra que vulga ser considerada
com a tal (Morales y Morales, 2011).
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Aquestes qüestions són especialment evidents en un tipus de literatura
infantil dissenyada específicament
famílies

existents,

principalment

per fer visibles els diferents tipus de
les

famílies

homoparentals,

tant

masculines com femenines. El fet de voler destacar que aquestes famílies
són tan vàlides com les «tradicionals», fa que les lectures siguen rebutjades
d’entrada per aquelles persones d’opinió contrària a la situació; que, com a
conseqüència, no siguen conegudes pel públic en general i, malauradament,
que en la recerca d’un objectiu tan concret, es perda de vista l’horitzó de la
qualitat literària (Cencerrado i Cedeira, 2006) .

Per motius com els anteriors, en aquesta investigació hem volgut
comprovar quin és el nivell de diversitat familiar que apareix en unes
determinades lectures. Hem hagut d’acotar la quantitat de publicacions fent
ús d’uns paràmetres, perquè d’altra manera, l’objectiu hauria estat
inabastable. Ens hem centrat en llibres publicats entre l’any 2010 i el 2015,
publicades per editorials valencianes i amb autoria també autòctona,
dirigides a lectors d’entre 5 i 8 anys que estarien en els primers cursos
d’Educació Primària.

El treball s’inicia amb el plantejament del problema i tant les hipòtesis
d’investigació

com

els

objectius

de

la

investigació.

A

continuació,

desenvolupem el marc teòric sobre el qual ens hem recolzat i que hem
dividit en dos grans blocs.
En el primer Aproximació a l’educació literària, fem un imprescindible repàs
a totes les aportacions i investigacions al voltant de l’estudi de l’educació
literària, la competència lectoliterària i la literatura infantil i juvenil que han
estat elaborades per autores i autors experts en la matèria.
En el segon bloc, Lectures literàries en Educació Primària hem considerat
que si volem relacionar un possible ús de les lectures amb l’àmbit de
l’escola, ja que amplia el coneixement d’aquestes per part del públic, és
ineludible comprovar què assenyala el currículum pertinent respecte a si la
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seua presència potser adequada o escaient. Quan es parla d’atenció a la
diversitat, s’hi fa d’una manera molt general, i se’ns diu que la intervenció
educativa

s’haurà

d’adaptar

a

la

persona,

reconeixent

les

seues

potencialitats i necessitats específiques. Caldrà també esbrinar com es
relaciona aquesta qüestió amb els diferents continguts que es treballen
en el

bloc

de

l’Educació

Literària

i

a

l’assoliment

de

la

competència comunicativa, com a objectiu principal de l’àrea. A partir
d’aquest punt ens hem centrat en la relació entre l’escola, l’educació
literària i la diversitat.

En el apartat de Metodologia, expliquem quina és la seleccionada
en aquesta investigació, hem explicat de forma clara els criteris emprats
per a la selecció de la mostra i quin ha estat l’instrument que hem
emprat per dur-la a terme. Com que ha estat un material basat en
aportacions d’autoritat

però,

dissenyat

per

nosaltres,

també

s’inclou

una relació detallada de les parts que el componen.

L’anàlisi dels resultats és l’últim dels apartats abans de les conclusions.
Hem

aplicat

l’instrument

d’investigació

a

cada

un

dels

llibres

que

constitueixen el corpus de la mostra i hem extret tota una sèrie de dades
molt interessants que ens han permés extraure una sèrie de valoracions
sobre tot allò que inclouen les lectures.

Aquestes valoracions es presenten de forma explícita en aquest apartat
i, com no podria ser d’una altra manera, també es reflecteixen a
les Conclusions del treball que apareixen totalment lligades als objectius
que ens havíem plantejat en l’inici de la investigació. Unes conclusions
finals en què parlarem de quina és la presència de la diversitat familiar en
aquestes històries.
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2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA I HIPÒTESIS D’INVESTIGACIÓ

A partir de la nostra experiència docent durant els últims anys, hem pogut
comprovar que a pesar de viure en un dels països més avançats legalment
en temes de drets civils per a les persones LGTBI, aquests avanços en
l’àmbit legal no han estat acompanyats de propostes educatives que puguen
permetre el coneixement real i l’educació pertinent en les aules al voltant
del respecte a les sexualitats i a les diferències de gènere.
A més a més, i també des de la perspectiva docent particular, som
conscients de la falta de formació dels futurs i futures docents en aquests
temes perquè, com acabem d’esmentar, no apareixen en l’àmbit educatiu ja
que les lleis corresponents tampoc no els mencionen. Per tots aquests
motius, la present investigació se centra en la recerca de la presència de la
diversitat, principalment familiar, en la literatura infantil i juvenil, perquè
mitjançant la lectura l’alumnat puga entendre i respectar la diversitat
existent.
Aquesta recerca i els seus resultats els definirem mitjançant els aspectes
que plantegem a continuació:

1. Valorem la Literatura Infantil i Juvenil del període 2010-2015 per
esbrinar quins prejudicis i estereotips (rols de gènere, diversitat
familiar) s’hi plantegen.
2. Els estudis sobre diversitat familiar contemplen els prejudicis i els
estereotips que mostra la literatura infantil valenciana.
3. A la llum de l’anàlisi realitzada (trets formals estructurals,
semàntics, semiòtics i ideològics) del constructe de les obres escollides
podrem proposar una sèrie de reflexions per treballar la literatura
infantil a l’aula des de la diversitat.
Per tant, la definició en l’actuació per comprovar aquestes hipòtesis
d’investigació, ens durà al plantejament principal d’aquest treball: l’anàlisi
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d’un corpus determinat de lectures per tal de poder esbrinar-hi la presència
de la diversitat familiar des de la literatura infantil i el seu aprofitament a
les aules.
3. OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ
Presentem els objectius d’aquest treball que ens ajudaran a guiar la
investigació amb la redacció del marc teòric i la metodologia duta a terme,
així com també aquells resultats que se n’obtinguen i les valoracions
pertinents. En concret són els següents:
1. Conéixer quin és el corpus de lectures adreçades a lectors entre 5 i 8
anys per part de les editorials del País Valencià entre 2010 i 2015 que
mostren diversitat familiar.
2. Valorar el currículum d’educació de l’etapa de Primària (1r, 2n, 3r) en
relació al tractament de la diversitat.
3. Analitzar la presència de valors, estereotips i prejudicis relacionats
amb la diversitat de models familiars en la mostra de lectures.
4. Esbrinar l’impacte del tema en el marc de la investigació en educació
literària.
5. Presentar reflexions didàctiques al voltant de la presència de la
diversitat familiar en la literatura infantil en l’aula.
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4. MARC TEÒRIC
4.1. Aproximació a l’Educació Literària
4.1.1. L’Educació Literària en l’àmbit de les didàctiques específiques
A l'hora d'abordar l'ensenyament de la literatura ens trobem amb la
necessitat d'insistir, encara, en la renovació de la tradicional idea
«d'ensenyar literatura». Els models didàctics actuals, tot i l'aportació dels
nous enfocaments dels últims anys, no resulten encara eficaços ni responen
a les necessitats d'una formació literària i personal. A pesar que existeix un
acord unànime que l’objectiu central de l’ensenyament de l’aprenentatge de
la llengua i de la literatura ha de procurar el desenvolupament de la
competència comunicativa de l’estudiantat, encara hi ha molt de camí per
recórrer en la recerca de la manera en què es comporten els textos literaris
en la consecució d’aquest objectiu.
La renovació didàctica per a la formació literària ha romàs ancorada en
supòsits tradicionals, fonamentalment de tipus historicista, al voltant dels
quals s'han vehiculat algunes aportacions. El segle XXI ha estat testimoni
de la convivència de nombroses perspectives d’estudi sobre la literatura i
l'eix format per autor, obra i lector és la base sobre la qual la didàctica de la
literatura ha recolzat tot l'edifici teòric i metodològic: «Com és ben conegut,
els plantejaments basats en l'autor i l'obra han dominat el món de
l'ensenyament de la literatura durant molts anys, però darrerament l'hora
del lector ha arribat» (Bordons i Díaz-Plaja, 2004, p.7).
Si tenim en compte que el text literari no és sinó una acció discursiva
peculiar que modifica la conducta de les persones que han decidit participar
en l’experiència estètica, allò important no és, per consegüent, allò que
ocorre en l’interior de les estructures textuals; allò decisiu és el que ocorre
en nosaltres mateixos com a conseqüència d’haver llegit el text, segons
posa de manifest la poètica de la lectura.
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En cualquier caso, evitar que el sujeto se doblegue ante las presiones
enunciativas de la sociedad ha de constituir también una preocupación para
cualquier planteamiento de intervención didáctica, siempre y cuando,
concibamos el lenguaje como una herramienta para que las personas
puedan conseguir su autonomía. (Sánchez Corral, 2003, p.296).

La Didàctica de la literatura ha de ser concebuda com una disciplina
d’intervenció educativa crítica i emancipadora. La seua funció és fer possible
que l’aprenent busque la seua pròpia veu i la pròpia forma d’expressar-se
perquè en la construcció del discurs personal passe del desig a la necessitat
d’aquest. Segons Sánchez Corral (2003) podem trobar aquest alliberament
que pot proporcionar el llenguatge representat en el discurs literari millor
que en qualsevol altre discurs.
Per a entendre els enfocaments actuals en l'educació literària cal revisar els
mètodes tradicionals que s'han anat aplicant en l'ensenyament de la
literatura a través dels temps. Des de l'edat mitjana les diferents
perspectives d'ensenyament del fet literari han estat producte de les
diverses formes d'entendre'l. Diversos autors (Colomer 1996, Lomas, 1999,
Mendoza, 2004) han distingit quatre etapes que suposen quatre models
didàctics diferents:

a) Model retòric: des de finals de l'edat mitjana fins a finals del segle
XVIII, el model d'ensenyament de la literatura vigent es basà en
l'ensenyament de l'educació amb finalitats professionals i en la
retòrica com a mitjà per dominar el discurs. En les pràctiques
educatives, el model retòric va consistir en l'aprenentatge d'un ampli
repertori de figures i de regles i en la imitació dels clàssics
grecollatins, que esdevingueren el model de llengua que calia imitar.

b) Model historicista: naix el segle XIX en el marc de la construcció
dels estats nacionals del Romanticisme. És un model centrat en
l'autor i concep la literatura com a reflex de la ideologia de les noves
nacions. El seu ensenyament presenta una nova funció: la creació
d'una consciència nacional amb el coneixement d'autors i obres de
cada país. Així, l'educació literària consistia en el coneixement
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memorístic de la història de la literatura. Aquest enfocament ha
prevalgut fins als anys 70.

c) Model textual: el comentari de textos: en els anys 60, i en el
marc de l'auge de l'estructuralisme i del formalisme, es configura un
nou model de l'ensenyament de la literatura basat en el comentari de
textos com a mitjà per desenvolupar les habilitats comprensives dels
lectors i per adquirir la competència literària. Actualment hi continua
vigent principalment en l’Educació Secundària.

d) Model basat en el coneixement dels textos: l'Educació
Literària: com ja ens hi hem referit, es tracta del model basat en el
lector, és a dir, en el procés actiu d'aprenentatge dels alumnes. La
competència literària és concebuda com una competència lectora,
amb estratègies que permeten al lector la construcció de sentit i la
comprensió i interpretació dels textos, així com l'expressió creativa
mitjançant la manipulació i producció de textos nous. A més, cal
afegir el gaudi de la lectura com a eina fonamental en l'adquisició de
l'hàbit lector. En paraules de Prado (2004, p. 333):
La formación literaria, con estos nuevos enfoques, también
pretende despertar el placer y el disfrute de la lectura, con el
conocimiento y descubrimiento de la estética de una amplia
gama de textos literarios, próximos a los intereses de los
alumnos.

Les diferències entre els models tradicionals i els nous enfocaments han
estat caracteritzats per Cassany, Luna i Sanz (2001) i altres autors com
Perdomo (2005). Tot i que aquesta caracterització caldria que fóra matisada
en alguns aspectes, considerem que sintetitza de forma clara les diferències
metodològiques entre els tradicionals i actuals models. La proposta que hi
fan està centrada a prioritzar l'aprenentatge de la lectura i els hàbits lectors
en detriment de l'acumulació de continguts, que consideren d'importància
«desmesurada» en els plantejaments tradicionals.
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Taula 1. Comparativa d’enfocaments d’ensenyament
Ensenyaments tradicionals
1.

Nous enfocaments

Centrats en l’adquisició de 1. Centrats en el desenvolupament de
coneixements
de
caràcter
l’hàbit de la lectura i de les habilitats
disciplinari, bàsicament de l’àrea
lingüístiques que es relacionen.
de Literatura.

2. Importància de la informació:
autors, biografies, títols, obres,
moviments literaris, etc.

2. Importància de la comprensió i
interpretació dels textos. Foment del
gust per la lectura.

3. Visió historicista i diacrònica, des
de l'antiguitat fins a l’actualitat.

3. Visió més sincrònica. Es lligen textos
més propers als alumnes.

4.

Visió limitada al fet literari: 4. Visió més global: també és literatura
literatura escrita, de qualitat,
la tradició oral, les obres per a
elitista, culta i per a adults.
infants i joves, la literatura popular i
de consum.

5. No hi ha relació amb d’altres
manifestacions artístiques.
Concepció estàtica i restringida
dels gèneres literaris.

5. Es concep com un mitjà més
d’expressió artística i té en compte
manifestacions com el còmic, el
cinema o la cançó.

6. Limitada a la recepció i la
comprensió. Manté una actitud
passiva en l’alumne.

6. Incorpora les habilitats productives i
promou la creativitat de l’alumne.

7. Selecció de textos segons la seua
importància històrica i nacional,
la seua qualitat i l’interés del
professor.

7. Selecció de textos segons els
interessos dels alumnes, de més
proper a més llunyà. Prioritat de la
literatura infantil i juvenil,
adaptacions i traduccions. El
professor assessora, però no és l’únic
que decideix.

8.

Presentació dels textos literaris
com a models lingüístics que cal
seguir.

8. Relació llengua-literatura més
flexible. La literatura pot incloure
models de llengua diversos.

9.

Intenta fer un compendi
exhaustiu de la literatura de la
llengua en què s’estudia.

9. Pot limitar-se a una selecció
representativa d’obres de la llengua
en què s’estudia i inclou literatura
d’altres llocs.
Nota: extreta d’Ensenyar Llengua, de Cassany, Luna i Sanz (2001, pp.492-493)

Tots aquests punts es poden completar amb una proposta similar que és la
de Caro Valverde (2015) qui parteix de la implicació de la Didàctica de la
Literatura amb l’ús social de la comunicació verbal i els elements
interdisciplinars que la componen. L’autora considera que aquests elements
doten de referència transversal els processos cognitius de l’aprenentatge
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comunicatiu de la literatura, siga quin siga el tipus d’ensenyament
estratègic provinent de les diverses perspectives científiques de la teoria de
la literatura. Ho resumeix en la següent taula:
Taula 2. Diferència ensenyament tradicional i actual de la Literatura
L’ensenyament tradicional de la literatura

L’educació actual de la literatura

Model pleonàstic
Model dialògic
El currículum, cos finit
El currículum, bastida interdisciplinar
La intervenció comprovadora
La intervenció investigadora
L’avaluació com a suma de dades
L’avaluació com a valor competent
Coneixement agregatiu
Coneixement orgànic
Nota: extreta de “Fundamentación científica de la Educación Literaria”, de Caro
Valverde (2015, p.271).

Així mateix, i abans d'endinsar-nos en la primacia del lector en els models
d'ensenyament de la literatura actuals, basats en les teories de la recepció i
la psicologia de base cognitiva, caldrà fer una mica d'història i recordarem,
seguint Mendoza, 2004, pp.43-44) quina ha estat l'evolució d'aquests
ensenyaments en les darreres dècades:

1.

Plantejament centrat en l'autor: perspectiva historicista,

basada en el coneixement i la sistematització dels autors. Aquest
ha estat durant molts anys l'eix fonamental d'aprenentatge: els
alumnes havien d'aprendre història literària i memoritzar una sèrie
de dades referides a autors i obres.

2.

Plantejament centrat en l'obra: l'anàlisi de les obres, la

lectura atenta i el comentari de text es van convertir en els
procediments metodològics per excel·lència i van recuperar la
importància

de

la

lectura

literària.

Durant

generacions

els

estudiants es van familiaritzar amb les anàlisis estructurals i van
aprendre a enfrontar-se a un text per explicar-lo.

3.

Plantejament

centrat en el lector: l'objectiu de la

literatura va derivar cap a l'anàlisi dels processos de formació del
lector cap a les formes possibles d'educació literària, en l'estudi
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del lector model a partir de les seues lectures, o en la
determinació dels seus intertextos.
Aquests nous enfocaments tenen com a objectiu fonamental que l'alumne
esdevinga un lector competent; i amb aquesta finalitat la dinàmica de les
aules ha adquirit una nova embranzida i nous aires metodològics han envaït
l'aula de literatura; amb noves activitats centrades en l'animació a la
lectura, les activitats de producció en tallers literaris... Si bé és cert que no
tots els professors de literatura s'han incorporat a aquesta nova perspectiva
i que el pes de la perspectiva historicista encara és present en moltes de les
nostres aules, especialment en les aules de secundària, podem afirmar que
les actituds més innovadores s'han fet presents i, en paraules de Bordons i
Díaz-Plaja (2004) es podrien resumir en els aspectes següents:
D'una banda, una ideologia (amb un cert regust de maig del 68) centrada
en la llibertat lectora, el plaer de la lectura, el rebuig per la imposició, el
dret a no llegir (Díaz-Plaja 1999), i, d'una altra, una revisió del cànon: un
cànon que havia de respondre a nous reptes i que havia de donar pas a
literatures no canòniques (introducció de la literatura infantil i juvenil,
altres materials tradicionalment no literaris, literatures foranes, literatura
experimental...). (p.8)

Però aquesta nova perspectiva centrada en el receptor ja ha estat
plantejada des de fa un temps (González Nieto, 1992, Bordons, 1994,
Colomer, 1998, Mendoza, 1994). Mendoza mateix (2004) afirma:
Hace tiempo que diversos autores (...) nos planteamos la necesidad de
sistematizar un enfoque y que verdaderamente apunte hacia la formación
del lector literario, que ofrezca una finalidad acorde con el planteamiento
cognitivo del aprendizaje y con la finalidad propia de la literatura, que de
modo más matizado se centre en la "formación para apreciar la literatura" a
partir de la participación del aprendiz/lector. (p.15)
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Figura 1. El caràcter literari i la comunicació. Extreta de La magia de las
palabras, de J. Barella, 2015, p.138.

Aquesta concepció ens porta a qüestionar-nos: és la literatura un objecte
d'aprenentatge? Des d'aquesta perspectiva la literatura no resulta ser una
«assignatura» que permeta un aprenentatge «homogeni» ja que implica
l'adquisició de diverses competències bàsiques. Per una banda, les
intrínseques que impliquen el coneixement de les disciplines literàries
(retòrica, estilística, gèneres,...); per una altra banda, les extrínseques, que
són de caràcter interdisciplinari, és a dir, disciplines que ens ajuden a situar
l'obra com a producte social.
El camí de la renovació sembla que vinga per la recuperació del valor
educatiu que proporciona el fet literari. Ballester (2007) afirma: «la seua
capacitat

cognoscitiva per a

interpretar

la realitat

i

la

construcció

sociocultural de l'ésser humà sembla un dels eixos del punt d'arrancada
d'aquest nou periple. Les necessitats formatives de l'alumnat seran la pedra
angular d'aquesta nova línia metodològica». (p.90)
La complexitat i la interdisciplinarietat d'aquests sabers exigeixen una visió
de la competència literària molt més àmplia i, en aquest sentit proposem el
terme educació literària: «La sustitución del término enseñanza de la
literatura por el de educación literaria se propone explicitar el cambio de
perspectiva de una enseñanza basada en el aprendizaje discente».
(Colomer, 1996, p.20).
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L'educació literària quedarà definida, doncs, com a la preparació per a saber
participar amb efectivitat en el procés de recepció i d'actualització
interpretativa del discurs literari. Des d'aquesta perspectiva s'hauran de
tenir en compte els següents aspectes:
a) La literatura és un conjunt de produccions artístiques que es defineixen
per convencionalismes esteticoculturals i que, en ocasions, és un reflex
del devenir del grup cultural.
b) Les produccions literàries també es defineixen per la presència
acumulada de determinats usos i recursos d'expressió propis del
sistema lingüístic i per l'organització d'acord amb estructures de
gèneres.
c) El procés de percepció del significat d'un text literari no és una activitat
espontània, ni el significat és el resultat automàtic d'una lectura de
caire denotatiu. (Mendoza, 2004, p.16)

Aquests nous enfocaments implicaran un canvi en la funció del professor de
literatura ja que es planteja la disjuntiva següent: el professor ha de
mitjançar perquè el lector competent s'aproxime a les interpretacions de la
crítica o, pel contrari, la finalitat de l'ensenyament obligatori ha de ser
comprendre i gaudir del text, ja que la comprensió porta implícita l'aplicació
dels coneixements que intervenen en la pràctica de l'anàlisi.
En general, els professors s'han recolzat en les aportacions de la crítica en
la mesura que les han considerades criteris d'autoritat en la interpretació
dels textos que es treballaven a l'aula; però sembla raonable des de les
teories de la recepció que l'alumne puga adquirir protagonisme en el procés
de valoració de les obres tot i que no s'acoste a les interpretacions dels
crítics consagrats. Pensem que en l'ensenyament postobligatori i universitari
l'adquisició de la competència literària, sobretot en estudis més o menys
especialitzats, sí que hauria de passar ja pel coneixement de les opinions de
la crítica especialitzada. En tot cas no haurem de caure mai en l'error de
centrar la nostra pràctica docent en la lectura de les crítiques de les obres
en lloc de en la lectura de les obres.
Fet i fet la funció del professor de literatura es veurà mediatitzada per la
concepció que tinga del fet literari. Tot i això el professor haurà d'esdevenir,
a més de la tradicional funció de formador, un estimulador, animador de
lectures i crític literari. Així es produirà la interacció comunicativa entre
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l'alumne -com a crític novell- i el professor -com a crític mitjancer-. Segons
Sánchez Corral (2003), els docents responsables de l’educació literària
hauran de plantejar-se accions didàctiques qualitatives, i hauran de partir
del pressupòsit que les pràctiques amb textos literaris puguen generar en
els estudiants possibilitats comunicatives i expressives a què no podrien
accedir amb d’altres tipus de discursos o textos no literaris.
A l'hora de centrar-nos en el treball a l'aula, podem afirmar que
l'experiència dels últims anys en els enfocaments basats en les teories de la
recepció ens han fet, ja entrats en el segle XXI, haver de matisar alguns
aspectes. Bordons i Díaz-Plaja (2004) consideren que:
La didàctica de la literatura continua situant-se en la perspectiva del lector,
però ara ha aprés a matisar una mica els seus objectius, de manera que els
resultats són, potser, més eclèctics, menys definits si es vol, però
infinitament més operatius i rics. Cal partir del lector, però cal també
recuperar els aspectes més rics basats en l'autor i en l'obra per a una
comprensió global -i un gaudi més ple- del fenomen literari. (pp.8-9)

Des d'aquest pressupòsit les esmentades autores proposen un model que
combine aspectes tant del lector com de l'obra i de l'autor. Aquest es pot
resumir així:

-

Des del punt de vista del lector: cal valorar la cultura juvenil en
tant que si la teoria de la recepció s'aboca a la construcció de
l'intertext del lector a partir dels seus sabers textuals, literaris i
extraliteraris, és bàsica la incidència de la cultura juvenil en la
formació d'aquests sabers. Paradoxalment, però, cal revifar un nou
interés per la creació d'unes lectures prescriptives o itineraris que
asseguren l'educació literària i la formació d'aquest lector sobre unes
bases sòlides: «Això posa en qüestió els plantejaments més
maximalistes de la llibertat lectora i matisa el concepte omnipotent
dels drets dels lectors» (Bordons i Díaz-Plaja, 2004, p.8). Per la seua
banda, Colomer (2004) considera que l'àmbit escolar és, molt sovint,
l'única possibilitat d'oferir una promoció real de lectura sistematitzada
i tendent a la construcció de nous sentits, una responsabilitat que
l'escola ha de saber acceptar i formular amb criteris àgils.
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-

Des del punt de vista de l'autor: s’han de revisar i cal aprofitar els
plantejaments historicistes per a una autèntica lectura significativa de
l'obra. L'enfocament historicista dóna claus precises de lectura d'una
obra, tot mostrant la importància de l'ordenació cronològica i ajudant
a percebre el fenomen literari com una successió dialèctica i una
simultaneïtat rica de l'expressió literària dels diversos pobles.

-

Des del punt de vista de l'obra: és fonamental emprar bones eines
d'anàlisi formal per focalitzar l'atenció sobre l'obra literària, la qual
cosa enriqueix, sens dubte, l'objectiu primordial de tota educació
literària, és a dir, el coneixement de la llengua literària o del sistema
literari enmig dels altres sistemes.

En referència a la relació entre la llengua i la literatura, cal assenyalar com
ja hem vist, que la revolució romàntica va implicar la introducció de la
perspectiva historicista en l'ensenyament de la literatura però va tenir, a
més, una altra conseqüència: va traçar una frontera entre els textos
literaris i els no literaris. Amb els anys, els textos no literaris es refugiaren
dins la frontera de la llengua i els literaris es quedaren fora.
La pràctica docent s'ha entestat, sobretot en l'ensenyament secundari, a
considerar la llengua i la literatura com a «assignatures separades» en
considerar-les l'administració com a dues assignatures. Tot i que en la
majoria dels manuals s'aprecie l'ús de la literatura per aprendre llengua, la
formació literària i la formació lingüística van unides en els currículums dels
actuals sistemes educatius sota l'epígraf d'Àrea de llengua i literatura.
Des de les perspectives actuals la relació llengua i literatura es fa més
necessària que mai. Prado (2004) assenyala que serà a partir de les
aportacions de la semiòtica textual i la lingüística textual, que conceben la
literatura com a signe amb valor comunicatiu, quan es pose de manifest la
necessitat d'abordar l'ensenyament i l'aprenentatge d'aquestes de forma
integrada, especialment en els primers nivells de l'ensenyament, en els
quals

l'accés

a

la

literatura

està

fortament

desenvolupament de les habilitats lingüístiques.
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relacionat

amb

el

Llengua i literatura mantenen una relació d'interdependència ja que totes
dues comparteixen el mateix sistema lingüístic: aquest es decanta cap a
usos quotidians -la llengua-, o estètics -la literatura-. D'aquesta manera la
presència de la literatura en els currículums educatius sempre tindrà com a
objectiu la consolidació d'habilitats receptores, el reconeixement del discurs
literari i l'ampliació i consolidació de la competència lingüisticoliterària.
Mendoza (2004) especifica aquesta relació:
La interrelación de los aprendizajes lingüísticos y literarios resulta clara en
la concepción actual de la enseñanza de la lengua. Así, algunos teóricos se
interesan en el análisis de lo poético del lenguaje cotidiano, más que en la
búsqueda de lo literario, precisamente porque se considera un continuum
formado por los principios generales que rigen el uso del lenguaje y la
estructura de los significados.
Las producciones literarias son exponentes de la diversificación de las
posibilidades de la expresión lingüística y de soluciones formales,
funcionales y pragmáticas, de igual modo que sirven eficazmente como
exponente de uso creativo y lingüístico para el alumno. De este modo la
dimensión creativa de la literatura es el punto de encuentro de los distintos
recursos del texto literario que son válidos para la comunicación (ya sea
estética, literaria o cotidiana). (p.104)

Seguint

el

mateix

autor,

presentem

resumides

les

causes

i

les

conseqüències d'aquesta relació necessària i profitosa:
1. Els codis semiòtics: la recepció literària s'inicia a partir del codi
lingüístic i s'articula a partir de tres codis semiòtics.
Codi semiòtic 1
Ús del sistema de llengua

Ús literari de la llengua

Actes comunicatius
Codi semiòtic 2

Text literari (l’obra com a sistema)

Codi semiòtic 3
L’obra literària com a signe cultural

Inclusió de l’obra en el marc
cultural

Figura 2. El text literari i els codis semiòtics. Extreta de La educación
literaria. Bases para la formación de la competencia lecto-literaria, de
A. Mendoza, 2004, p.105. (Traducció pròpia)
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2. La intersecció entre llengua i literatura se centra en dos
paràmetres:


La literatura recrea els usos de la llengua natural.



La llengua natural està farcida d'usos literaris.

En altres paraules, la literatura implica una transgressió del
sistema lingüístic.
3. La competència comunicativa és necessària per a una bona
formació literària, tot i que considerem que la competència
lectoliterària s'ha de treballar de forma específica.
4. Sobre l'ús literari de la llengua, el professor l'ha de transmetre
perquè els alumnes perceben que la literatura no és quelcom
allunyat i inabastable a les seues competències lingüístiques. Es
tracta de treballar també la important presència de la literatura
en l'ús quotidià del llenguatge.
5. Respecte de l'essencialitat lingüística del discurs literari, cal
assenyalar

que

la

literatura

no

és

sempre

sinònim

de

complexitat lingüística ni de transgressió capriciosa de la
llengua. D'aquesta manera el contínuum entre l'ús quotidià del
llenguatge i l'ús literari no permet el trencament entre ambdues
formes

del

discurs

i

aquest

fet

aporta

una

important

conseqüència per a la didàctica: els paral·lelismes entre el
plantejament pragmàtic de la didàctica de la llengua i la
literatura, sobretot en allò referit a l'activitat receptora de
l'alumne.
6. Cal assenyalar finalment que la producció literària difereix de la
producció quotidiana de la llengua en la seua finalitat estètica,
en la constitució del discurs amb caràcter de signe, en el valor
estètic que la defineix com a creació artística segons els usos,
normes, preceptes o convencions; i, en conjunt, es distingeix
d'altres tipus de produccions lingüístiques pels factors que
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aconsegueixen dotar-la d'universal validesa i que fan de l'obra
concreta un reflex cultural històric i atemporal.
Per la seua banda, Pagès (1998), explica les relacions que han mantingut la
llengua i la literatura a través de la història mitjançant la formulació de tres
esquemes: el totalitzador, el respectuós i l'integrador que ara resumim.
(pp.151-155),
1. L'esquema totalitzador. És el proposat pels seguidors de
Roman Jakobson, que situen la literatura dins la llengua per
analitzar-la amb més objectivitat.

Literatura

Llengua
Figura 3. Esquema totalitzador. Extreta d’Un tramvia anomenat text,
de V. Pagès, 1998, p.152.

2. L'esquema respectuós. Practicat pels romàntics i per
alguns científics es limita a separar llengua i literatura sense
pretendre englobar-ne una dins de l'altra. Segons Pagès
(1998), els autors que segueixen aquest esquema neguen
validesa a la literatura com a eina en l’aprenentatge de
l’escriptura i, al mateix temps, neguen l'ajuda que pot prestar
la llengua a la literatura.

llengua

literatura

Figura 4. Esquema respectuós. Extreta d’Un tramvia anomenat text,
de V. Pagès, 1998, p.153

21

3. Esquema integrador. Llengua i literatura formen una sola
esfera. La seua relació és necessària, respectuosa i dinàmica.
Ens trobem davant l'esquema clàssic, el que segueixen i
propaguen les poètiques aristotèlica i horaciana. L'estudi dels
clàssics

serveix

per

aprendre

simultàniament

llengua

i

literatura, ja que els textos literaris compleixen tots els
requisits de la normativa i de l'expressió escrita.

Figura 5. Esquema integrador. Extreta d’Un tramvia anomenat text, de
V. Pagès, 1998, p.154.

Convé assenyalar que una de les conseqüències més negatives de la
separació entre llengua i literatura afecta, al nostre parer, el camp de
l'ensenyament ja que aquest fet provoca que en moltes ocasions el plaer, la
sensibilitat estètica i tot allò que ha de representar l'essència de la literatura
es mantinga apartat de la pràctica docent. Així, molt sovint es lligen obres
sublims i mal triades per obligació, no llibres accessibles per plaer. La
comunicació, l'expressió, el matís, tot allò que justifica una llengua queda a
l'altra banda dels estudis literaris.
I una última relació entre llengua i literatura que considerem cabdal, encara
que no siga l’objectiu d’aquesta investigació, i que ha estat estudiada per
Correig (2006) i és la importància de la lectura i l'educació literària en el
procés d'aprenentatge de l'escriptura; fet que implica un doble avantatge:
educar en la sensibilitat estètica des dels primers anys per formar des dels
inicis de l'educació, un lector competent; i aprendre a escriure, una
competència tan complexa, amb plaer.
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4.1.2. La literatura i els fonaments de la ciència literària
4.1.2.1. Els límits del discurs literari
Definir la realitat del fet literari és una problemàtica complexa i diversificada
que incideix en diferents aspectes del camp dels estudis literaris i, com a
conseqüència, de la seua didàctica. La tasca del professor de literatura, la
seua pràctica docent, quedarà afectada, en bona mesura, per l'opció
definitòria del fet literari; la programació destinada a aconseguir la
competència literària de l'aprenent es veurà mediatitzada per una qüestió
prèvia: què és la literatura? Per aquesta raó caldrà en primera instància,
delimitar-ne el concepte.
La pregunta no resulta gens fàcil de respondre com assenyala Ballester
(2007) «per l’ambigüitat i la plurisignificació del terme» (p.49), tot i que
des de les diferents orientacions de la teoria literària ha estat un tema
recurrent amb resultats desigualment exitosos. Podem distingir en primera
instància:

a) Teories essencialistes o constitutives de la literarietat. Es
basen en el principi que certs textos són literaris per essència o per
naturalesa i uns altres no.

b) Teories condicionalistes. Rebutgen l'immanentisme del discurs
literari i consideren que perquè un text siga considerat així s'han de
donar una sèrie de circumstàncies.
Per fer-ne un repàs, encara que succint, començarem per les teories
pertanyents al primer grup, concretament per la teoria immanentista de
Jakobson que se centrava en la recerca de l'especificitat del fet literari. El
concepte de literarietat naixia de la pregunta proposada per aquest autor en
l’any 1963,

quan es plantejava què és el que fa d’un missatge verbal

una obra d’art?, i què és allò que fa que un text siga literari? Aquesta
teoria anomenada immanentista, ha estat superada en la mesura que
allò que semblava més específic del fet literari -el llenguatge literari, la
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finalitat estètica- és compartit per altres tipus de discursos: el llenguatge
literari és present, per exemple, en la parla col·loquial i la finalitat
estètica abraça qualsevol tipus de producció artística.
En el segon grup de teories podríem destacar la de Genette (1991) que
eixampla la pregunta de Jakobson en esbrinar què fa d’un text oral o escrit
una obra d’art; en plantejar-se la definició de literatura, recupera dos dels
criteris tradicionals que permeten l'aïllament del concepte: la ficcionalitat i
l'elaboració formal. El primer és un criteri «temàtic», en el sentit que fa
referència a la matèria de què tracten les obres literàries: en gèneres com
la novel·la o el teatre predomina la ficció ja que els seus continguts temàtics
no tenen cap pretensió de ser verídics. El segon criteri de literarietat és per
a Genette de caire «remàtic» , és a dir, que no correspon al caràcter de la
matèria sinó a la forma de tractar-la en el text, a la manera de dir les
coses, és el que s'anomena dicció. L'autor presenta el conjunt d'aquestes
propostes mitjançant el següent quadre:

Figura 6. Components del discurs literari. Extreta de Fiction et diction, de GGenette, 1991, p.32.

En contraposició a les teories immanentistes, Genette matisa que la
literarietat opera a vegades de manera condicionada, és a dir, depenent de
cada context històric o cultural; i no per la seua matèria «temàtica», sinó
d'acord amb un criteri «remàtic» de literarietat que fa que determinats
textos no poètics puguen entrar en la categoria de la dicció literària d'una
manera socioculturalment condicionada.
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Cal reconéixer que la proposta de Genette aporta a la definició del concepte
de literatura l'intent de conciliar la ficcionalitat, l'elaboració poètica i
l'aspecte receptiu, de caire sociohistòric. Pel que fa als retrets, potser un
dels més significatius, és el referit al concepte de ficció. Ballester (2007)
assenyala respecte a aquest punt:
Genette apunta que si existeix una sola manera perquè el llenguatge es
faça obra d'art és, sens dubte, la ficció. Es tracta d'una afirmació molt
conflictiva per la complexitat dels discursos de ficció. I potser, totalment
insostenible. Això faria que la major part de l'obra de Montaigne,
Rousseau, Pla o Fuster no tinguessen la consideració de literàries, per
exemple. (p.51)

Els

dos

models

que

hem

descrit

són

l'exponent

de

la

diversitat

d'enfocaments i de perspectives que caracteritzen la definició del concepte
de literatura: «les paraules divergència i desacord serien els qualificatius
que constaten la dificultat d'assenyalar uns criteris estables per a definir
amb precisió els trets caracteritzadors de la literatura.» (Ballester, 2007,
p.57).
No obstant això, des de la perspectiva de l'anàlisi del discurs i de la
pragmàtica, l'accent es desplaça cap a l'ús, més que no pas cap a les
estructures:
Un text assoleix categoria de literari quan és usat com a literatura. És obvi
que la configuració de les seues estructures hi té un paper, ho hem vist;
però hi ha també, com a sobredeterminant en una visió funcionalista, la
qüestió de l'ús: la intenció de l'autor i les expectatives del lector, en el
marc d'unes institucions socials que es transformen amb el decurs de la
història. (Maingueneau i Salvador, 1995, p.199).

D'altra banda, si considerem el discurs literari com a acte de comunicació,
la qüestió plantejada (què és la literatura) girarà al voltant dels elements
que hi intervenen; és a dir, l’emissor (l'autor), el missatge (el text) i el
receptor (el públic). En les darreres dècades, des de l'estètica de la recepció
s'ha atorgat un paper fonamental al lector en la determinació dels textos
que han de ser considerats com a literaris. Des d'aquesta perspectiva seria
la comunitat qui converteix els textos en literatura i no els autors. Ja el
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1979, T. Van Dijk va considerar l'activitat del receptor i la importància de
les condicions socioculturals sota les quals un lector assumeix que un text
s'ha de considerar literari. Des d'aquestes noves perspectives no sembla
massa agosarat acostar-se al concepte de literatura i considerar-lo un acte
de comunicació en què predomina la finalitat estètica i és considerat així per
les convencions culturals i receptores.
Tot i això, en paraules de Ballester (2007):
La literatura no és res establert, predeterminat d'antuvi, sinó alhora una
activitat i una noció produïda socialment. La seua definició depén de
diversos factors històricament donats i, per tant, canviants. Ni la intenció
amb què el text és produït, ni les seues característiques intrínseques, ni
tampoc les funcions lingüístiques que satisfà són raons suficients per
atorgar-li la consideració de literari: aquesta és fruit, més aviat, de
valoracions socials extrínseques al text, entre les quals el reconeixement
de cada públic donat té un paper rellevant. (p.59)

Ubicats

en

un

context

determinat,

els

membres

d'una

comunitat

sociocultural històricament determinada tenen al seu abast un horitzó, unes
disponibilitats expressives i receptives que ens arriben organitzades en
gèneres discursius concrets, literaris o no, que són reconeguts pels
membres de la comunitat.
En definitiva, amb les aportacions realitzades, les conclusions -potser
només provisionalment- que podem extreure sobre allò que converteix un
discurs en literari són, d’acord amb Ballester (2007), les següents:
- És l'acceptació de la comunitat la que confereix l'estatus social de text
literari.
- Aquesta acceptació respon a uns valors d'ordre artístic del text i a la
intenció de l'autor.
- Aquest valor estètic es manifesta en la forma estètica del text.
- Aquest valor estètic és provocat per la presència d'uns recursos que
contribueixen a convertir el llenguatge literari en una llengua artística.
- Aquests trets peculiars d'aquest llenguatge artístic i caracteritzadors de
la «literarietat» poden ser la plurisignificació, la connotació, etc.
- Un element fonamental en el text literari és la ficcionalitat. (p.58)
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Podem observar que les recents teories literàries insisteixen en l'acceptació
de la comunitat per conferir-li al text la categoria de literari. Des d'aquesta
perspectiva qualsevol discurs que en altres èpoques de la nostra cultura o
en altres cultures mai no hauria estat com a literari, podria adscriure's
aquest qualificatiu si la comunitat -el receptor (lector)- així ho considera.
4.1.2.2. Els fonaments de la ciència literària
La ciència de la literatura és la disciplina que s'encarrega dels fonaments
teòrics dels estudis literaris i de conferir-los una metodologia d'anàlisi i
d'investigació amb la qual explicar els fenòmens literaris. Des de la
didàctica, el coneixement de l'evolució de les tendències literàries permet
que s'aprecie la vehiculació de la metodologia que segueix el docent, i que
estarà pròxima, previsiblement, a alguna de les tendències teòriques. Per
aquesta

raó

considerem

oportú

l'establiment

d'un

paral·lelisme

de

funcionalitat entre els estudis literaris i el marc teòric de la didàctica de la
literatura. D'aquesta manera la concepció literària que adopta el docent o
que es proposa en el disseny curricular condiciona la metodologia didàctica.
En paraules de Mendoza (2004):
Los estudios de la didáctica de la literatura actualmente se ocupan de
valorar el interés formativo y la funcionalidad de las orientaciones de la
pragmática literaria y de las teorías de la recepción, con el fin de adoptar
aquellos supuestos, hipótesis y sugerencias que le sirvan para perfilar el
enfoque didáctico y el marco idóneo para la actividad de la enseñanza, del
aprendizaje y de la formación literaria. A partir de los supuestos de
algunas teorías literarias, es posible establecer las pautas para la
organización de la materia, para la elaboración de enfoques y para la
definición de metodologías y procedimientos, todo ello en consonancia con
un enfoque centrado en la perspectiva de la recepción y apoyado en
procedimientos vinculados con la interacción entre el texto y el lector y con
la observación de correlaciones entre los distintos textos literarios. (p.185)

Bobes (1994) ha sistematitzat les aportacions més rellevants dels estudis
literaris a la didàctica de la literatura, que resumeix així:

1. L'obra com a producte d'autor destinada a un tipus de lector:
aquesta concepció se centra en les referències biogràfiques de l'autor
i del seu entorn en tant que àmbits on es trobaran les claus del
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significat de l'obra; es tracta d'una recerca de justificacions externes
al text.

2. L'obra en si mateixa: fa referència al caràcter immanentista de la
producció literària. S'ocupa de l'estudi de l'obra basat en l'anàlisi de
les formes lingüístiques i de les estructures que li atorguen valor
estètic al discurs literari.

3. L'obra com a signe: des de la semiologia literària s'entén que l'obra
és un signe que resulta dels contextos de creació i recepció
valorativa i que s'insereix en els processos semiòtics d'expressió, de
significació, de comunicació, d'interacció i d'interpretació. (pp.3739).
En el context educatiu, l'obra literària ha estat estudiada des de diversos
enfocaments o modalitats d'anàlisi. Mendoza (2004, p.181) n'assenyala els
següents que presentem de forma resumida:

a) Historicista: en aquesta modalitat el crític busca relacions amb els
antecedents temàtics i estilístics de l'obra, i tracta d'assenyalar-ne el
caràcter continuista o innovador en el marc de la història de la
literatura.

b) Formalista: tot i la tan criticada dicotomia fons/forma, l'anàlisi
formal ha prevalgut durant molt de temps en el model del comentari
de text com a orientació en el tractament didàctic de la literatura.

c) Sociològic: se centra l'atenció cap al context social de l'obra en
detriment, en algunes ocasions dels aspectes estètics del text literari.

d) Psicològic: es prioritza l'anàlisi psicològica dels personatges, el
simbolisme psicoanalític del relat i la incidència de l'obra en el lector
infantil o adolescent.

e) Eticoaxiològic: l'anàlisi se centra en els continguts morals,
educatius, religiosos o polítics que es perceben en l'obra per la qual
cosa l'analista assumeix el paper de moralista/ideòleg.
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No cal dir que la didàctica de la literatura progressa en coherència amb els
avanços dels estudis literaris. La renovació didàctica no ignora la trajectòria
de l'evolució teòrica ni de les seues aportacions en el tractament del fet
literari. En aquest sentit cal destacar-ne també l'estudi sobre el tema de
González Landa (1995) que sintetitza en la figura que ara reproduïm una
possible distribució de les tendències principals de la teoria literària com a
referents epistemològics del plantejament didàctic de la literatura:

Teories
textuals o
contextuals

Sociocrítica

Poètica

Món

Estructura
textual

Psicocrítica

Autor

Estètica
de la
recepció

Receptor

Teories
textuals i
contextuals

Intertextualitat

Nova retòrica

Semiòtica i
pragmàtica

Didàctica de la literatura

Figura 7. Referents epistemològics de la didàctica de la literatura. Extreta de M. C.
González Landa (1995), en La educación literaria. Bases para la formación de la
competencia lecto-literaria, de A. Mendoza, 2004, p.187. (Traducció pròpia)

Per sintetitzar algunes de les perspectives d'estudi del discurs literari que
més incidència han tingut en la didàctica de la literatura, ens basarem en la
classificació que proposa Ballester (2007):
Des del punt de vista empíric, la disciplina pot ser estudiada des de tres
perspectives diferents: la sincrònica (crítica literària), la diacrònica (història
literària) i la comparativa (literatura comparada). La teoria de la literatura
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ha d'elaborar els aspectes teòrics referents al text, els conceptes generals,
terminologia i models en base als quals han de ser estudiats els textos. És
a dir, el metallenguatge de l'estudi literari. (Ballester, 2007, p.61).

I també en la de Caro Valverde (2015) que, com es pot apreciar en la figura
següent, distingeix les teories poètiques de l’autor, del missatge i del lector:

Historicisme i estilística
DE L’AUTOR

DEL LECTOR

DEL MISSATGE

Pragmàtica, semiòtica, estètica de
la recepció, neoretòrica,
deconstrucció

Formalisme i estructuralisme

Figura 8. Tríada poètica dels paradigmes teoricoliteraris. Extreta de
“Fundamentación científica de la Educación Literaria, de M. T. Caro Valverde, 2015,
p.264. (Traducció pròpia)

Considerem que totes dues classificacions es complementen. A continuació
repassarem i comentarem les teories destacades pels dos autors esmentats
amb l’objectiu de veure l’evolució i l’empremta d’aquestes en l’ensenyament
de l’educació literària.1
4.1.2.3. Les teories poètiques de l’autor
Es

presentarien

les

teories

contemporànies

que

han

preservat

l’ensenyament preceptiu i el cànon d’autors consagrats de la tradició
filològica que han arribat a suplantar la docència de la literatura amb la de
la docència de la història de la literatura.
També s’han centrat a analitzar la intenció per part dels autors dels textos
literaris amb la ciència estilística que constrenyia la literatura com un ús
desviat del llenguatge, la qual cosa deslligava la literatura de la llengua
usual i de la interpretació lectora lliure. S’hi inclourien:

1

Els apartats 4.1.2.3., 4.1.2.4. i 4.1.2.5. estan basats en Ballester (2007) l Caro Valverde

(2015).
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L’historicisme:

esta

disciplina

d’origen

decimonònic

pretenia

mostrar amb rigor erudit una col·lecció objectiva i completa de dades
culturals sobre
cronològicament.

moviments
Naix

en

artístics, autors i obres
el

Romanticisme

com

a

ordenades
aval

de

reivindicació cultural i nacional.
Aquest enfocament va perviure fins l’arribada del formalisme que
desvià el centre de les anàlisis literàries de l’autor al text. El seu
mètode d’ensenyament, pel fet de subministrar dades denotatives
que no deixen marge a la intervenció reflexiva dels discents, és poc
motivador i desaprofita les facultats cognitives superiors. En realitat
es tracta d’una transmissió de sabers sobre l’àmbit literari més que
no un accés al coneixement directe de les obres literàries.
A més, el seu plantejament cronològic lineal i en blocs de continguts
estàtics ha entorpit dos perspectives que hauria de tenir en compte
un bon plantejament educatiu de la història de la literatura en
l’actualitat:
la perspectiva genealógica para adquirir conciencia ecológica de lo
propio y curiosidad para investigar sus relaciones y la perspectiva
inclusiva, donde tienen cabida iniciativas de conocimiento tan proteicas
como el comparativismo, la intertextualidad i la admisión curricular de
las literaturas menores y marginales surgidas con la evolución
sociológica de los géneros (Caro Valverde, 2015, p.265).



L’estilística: parteix del principi que l'obra literària mostra un
particular desviament poeticoexpressiu en l'ús literari de la llengua,
que és el resultat de la intuïció poètica i creativa d'un autor.
L'elaboració

d'una

metodologia

viable

per

a

l'aula

des

dels

plantejaments de l'estilística presenta la dificultat que l'alumne tinga
un coneixement suficientment profund de la trajectòria vital i literària
de l'autor i de les circumstàncies i intencions de creació.

4.1.2.4. Les teories poètiques del missatge
En aquestes teories, el missatge té el paper central de les investigacions ja
que consideren la paraula poètica com a artifici. Pel fet de centrar-se en la
immanència dels enunciats textuals, els seus propòsits han fructificat en la
lingüística però no tant en l’Educació Literària. Aquesta necessita que no
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sols s’habilite l’estudi dels textos enunciats sinó també un estudi dels seus
processos

d’enunciació

atent

als

contextos

d’emissió

i

recepció.

Hi

trobaríem:


El formalisme: els seus partidaris efectuaren una profunda revisió
dels fonaments lingüístics i estilístics de la literatura per tal de
determinar el conjunt sistemàtic de característiques específiques de
l’obra literària, denominat per ells «literarietat». La intensa reflexió
sobre l'essencialitat del fenomen artístic va aportar la preocupació
per disposar d'una metodologia rigorosa d'anàlisi.
Entre d’altres conceptes importants per a la teoria literària figura la
«funció poètica» (Jakobson) que pretén inserir la virtut creativa de la
literatura en la lingüística. De fet, la gran expansió dels conceptes del
formalisme rus es va produir per part de l’estructuralisme francés en
l’anàlisi i comentari de textos.



L’estructuralisme: continuaren la línia formalista d’incloure la
poètica com a part integrant de la lingüística. Es proposà l'estudi i la
sistematització de les estructures lingüístiques en el discurs literari
amb una rigorositat que ha afavorit models metodològics per a l'aula.

4.1.2.5. Les teories poètiques del lector
Són les més adequades al perfil comunicatiu que caracteritza l’Educació
Literària, ja que s’interessa per la percepció històrica dels receptors.
Aquestes teories són:


La crítica literària i les ideologies: hi caben diversos vessants de
la sociologia de la literatura: literatura feminista; semiòtica de la
cultura; teoria dels polisistemes d’Even-Zohar (1999) que versa
sobre la teoria del cànon com a nucli i les seus perifèries.
Les aportacions de la crítica literària a la didàctica són evidents atesa
la importància que la didàctica de la literatura atorga als comentaris i
a les anàlisis de les obres que els crítics literaris proposen. Els
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docents solen tenir aquestes valoracions en gran consideració i per
això Borges (1997) assenyala que la literatura es difon a partir d'uns
crítics molt especials que són els professors. Mendoza (2004)
resumeix així les funcions de la crítica:
La crítica tiene una doble función interdependiente de orientación y
de mediación. Es innegable esta función mediadora de la crítica
literaria. Cabría hablar de una doble función mediadora: por una
parte, el crítico que establece su comentario valorativo, destinado a
un receptor (profesor, bibliotecario, animador...) que es el verdadero
mediador ante el receptor infantil o juvenil, por otra, la que realiza el
profesor en el ámbito formativo. (p.206)

Per la seua banda, Ballester (2007) considera que el crític ha complit
diverses funcions en el procés històric:
1.

En el pla cronològic ha estat la normativa i la prescriptiva, per la qual

partint d'un sistema de principis estètics elaborats per la teoria de la
literatura enuncia criteris orientadors als quals havia d'acollir-se l'escriptor
per a aconseguir una perfecció en l'obra.

2.

La funció interpretativa. L'investigador i el crític, en la seua descripció

i interpretació d'un text, han d'analitzar els seus aspectes fonamentals. Tot
seguint la fórmula de Hjelmslev, han d'atendre els elements de l'expressió i
el contingut en els seus dos plans de substància i de forma.

3.

La funció orientativa o estímul de la creació literària, tot facilitant a

escriptors i lectors el coneixement de les obres del

passat, advertint les

deficiències dels productes literaris del present i valorant el descobriment de
noves formes d'expressió artística. (pp.75-76)



La semiòtica de la intertextualitat: va cobrar auge en els anys
seixanta. Considera l'obra literària com a signe artístic complet, en el
marc d'una cultura i en relació amb un context en el qual té
significació. En el camp de l'ensenyament ha aportat, sobretot, els
aspectes referits a la consideració del text literari com a obra d'art.
Segons Caro Valverde (2015) la semiòtica de la intertextualitat
consisteix en una xarxa polifònica que activa la lectura literària on es
produeix la “significança”. La literatura es troba en perpetu moviment
transtextual, el mapa estratègic de la qual fou traçat per Genette
amb aquestes categories: «intertextualitat» (presència efectiva d’un
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text

en

un

altre,

ja

siga

una

al·lusió,

citació

o

plagi);

«paratextualitat» (relació del text amb l’entorn, ja siguen esborranys
previs o elements de presentació com el pròleg o el títol);
«metatextualitat»

(comentaris

crítics

del

lector

cap

a

l’obra);

«arxitextualitat» (gènere textual); «hipertextualitat» (relació que
uneix un text a un altre anterior).


La pragmàtica: centra l'anàlisi i l'estudi en l'elaboració d'un model
de «comunicació» literariocultural en considerar les relacions que
mantenen emissor/autor i receptor/lector. Així entesa, l'obra literària
és presentada a l'alumne com a acte de comunicació.
La pragmàtica atorga a la literatura quatre característiques (Caro
Valverde, 2015, pp.268-269):

La polifuncionalitat: capacitat de diferents possibles lectures dels
constituents textuals, gràcies a la seua organització lingüística oberta.

El diferiment: caràcter desplaçat de la comunicació literària (l’emissor
sol escriure en absència del lector i a l’inrevés) de manera que els seus
contextos són diferents i han de ser contemplats així en la interacció.

La transducció: al·ludeix a les complexes cadenes de transmissió
(tradició, transferència, intercultural, intertextualitat, comentari crític,
adaptació literària en transmodalitzacions genèriques, paròdies, plagis,
etc.).




La ficcionalitat

L’estètica

de

la

recepció:

considera

que

l'activitat

del

lector/receptor és clau en el procés de valoració del text literari.
Centra l'atenció en la funcionalitat de la lectura literària orientada, no
només cap a la comprensió, sinó també cap a la interpretació.
En aquest corrent cal destacar alguns autors i els conceptes que van
aportar com: «horitzó d’expectatives» de Jauss (1976), adaptació
sobre la no neutralitat de la lectura; «lector implícit» d’Iser (1987),
constructe

teòric que explica la preestructuració

del significat

potencial del text i la seua actualització lectora; «lector model» d’Eco
(1981) com a conjunt de condicions idònies que han d’acomplir-se
per a actualitzar el contingut potencial del text i «lector informat» de
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Fish (1989), que refereix els procediments competents implicats en
l’activitat lectora.


La deconstrucció: va nàixer a l’empara del postestructuralisme. El
seu màxim representant, Jacques Derrida (1987) es refereix amb
aquest terme a la «deshabilitació» o desmuntatge dels artefactes
culturals per a fer aparéixer l’estructura interna i poder diagnosticar
així els errors a la fi de sanejar-los. En el plànol teòric de la literatura
persegueix dos tasques: una és llegir com s’escriu i l’altra és
descentrar el principi d’autoritat de la crítica literària a través dels
processos imprevisibles i fantasmàtics de la lectura incitada cap a la
creativitat com a productivitat incessant. Sorgeix d’aquesta manera
la noció «d’escriptura» com a productivitat textual (Caro Valverde,
2015).



La neoretòrica: la tornada a la retòrica clàssica en la modernitat
procedeix de l’oportunitat actual d’aprendre d’aquella un sistema
precís de la construcció artística del discurs per al seu ús convincent i
persuasiu en els actes enunciatius. La tipologia neoretòrica ha sigut
seguida de forma assídua pels investigadors de l’anàlisi crítica del
discurs i, sobretot, pels interessats en l’argumentació informal.

4.1.2.6. La literatura comparada
La metodologia de la literatura comparada obre un gran ventall de
possibilitats metodològiques i es perfila com una de les perspectives més
adequades en les societats europees cada cop més multiculturals i
especialment en societats en contacte de llengües com la nostra. A més,
suposa la superació d'una literatura nacional limitada rigorosament a allò
que està escrit en una determinada llengua. També afavoreix les relacions
intertextuals que el lector competent estableix per assolir una adequada
recepció de l'obra literària.
En parlar de metodologia comparatista caldrà utilitzar, doncs, el terme en
singular, literatura, atés que el fet literari adquireix un caràcter universal i
comparteix els seus recursos amb produccions escrites en diferents
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llengües. La metodologia d’investigació ha anant canviant i com a exemple
presentem els cinc tipus de comparació que Schmeling (1984) analitza:
1. Aquell que es basa en una relació genètica entre dos o més
membres de la comparació. Es tracta de la relació entre dos o més
escriptors que s’influeixen i s’imiten. Es realitza per l’anomenada
«Escola Francesa».
2. Fa referència a una relació causal entre dos o obres de diferent
nacionalitat, relacionades amb el context històric en els quals
s’insereixen els membres de la comparació.
3. Es basaria no primordialment en les relacions intraliteràries
recíproques sinó en contextos extraliteraris comuns als membres
d’aquesta comparació.
4. És el mètode esteticoformal, centrat en l’estudi estructural, lingüístic
o psicocrític de les obres. Per exemple, Prometeu o Edip en diferents
literatures.
5. Se centra en la confrontació de les diferents maneres d’entendre la
teoria i la crítica literària i d’enfrontar-se amb l’activitat comparatista.
Un exemple pot ser la mateixa delimitació del concepte de literatura
comparada.
Un altre exemple que demostra la superació de la literatura local és
presentada per Guillén (2005) com un joc de tensions:
El talante del comparatista, lo que le permite acometer semejante
empresa, es la conciencia de unas tensiones entre lo local y lo universal; o
si se prefiere, entre lo particular y lo general. Digo local -lugar- y no nación
-nacionalidad, país, región, ciudad- porque conviene destacar aquellos
conceptos extremos que encierran una serie de oposiciones generales,
aplicables a situaciones diferentes: entre la circunstancia y el mundo (los
mundos); entre lo presente y lo ausente; la experiencia y su sentido; el yo
y cuanto le es ajeno; lo percibido y lo anhelado; lo que hay y lo que
debería haber, lo que está y lo que es. (p.29)

En l'estudi ja esmentat, Guillén sistematitza els estudis comparatius a partir
dels camps o àmbits de comparació:

 La genologia: estudi dels gèneres literaris que pot contemplar,
d'una banda, les constants històriques que els defineixen i, de l'altra,
la manera d'evolucionar a través del temps.
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 La morfologia: considera que la forma no és insignificant en una
obra i per això estableix els trets característics bàsics de la llengua
literària.

 La tematologia: s'encarrega de l'estudi dels temes com a element
formal i estableix des de relacions temàtiques més visibles a d'altres
més profundes o simplement suggerides.

 La

internacionalitat:

estableix

relacions

socials,

culturals,

polítiques, etc., entre les diferents nacionalitats.

 La historiologia: la pertinença de les obres a determinats períodes,
corrents, escoles, moviments, etc., són objecte d'estudi comparatiu,
ja que aporten significat a l'obra en situar-la en un context cultural
concret.
Considerem que els avanços teòrics aportats per la literatura comparada
han contribuït a un canvi d'objectius i procediments en l'ensenyament de la
literatura. Bordons i Díaz-Plaja (2004) remarquen que la metodologia
comparatista permet potenciar recursos didàctics més enllà de l'exegesi o
l'ordenació cronològica com ara la comparació o el contrast o bé centrar les
programacions en eixos temàtics i, per descomptat, ampliar el cànon amb
textos que ens faciliten l'entrada d'altres literatures i cultures.
El concepte d'intertextualitat fa diverses dècades que fou tractat per autors
com Julia Kristeva (1969). Però aquest terme no fou sistematitzat fins
Genette (1982) que el considera com una varietat de les relacions
transtextuals

(en

sentit

ampli,

les

relacions

entre

els

textos):

«Intertextualité (...) je le définis pour ma part, d'une manière sans doute
restrictive, par une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes».
(p.8)
Aquesta definició genèrica d'intertextualitat com a relació de copresència
entre dos textos és, en paraules de l'autor, restringida a les relacions
explícites entre els textos, per exemple, les relacions de citació: «Sous sa
forme la plus explicite et la plus littérale, c'est la pratique traditionnelle de
la citacion». (1982, p.8)
En un sentit més genèric, en l’any 1991, defineix també Riffaterre el
concepte d'intertextualitat i assenyala que l'intertext és la percepció del
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lector de relacions entre una obra i d'altres que l'han precedit o seguit. Tot i
que aquesta accepció més genèrica respon més aviat, com acabem de
definir, al concepte de transtextualitat de Genette més que no pas al
d'intertextualitat, serà aquesta la que ha estat utilitzada en l'aplicació
didàctica.
L'intertext del lector (Mendoza, 1996) ha estat considerat fonamental en
l'adquisició de la competència literària del receptor en la mesura que en
moltes ocasions el lector model haurà de tenir referències a obres anteriors
o posteriors a la lectura que realitza. Estaria format per tots aquells sabers,
estratègies, recursos i habilitats, adquirits per l’experiència lectora, que
capaciten al receptor per a inferir, comprendre i donar sentit a tot un
entramat textual conformat per conceptes històrics de normes estètiques,
per reflexions metaliteràries, culturals i enciclopèdiques. És a dir, l’intertext
lector seria la capacitat de relacionar un text amb altres textos per a
l’assoliment de la competència lectora del receptor.
Per la seua importància en l'àmbit didàctic que ens ocupa, esdevindrà una
eina metodològica important l'especificació dels diferents tipus de relacions
textuals i reduir, així, d'acord amb Genette, el concepte d'intertextualitat.
Fem nostra la proposta de Devís i Sendra (2001, p.21):
- Relacions hipertextuals. Un text pot partir d’un text anterior i conferir-li
les transgressions necessàries perquè siga considerat diferent del text A o
hipotext del qual parteix. Aquest text B o resultant s’anomena també
hipertext. N’és un bon exemple el recull Contes per a nens i nenes
políticament

correctes

de

James

Finn

Gardner,

que

reescriu

contes

tradicionals que pertanyen als nostres coneixements enciclopèdics.
- Relacions metatextuals. En algunes ocasions, un text pot incorporar
comentaris a altres textos que, si no són coneguts pel lector, dificultaran la
comprensió global del text. És ben habitual trobar aquests comentaris o
metatextos a mode d’exemples en l’àmbit acadèmic. Si un professor ens
compara en una classe el personatge del Curial amb el del Tirant haurem de
tenir un coneixement mínim de tots dos personatges, i probablement de totes
dues obres, perquè la recepció del discurs siga l’adequada.
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- Relacions intertextuals. Un text pot inserir un fragment o un text sencer
provinent d’un altre autor i que, en incloure’l al nou text, passe a formar-ne
part. El lector model haurà de conéixer, doncs, aquesta referència intertextual
sense la qual la comprensió no seria global.
- Relacions paratextuals. Elements paratextuals com títols, epígrafs, o fins i
tot endreces, remeten sovint a altres textos amb els quals mantenen diversos
graus de relació, o simplement són utilitzats com a element d’afinitat
ideològica, d’admiració o de mestratge. En alguns casos la referència és tan
directa

que

aquestes

relacions

paratextuals

poden

remetre

a

altres

paratextos. És el cas del títol de la novel·la de Lucía Etxebarría Amor,
curiosidad, Prozac i dudas, que remet a la frase de Dorothy Parker “amor,
curiosidad, pecas y dudas”. O l’epígraf La carn vol carn que apareix al poema
Els amants de Vicent Andrés Estellés, en una clara al·lusió a Ausiàs March.

Les relacions textuals poden tenir, a més, un abast interdisciplinar a mesura
que són també extensibles a les relacions que es generen entre produccions
artístiques de signe distint al literari. Des d'aquest enfocament les relacions
textuals presenten moltes possibilitats didàctiques en la mesura que la
construcció de significats es realitza en interrelacionar coneixements. El
record o l'evocació d'una lectura prèvia es converteix en un incentiu per
animar-se cap a la lectura d'una nova obra en què hi ha quelcom ja
parcialment conegut. No hem d'oblidar que un dels efectes del plaer de la
lectura rau en els paral·lelismes que encertadament establim.
No podem deixar de banda la importància de la traducció, en el marc de la
literatura comparada per la seua rellevància en l'ensenyament. No cal
explicar per què una traducció implica una comparació entre el text
resultant i el text original. A més, la literatura comparada, entesa com a la
superació de la literatura nacional, necessita, més que mai, de la traducció,
per poder establir els vincles textuals amb literatures escrites en llengües
en les quals el lector no presenta una competència suficient o adequada.
El concepte de traducció referma la noció de descentralitat, introdueix una
espècie de correctiu a una interpretació excessivament marcada en
conceptes totalitzadors com nació, obra o fins i tot l'escriptor genial. És una
altra porta oberta a la interacció dialògica que ha de caracteritzar la
creació. La traducció ens mostra que el llenguatge de tota obra conté un
gran nombre d'al·lusions històriques i condicionats socials. Aleshores, quan
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canviem de sistema lingüístic i de lectors aquests factors creixen
espectacularment. Traduir és introduir. Es tracta d'una de les vies
fonamentals de transferència literària i cultural. És obrir la finestra de nous
vents. (Ballester, 2007, p.83)

En conclusió, hem de buscar en les teories i la crítica literàries les pautes
per a establir una didàctica coherent per al tractament del fet literari:
(...) per aquest motiu cal apuntar que la didàctica de la literatura té un
caràcter de metaensenyament. Així, l'explicació de què és literatura i què
és saber literatura o els fonaments dels estudis literaris (com la història, la
teoria, la crítica, etc.) són aspectes imprescindibles i bàsics que el futur
docent haurà d'abordar d'una manera pregona. (Ballester, 2007, p.86)

I de bell nou, hem de tornar a proposar l'eclecticisme del professor de
literatura: tot i la importància del plantejament cognitiu i de les teories de la
recepció, la importància de l'autor no pot obviar-se. Maingueneau (1993) es
refereix a la bio/graphie per explicar les correlacions entre l'obra i l'autor.
Els coneixements de determinades dades biogràfiques de l'autor són
fonamentals, en molts casos, per a assolir una recepció adequada de l'obra.
Per la seua banda, el text continua sent fonamental en qualsevol
metodologia dirigida a aconseguir la competència literària del lector. I el
lector, òbviament hi és fonamental, però no és l'únic:
Ni el autor ha muerto, como anunciara Barthes, ni la obra ha dejado de ser
un particular sistema organizado, ni el lector puede aproximarse con toda
su inocencia subjetiva -es decir, sin experiencia ni formación en lecturas
literarias- para decidir sobre la significación más adecuada y pertinente de
un texto (Mendoza, 2004, p.210).

4.1.3. Bases de l’Educació Literària
Sembla que el concepte d'educació literària naix del desig de renovació dels
estudis literaris, en un intent d'orientar-los cap a la recuperació del valor
educatiu que proporciona el fet literari. Per aquesta raó, Teresa Colomer ja
proposava, en l’any 1996, la substitució del terme ensenyament de la
literatura pel d’educació literària per poder explicitar de forma apropiada el
canvi de metodologia basada en l’aprenentatge del discent.
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Per educació literària entendrem la capacitació per a la recepció literària i
per a la valoració de les obres literàries. I amb aquesta finalitat, l'aprenent
necessita desenvolupar una sèrie de competències entre les quals cal
destacar la competència literària entesa com el conjunt de capacitats
necessàries per realitzar una sèrie d'activitats d'una banda comprensives
(gaudir, entendre, valorar i interpretar una obra literària) i de l'altra,
expressives (produir textos amb finalitat esteticoliterària). Finalment, la
competència lectora s'erigirà com un dels components bàsics de la
competència literària, com una de les competències que cal desenvolupar
perquè el procés de recepció literària es produïsca en condicions òptimes.
Es tractarà, doncs, de tres conceptes que guardaran la següent relació
d'inclusió:

Figura 9. Relació entre l'educació literària, la competència literària i la
competència lectora. (Creació pròpia)

A més, si entenem el text com a acte de comunicació, la competència
literària constituirà una de les competències bàsiques de la competència
comunicativa; en la intersecció de les quals situaríem la competència
lectora.
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Figura 10. Relació entre la competència comunicativa i la competència
literària. (Creació pròpia)

Sánchez Corral (2003) aborda el lloc que ocupa la literatura en el
desenvolupament de la competència comunicativa i considera que qualsevol
reflexió didàctica sobre la literatura haurà d'adoptar com a punt de partida
l'anàlisi dels mecanismes específics que s'activen durant la comunicació
literària per a determinar en quina mesura i de quina manera es produeix
per part del subjecte una activitat cognitiva i reguladora específica de la
recepció a què donen lloc els textos artístics.
4.1.3.1. Les dimensions de l’Educació Literària
Si considerem l'educació literària des d'una dimensió educativa que va més
enllà de la comprensió i producció de textos literaris, el seu abast inclourà
les quatre dimensions següents, segons Badia i Cassany (1994):
Educació ètica: la literatura projecta els valors d'una societat i la reflexió
d'aquests pot desenvolupar l'esperit crític.
Educació estètica: la literatura contribueix a formar la sensibilitat artística de
les persones.
Educació cultural: la literatura és un dels grans exponents culturals i del
saber humà.

42

Educació lingüística: la literatura desenvolupa la competència lingüística i
comunicativa. (pp.8-9)

Des d'aquestes dimensions, Ballester (2007) ha estudiat les funcions que se
li atribueixen a la literatura i que ara resumim:


La literatura és font de coneixement.



La literatura transmet valors, normes i sistemes d'una comunitat als
seus membres.



La literatura és transmissora de cultura.



La literatura compleix una funció alliberadora i gratificadora, tant en
l'escriptor com en els lectors.



La literatura implica l'evasió en el temps i/o en l'espai.



La literatura pot complir una funció de compromís.



La literatura funciona com una experiència vital.



La literatura constitueix una base per a l'aprenentatge de la llengua
a través de la lectura d'obres literàries. (pp.132-134)

Altres autors han insistit àmpliament en aquestes funcions de la literatura.
Ens interessa, per exemple, destacar la reflexió de Sánchez Corral (2003)
en considerar l'experiència literària com a transformadora del lector. L'autor
explica que la finalitat alliberadora i formativa de la literatura, ja referida,
provoca la transformació de l'individu. Les teories de la recepció han
demostrat que el text literari modifica la conducta de les persones. En
resum, en l'esmentat estudi es considera que cal situar la perspectiva de
l'anàlisi en els paradigmes comunicatius de la pragmàtica i de l'estètica de
la recepció en virtut, precisament, de la funció que aquests paradigmes li
atorguen al receptor com a intèrpret i constructor de significats, és a dir,
com a artífex dels signes i del procés de significació. Vista així, la literatura
participa de l’aprehensió de la realitat i de la identitat del subjecte.
A més, segons aquest mateix autor, la literatura és, en la societat actual,
més important que mai a causa de la imposició, de manera quasi excloent,
dels discursos dels mass media:
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Los extraordinarios poderes informativos y seductores de los enunciados de
los medios de comunicación, por lo demás altamente tecnológicos, están
configurados como auténticas industrias culturales (televisión, publicidad,
telemática, etc.) que pueden ser definidas como «industrias de la
conciencia», o acaso mejor, como «industrias que construyen la
conciencia» y que, dada su naturaleza transmisora unidireccional,
conducen a una pérdida de la subjetividad, a un proceso enunciativo de
naturaleza claramente pasiva. (Sánchez Corral, 2003, p.303)

4.1.3.2. Bases científiques i conseqüències didàctiques de l'Educació
Literària.
Des d'aquest nou enfocament de la literatura cal considerar, d'antuvi, que el
conjunt d'actituds que s'interioritzen en l'aprenentatge literari i en la
pràctica d'experiències estètiques concretes no apareixen per generació
espontània, sinó que s'adquireixen en l'interior del context sociocultural i
amb una educació que ha de partir d'unes bases científiques ja explicades
però que ara convé resumir seguint les aportacions de Prado (2004):
Les idees constructivistes aportades per la teoria empírica de la literatura,
que converteixen l'acte de lectura en un procés dinàmic en què el lector és
constructor del sentit últim i definitiu del text.
Les idees aportades per la teoria de la recepció, centrades en l'acte de
lectura, que és el que actualitza el text i li atorga sentit, i en el paper
definitiu del lector en aquest acte com a constructor d'aquest sentit
mitjançant un procés d’interacció amb el text.
Les idees aportades per la semiòtica, i especialment, per la pragmàtica del
text, que conceben el text literari com a signe, amb una funció
comunicativa que té en compte els contextos de producció i recepció, així
com determinacions contextuals de caràcter històric, social i cultural.
(p.334)

Per la seua banda, Sánchez Corral (2003) considera que quan es posa en
pràctica la competència lectoliterària es posen en marxa una sèrie
d'operacions (cognitives, afectives, discursives...) entre les quals podem
destacar:
1. La competencia literaria atorga al lector la posibilidad de crear «mundos
posibles» como alternativa al mundo real.
2. La competencia literaria inicia un proceso de recepción mediante el que los
lectores se apropian de los textos literarios, en la medida que la connotación del
lenguaje literario permite que cada lector recree su propio discurso.
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3.

La

competencia

literaria

instruye

al

lector

para

que

este

active,

obligatoriamente, la percepción de las formas del discurso, en la medida que
estas determinan su significación.
4. La competencia literaria implica una operación discursivocognitiva que se
pone de manifiesto al relacionar el texto que se lee con otros anteriores o
posteriores (intertextualidad).
5. La competencia literaria conduce al lector hacia la vivencia de la experiencia
estética como actitud y como vivencia.
6. Finalmente, la competencia literaria como operación que inscribe en

el

interior del texto las pautas de lectura necesarias para que el lector perciba de
manera insólita lo que es real o para que se pueda inventar una realidad nueva.
(pp.308-313)

Les bases científiques i les funcions de la competència literària esmentades
comporten una sèrie de conseqüències didàctiques que caldrà tenir en
compte en l'elaboració de qualsevol model metodològic. Mendoza assenyala
(2004) que aquestes implicacions són:

-

Especificitat del tractament didàctic de la literatura amb la finalitat de dotar
l'alumne de les competències, habilitats i estratègies de recepció necessàries
per a obtenir el gaudi de la lectura.

-

Atenció als processos de desenvolupament d'habilitats receptives i que
potencien la participació de l'alumne en la construcció de la seua
competència literària.

-

Potenciació del reconeixement dels usos i de les funcions estètiques en el
discurs literari.

-

Priorització de les habilitats i de les capacitats d'observació, de valoració i
d'anàlisi de les produccions sorgides de l'ús literari del sistema de la llengua.

-

Recurrència continuada a la lectura de les obres en la mesura que
contribueixen a la formació receptora i a l'educació estètica.

-

Ús d'una metodologia participativa en què s'integren els procediments i les
activitats que afavorisquen els objectius formatius de la recepció literària.

(pp.34-35)
Segons Caro Valverde (2015), l’Educació literària, per la seua condició
interdisciplinar es diferencia d’altres disciplines perquè sap incorporar les
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aportacions valuoses d’aquelles a la seua configuració específica. Per això,
aquesta

autora

considera

que

interessa

aprofitar

els

coneixements

procedents de les antigues teories literàries però, des d’una projecció
innovadora. En presentem una síntesi de la seua proposta:
- Recuperar els estudis historiogràfics de la literatura per traçar
itineraris genealògics i intertextuals.
- Recórrer a l’estudi programàtic de les tipologies per tal de
proporcionar organitzadors previs i models textuals orientats a la
construcció pragmàtica de

la competència comunicativa de la

literatura.
- Emprar la tasca del comentari de textos literaris per poder
madurar en la lectura atenta d’obres completes i, principalment,
perquè la comprensió semàntica desemboque en la interpretació de
l’obra activant l’intertext del lector.
En resum, caldrà aconseguir la consolidació de la formació dels alumnes
com a lectors-receptors autònoms, com a individus capacitats per a la
recepció personal, valorativa i crítica de les produccions literàries. Mendoza
(2004) resumeix aquestes capacitats en la figura següent:

Figura 11. Finalitats de la formació lectora. Extreta de La educación literaria. Bases
para la formación de la competencia lecto-literaria, de A.Mendoza, 2004, p.35.
Traducció pròpia.
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L'esmentat autor ens mostra, a més, la progressió que va des de l'autor fins
a la interpretació del text creat; en el centre s'ubica la presència del lector i
les activitats que el condueixen cap a la interpretació final. Es pot observar
en aquesta figura:

Figura 12. De l'autor a la interpretació del text. Extreta de La educación literaria.
Bases para la formación de la competencia lecto-literaria, de A.Mendoza, 2004,
p.36. Traducció pròpia.

El canvi de metodologia didàctica que ha implicat aquesta nova concepció
de l'ensenyament literari ha estat magistralment analitzada per Colomer
(1996). Resumim, a mode de cloenda algun dels aspectes més rellevants:


El punt de partida per al desenvolupament de l'educació literària
de l'alumne és l'accés al text, la seua comprensió i el plaer
obtingut amb la lectura. La conseqüència fonamental n'ha estat
l'auge de la literatura infantil i juvenil en els últims anys, la
integració dels espais de lectura a l'escola, el foment de l'ús de
la biblioteca escolar i els programes d'animació a la lectura.



Els tallers literaris, l'escriptura literària i l'experimentació de
tècniques i recursos literaris per part de l'alumne s'han convertit
en fórmules d'aprenentatge literari en què estan presents
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conceptes procedents de les teories psicopedagògiques com
activitat, joc, expressió i creativitat.


Es

revitalitzen

les

activitats

d'interpretació

oral,

com

la

dramatització, recitació o lectura en veu alta com a formes de
desenvolupament d'expressió oral i d'activitat estètica. Aquest
fet ha provocat l'atenció cap a codis no verbals de comunicació,
no

contemplats

tradicionalment

en

l'ensenyament

de

la

literatura.


Se centra l'interés en el llibre com a objecte de consum, el
coneixement dels processos de producció i difusió social del text
literari, considerat com a producte cultural i social. La valoració
del llibre com a objecte de consum ha estimulat el coneixement
de catàlegs, col·leccions, llistats d'èxits editorials, contacte amb
els autors, etc.

4.1.4. La competència lectoliterària
El plantejament didàctic de la literatura es centra en la formació i en el
desenvolupament de la competència literària però, els intents per definir i
perfilar aquest concepte deixen veure la quantitat d’elements que apareixen
en les produccions literàries i que haurien de servir com a referents per
obtenir les dades que ens permeteren centrar els components d’aquesta
competència.
Tal i com assenyala Ballester (2015), el concepte de competència és un dels
més discutits tant en l’àmbit lingüístic com en el literari. Ja des de l’aparició
del terme competència lingüística (Chomsky, 1968) al qual posava en
correlació amb el de competència literària, però que no contemplava ni el
context ni els factors d’ordre historicosocial; des de la competència
comunicativa Hymes (1971) i Canale (1983) fins a les definicions de
competència literària de Bierwish (1970) i Van Dijk (1972) hi ha hagut
ampliacions

i

diverses

definicions

del

terme.

Concretament, aquest últim autor, Van Dijk proposava el fet que la
competència literària ha de tenir com a obligació «la descripción i
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explicación de la capacidad del hombre para producir e interpretar textos
literarios» (Van Dijk, 1972, p.170).
Igual que amb la teoria de la literatura, existeixen dos corrents sobre la
facultat de la competència literària: una defén que és innata (Aguiar e Silva,
1980) i una altra que és adquirida (Thomas, 1978). Si bé Van Dijk proposà
una definició comunicativa de la competència literària equalitzada entre les
competències lectora i escriptora, ha prosperat la tendència de centrar la
competència literària com un treball d’intel·lecte lector i, en conseqüència,
s’ha relegat l’escriptura. Pioner en aquesta línia d’investigació fou Jonathan
Culler qui va focalitzar la comunicació literària des de la faceta receptiva de
la lectura quan va definir la competència literària com el «conjunt de
convencions per als textos literaris» (Culler, 1978, p.169). Va advocar per
una espècie de gramàtica literària en què va destacar els coneixements
socioculturals que permeten reconéixer trets exclusius dels gèneres literaris,
així com els aprenentatges de codis literaris, de relacions intertextuals i
d’aspectes metaliteraris, i amb tot això convergeix l’experiència vital del
lector singular. (Caro Valverde, 2015)
D’acord amb les teories semiòtiques sobre el lector model d’Eco, José
Manuel De Amo proposa com a components d’estudi educatiu de la
competència literària:
l’atenció al marc determinat pel Consell d’Europa per a la competència
comunicativa; el pla de competència lectora demandat per PISA; el model
de l’intertext lector dissenyat per Mendoza, així com les convencions
genèriques i culturals del món literari. Entre les genèriques destaca
aspectes com la paratextualitat, les isotopies discursives i els recursos
estilístics i, entre les culturals incideix en els tòpics, els arquetipus, els
símbols i els inventaris enciclopèdics (De Amo, 2003, pp.261-263).

A més a més, cal conscienciar-se que, en l’horitzó sociocultural del segle
XXI, la competència literària no pot donar l’esquena a l’alfabetització digital
ja que augmenten vertiginosament els textos literaris que es mostren com a
ciberdiscursos oberts gratuïtament a les pantalles hipermèdia del món. Caro
Valverde (2015) assenyala que en la investigació educativa actual en
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hipertextos en dos tipus de suports: els impresos i els digitals. Entre
ambdós existeix el factor comú de la imaginació i existeix el factor
diferencial que el processament digital entrega l’obra per a la seua
representació en un altre mitjà, la qual cosa duu noves circumstàncies a la
comunicació literària:
- Les TIC faciliten la interacció entre texts, llenguatges, arts i disciplines
gràcies a la immediatesa a l’hora d’accedir-hi i també a la possibilitat que
ofereix aquest mitjà digital de «representar y telematizar la emisión de
discursos audiovisuales estáticos y dinámicos» (2015, p.276).
- Cada lector es veu impel·lit a construir el seu propi text mitjançant la
recerca de textos diferents dins del web que atenguen als seus gustos o
interessos. I normalment ho fa amb hipòtesis de tanteig que van dotant de
congruència la interpretació personal.
- Els gèneres literaris i paraliteraris apareixen inserits en nous paratexts.
Permet que el lector integre el seu propi discurs mitjançant comentaris o
suggerències al peu del text. En paraules de l’autora, «redunda en beneficio
de la consideración formativa de la lectura en su «literacidad», como acción
responsable y éticamente comprometida con la sociedad hacia la que
comunica expansivamente su opinión», (2015, p.276).
Aquesta faceta de la competència lectora parteix de la ideologia educativa
de Freire i Macedo (1998) i recentment ha recuperat vigència per concordar
plenament amb les noves demandes institucionals d’aprenentatge basat en
competències en el món globalitzat en què vivim.
La definició consensuada de la competència literària la presenta com a
suma de sabers, de diferents característiques, que són necessaris per a la
recepció i per a la producció d’obres literàries. A més, la presència d’una
competència només és possible constatar-la a partir dels efectes que el
missatge provoca en el lector.
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produccions de signe esteticoliterari, però el problema resideix en el fet que
reconéixer la literatura no és el mateix que definir-la. Per tant, la presència
d’una competència literària tan sols serà possible constatar-la a partir dels
efectes –comprensió, reconeixement estètic, actitud lúdica, goig artístic i
intel·lectual…- que el missatge provoca en el lector, segons Mendoza
(2004). Ell mateix defineix la competència literària: «es un conjunto de
conocimientos que se activan ante los estímulos textuales, de manera que
intervienen en la actividad cognitiva de identificar componentes y de
reconocer valores i funciones en el discurso literario» (2004, p.139).
Per tant, si entenem el concepte de competència literària com un conjunt de
sabers heterogenis, necessaris per a la recepció i producció de textos
literaris, el seu caràcter interdisciplinar ens porta a la conveniència de fer
esment a aquests sabers tan variats. Fet i fet, la competència literària, es
construeix amb la progressiva acumulació de coneixements aportats, entre
altres factors, pel successiu enriquiment d'altres competències activades per
l'intertext lector.
De fet, la formació del l’intertext lector i l’atenció didàctica que aquest
suscita es considera un nou objectiu en l’educació literària. Aquesta atenció
o interés respon a la necessitat de comptar amb la interpretació que el
lector estableix o realitza del text o discurs. Alhora, aquesta legitimació
interpretativa del lector es determina per una competència literària suficient
i, en particular, per la gestió dels coneixements que activa l’intertext lector.
Aleshores, es considera que l’intertext lector és un component bàsic de la
competència literària. Segons Mendoza (2004), els diferents elements que
el componen s’activen en la recepció, en la interacció emissor-receptor i en
l’apreciació de les correspondències recreades entre textos diversos, alhora
que potencia l’activitat de valoració personal mitjançant el reconeixement
de connexions i del desenvolupament d’actituds positives cap a diverses
manifestacions artisticoliteràries de signe cultural.
El intertexto lector es el espacio en el que entran en relación la selección
de conocimientos necesarios en una lectura. (...) el objetivo didáctico de la
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potenciación del intertexto se centra en la necesidad de construir,
advertidamente, los conocimientos literarios; y de asumirlos como
efectivos que se interrelacionan en el espacio de la competencia literaria y
que están disponibles ante una actualización textual. (Mendoza, 2004,
p.142).

Figura 13. L’intertext lector. Extreta de Literatura infantil. Claves para la
formación de la competencia literia, en J.M. De Amo, 2003, p.106.

L’intertext lector, l’integren una sèrie de sabers, estratègies i recursos,
l’activació dels quals li permet associar referències tipològiques, temàtiques,
ideològiques, etc., i reaccionar davant d’indicacions discursives. Els sabers
serien segons De Amo (2003, p.106):
1.
2.
3.
4.

Códigos culturales
Conocimientos de los géneros y de la tipología textual
Un amplio abanico de estructuras textuales y modelos
Experiencias previas de lectura

I seguint amb aquest mateix autor, ens assenyala avantatges en el
desenvolupament de la competència comunicativa. I, les raons són òbvies:


Potencia la cooperació textual, implicant activament el lector en la (re-)
construcció del significat.



Posa en funcionament els sabers, habilitats i estratègies de caràcter
pragmàtic, necessaris per a la reconstrucció de la situació comunicativa
presentada en el text.
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Afavoreix que el lector llija el text literari infantil amb una intencionalitat
estètica.



Activa els coneixements literaris, lingüístics i culturals necessaris per a la
concreció i/o actualització del significat del text. (2003, p.41)

Diversos autors (Culler, 1981; Stubss, 1988; Mendoza, 1988, 2004) han
caracteritzat els components de la competència literària. Aquest últim autor
destaca els següents:
 Sabers lingüístics, textuals i discursius per a la descodificació
 Sabers pragmàtics per a reconstruir la situació enunciativa presentada al
text
 Coneixements de l’ús literari de la llengua, d’estructures retòriques i de
referents metaliteraris
 Sabers intertextuals, referits a les correlacions que els textos literaris
mantenen entre si
 Sabers semiòtics per a organitzar la comprensió definitiva del text
 Dominis relatius a estratègies per a interactuar amb el text i poder
relacionar tots els punts anteriors
 Coneixements referits al saber cultural, enciclopèdic, compost per codis
culturals extensos
 Coneixements referits a les modalitats del discurs junt a una mostra
d’estructures textuals
 Domini de les habilitats lectores
 Sabers estratègics necessaris per poder llegir diferents tipus de textos
(2004, p.139)

Recepció, experiència lectora i competència literària van unides, doncs, i
mantenen relacions d’interdependència i de complementació. Els sabers i les
experiències receptores del lector li permeten construir el significat del text
que conté indicacions de lectura i que se situa en uns determinats referents
històrics i culturals.
I en el procés d'adquisició de la competència literària desenvolupa un paper
fonamental, com ja hem referit la competència lectora:
En la formación de las habilidades de lectura, adquiere especial relevancia
la correlación que hay entre competencia literaria, competencia lectora e
intertexto lector. El intertexto lector actúa como mediador entre la
competencia literaria y las estrategias de lectura e interviene en la
integración y contextualización pragmática de los reconocimientos, las
evocaciones, las referencias y las asociaciones que un texto concreto es
capaz de suscitar en el lector. (Mendoza, 2004, p.144)
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La competència lectora ha estat definida per l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, PISA 2009) com «la
capacidad individual para comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse
con textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales y participar
plenamente en la sociedad».
La competència literària i la competència lectora, com ja ha estat esmentat,
tenen una relació d’interdependència. La competència lectora, formada
essencialment per sabers de tipus operatiu, és part de la competència
literària, és un dels blocs essencials; però, al mateix temps, aquesta es
desenvolupa tenint en compte les habilitats lectores i receptives dels
individus. Com assenyalava Cassany (2001):
(...) la competència literària inclou les habilitats pròpies de la comprensió
lectora, però, alhora, va més enllà. Aquesta ampliació està donada per
l’especificitat dels textos literaris, i per la relació obra-lector, que suposa un
grau més elevat d’implicació del receptor. L’apropament a un text literari
depèn de diversos factors: la comprensió de les seues significacions, la
comprensió de les convencions literàries i de les tècniques que ho fan
substancialment diferent dels textos escrits funcionals, i l’apreciació del seu
valor expressiu i estètic. (...) La competència literària no és una altra cosa
que la manifestació d’una competència lingüística plena i madura. (p.477)

En resum, la competència literària suficient faculta a la legitimació
interpretativa, atesa la gestió de sabers que activa l'intertext lector que
s'erigeix, així, com un component bàsic de la competència literària. Segons
Mendoza (2004) la ubicació de l'intertext lector en el conjunt de sabers que
intervenen en el procés de recepció literària és representada en aquesta
figura en què podem apreciar que l'intertext lector es troba en el sector de
les aportacions del lector i en la correlació amb l'intertext discursiu (del
text), per tal d'afavorir, amb altres components, el reconeixement de les
connexions que hi ha en el text.
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TEXT

LECTOR

INTERTEXT

COMPETÈNCIA
LITERÀRIA
EXPERIÈNCIA
LECTOLITERÀRIA

DISCURSIU
INTERTEXT
LECTOR
CONFLUÈNCIA D’INTERTEXTOS
Reconeixements i identificacions

Figura 14. Els espais correlatius de l'intertext lector i l'intertext discursiu. Extreta
de La educación literaria. Bases para la formación de la competencia lecto-literaria,
de A.Mendoza, 2004, p.143. (Traducció pròpia)

4.1.4.1.- Les relacions entre el lector i la lectura.
En les societats alfabetitzades passem molt de temps llegint, per diferents
motius i amb objectius diferents. Per això, no és estrany que nombroses
disciplines científiques s’hagen plantejat descobrir la resposta a què és
llegir. És lícita la pregunta perquè és òbvia la importància de la lectura en
tots els àmbits de la vida però, al mateix temps, som conscients de la
complexitat de definir en què consisteix l’acte de lectura i com explicar el
seu funcionament.
Segons Correig (2006) llegir és: «un proceso constante de emisión y
verificación de hipótesis que conduce a la construcción de significado y al
control de dicha comprensión» (p.143). Es pot considerar seguint l’autora
que el concepte de comprensió lectora està implícit en la definició de lectura
ja que es llig per a comprendre. Respecte a aquesta relació, Nuñez Delgado
(2015) assenyala que es poden considerar equivalents la comprensió lectora
i la competència lectora, encara que cal tenir en compte una diferència de
matís entre ambdues des de la perspectiva didàctica.
Aquesta autora assenyala que la comprensió lectora és una de les quatre
destreses lingüístiques bàsiques i essencialment és «la capacidad que posee

55

una persona para interpretar y analizar textos escritos»; per la seua banda,
la competència lectora posa l’accent en la funcionalitat, és a dir, «en la
capacidad para utilizar lo leído en situaciones prácticas variadas y con fines
también distintos». Considera que tots dos conceptes s’inclouen i es
pressuposen perquè quan es diu que una persona té una bona comprensió
lectora, es dóna per fet que dominar aquesta implica saber emprar allò
llegit per a tasques i usos distints. I acaba dient que, de manera recíproca,
la comprensió lectora estaria implícita en la competència lectora del lector
(Núñez Delgado, 2015, p.100).
És evident que aquesta -la competència lectora- és bàsica en la formació de
la competència literària, però l'especificitat del fet literari en condiciona la
lectura: el lector d'un text literari haurà de desenvolupar una sèrie de
subcompetències exclusives i s'haurà d'enfrontar al text amb una actitud
diferent.
Segons Mendoza (2004), la producció literària difereix de la quotidiana de la
llengua en la finalitat estètica; en conjunt, es distingeix d’altres tipus de
produccions pels factors que aconsegueixen dotar-la de validesa universal i
que fan de l’obra concreta un reflex cultural, històric i atemporal. A més, la
lectura literària té la capacitat de desenvolupar els coneixements lingüístics,
culturals, enciclopèdics i metaliteraris; i també les experiències i les
capacitats analítiques del lector.
I en endinsar-nos en el camp de la lectura literària, no podem evitar
submergir-nos en el joc que aquestes lectures provoquen. Un discurs
acadèmic mai no hauria de permetre's aquesta llicència, és difícil tractar la
relació entre lector i lectura literària sense fer esment a la bellesa i als
«avantatges» d'aquesta mena de lectures; i autors com Ballester (2007)
així ho palesen:
Sobre el poder de la lectura:
Llegir és alguna cosa més que desxifrar uns signes. Saber llegir és apropiar-se
d'allò escrit: triar la lectura, integrar-la, ser capaç de servir-se'n, de
complementar-la tot ampliant-la amb les altres lectures. Per tant, no és cap
acció passiva, és una recerca i una construcció de sentit.
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El plaer de llegir és trobar prou gust en aquesta activitat per tenir ganes de
continuar-la i renovar-la. La lectura és una cosa activa, almenys és com
l'entenem, i això significa una relació entre el lector i el text totalment
creadora. Una acció sobre un mateix i sobre el món que ens envolta.
Sobre la capacitat aventurera, exploradora i conqueridora de la
lectura:
La literatura com una mar oberta, un territori sense límits ni fronteres, una
extensió solitària i solidària a la vegada, la navegació, els camins i el rumb
són totalment lliures a cada ésser humà. El lector és un gran explorador que
transita per valls i per muntanyes, altíssims penya-segats o selves frondoses.
Així, la lectura és el viatge, la travessia envers un món infinit de possibilitats.
El fet de llegir és també llegir-se, conquerir-se al mateix temps que conquerir.
En la lectura hi ha un fons de compartir la memòria i l'experiència col·lectives.
Sense memòria no hi ha cultura.
Sobre el caràcter creador de la lectura:
La lectura és, així mateix, un diàleg, un intercanvi. Per això llegir no és una
altra cosa que conversar. És un amic que parla i escolta, és un interlocutor
discret, al qual se li pot tallar sempre la paraula, amb el qual hom pot
reconciliar-se sense que ell manifeste cap despit. El col·loqui lector, però, és
sobretot recreació. La lectura ens recrea i ens crea. Tot allò que hom llegeix
és personalment recreat. El pensament de Kant i la significació humana de
Hamlet o la passió que sent Carmesina per Tirant torna a nàixer, recreats pel
lector. Podríem dir que la lectura és viure revivint. L'obra es manté viva cada
vegada que la llegim, cada vegada que un home o una dona l'ha llegida, al
llarg de la història. És segur que hi ha llibres que han viscut sempre, que no
han deixat de ser llegits en cap dia des del moment en què es van escriure.
Sobre la funció educadora de la lectura:
La lectura, per tant, ha de format part d'un procés ben ampli, heterogeni i
global de la formació de l'ésser humà. El sistema educatiu actual segurament
deu tenir una part de responsabilitat en aquesta situació que allunya tanta
gent de l'hàbit lector. Per aquest motiu, el paper de la lectura a l'escola no es
pot veure solament com una tècnica d'aprenentatge, sinó com una eina de
civilització que ens obri les portes de tot un univers de conceptes, categories,
idees i sentiments que han forjat la nostra tradició i que ens han de servir per
a la realitat que ens envolta. (pp.117-123)
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Il·lustrades les facultats de la lectura, podem afirmar que l'activitat lectora
beneficia l'ampliació del domini de les diverses competències. En efecte, la
consideració didàctica de la metacognició de l'activitat lectora és condició
indispensable per a la formació del lector literari perquè ha de ser una guia
durant tot el procés, fent possible que el lector organitze i identifique
cadascuna de les fases de la seua lectura. Aquest suport metacognitiu
permet que el lector aplique les diverses estratègies que li siguen
requerides pel text i així li inferesca els significats. En qualsevol cas, no hem
d’oblidar que l’alumne-lector es troba en una fase de formació, per tant, cal
comptar amb les seues carències i limitacions, però també cal ajudar-lo a
construir la seua competència lectoliterària.
Vist, a més, l'interés didàctic de l'intertext lector, cal esmentar que
l'enfocament receptiu presta particular atenció a la seua formació, perquè
l'intertext lector gestiona els diversos graus d'assimilació textual i orienta
les formes de percepció que cada lector estableix en aproximar-se al discurs
poètic. El caràcter recursiu de l’intertext fa que cada nova associació,
reconeixement, etc., passe a convertir-se en una nova unitat de l’intertext
lector i a enriquir qualitativament la competència literària. Així doncs,
l’intertext lector s’incrementa progressivament i millora les condicions de
recepció d’obres posteriors.
Mendoza (2004, pp.147-148) estableix els diferents tipus de recepció i
esquematitza les fases i les activitats cognitives corresponents que
desenvolupa el lector durant la recepció. Aquestes són:

- Recepció espontània o condicionada: l'alumne-lector davant l'obra
literària actua de manera distinta quan realitza una lectura personal o
quan exerceix la lectura condicionada per la finalitat d'una tasca escolar.

- Recepció creativa: el repte que implica exercir una recepció creativa
resulta més simplificat si el receptor estableix les parts estructurals del
relat, la intencionalitat d'aquest, les opcions possibles per a resolució
d'un conflicte i els elements que condicionen el desenllaç previst.

- Recepció activa o participativa, implicada: la possibilitat de ser un
receptor actiu rau en la capacitat per a interactuar amb el text -reacció i
resposta adequada davant els esquemes o models discursius, evocats o

58

reconeguts a partir de la identificació d'usos i recursos semblants
compartits per diversos textos.

- Successió del procés de recepció: tot i que no es pot prefixar,
habitualment pot seguir aquestes pautes:

-

Intuïció global inicial.

-

Formulació

d'expectatives

generals

i/o

específiques

sobre

el

desenvolupament de l'acció.

-

Anticipació sobre l'orientació de l'acció davant una nova situació.

-

Inferències sobre la forma d'actuar dels personatges, d'acord amb
els indicis caracteritzadors.

-

Identificació de la seqüència final del relat.

El mateix autor ens resumeix esquemàticament aquestes fases i activitats
cognitives en la figura següent:
ANTICIPACIÓ INICIAL

EXPECTATIVA GLOBAL

PRECOMPRENSIÓ

EXPECTATIVES
INFERÈNCIES

COMPRENSIÓ

EXPLICITACIÓ

INTERPRETACIÓ

Figura 15. Fases del procés de lectura. Extreta de La educación literaria. Bases
para la formación de la competencia lecto-literaria, de A.Mendoza, 2004, p.149.
(Traducció pròpia)

Potser la variable més significativa perquè aquest procés de recepció es
produïsca en condicions òptimes és la competència del lector, per la seua
activitat cooperativa i pel diàleg interactiu que manté amb el text per
establir o atribuir el seu significat. La disponibilitat, el repertori, l’intertext
del lector i les seues estratègies per a participar en l’acte de lectura és tot
allò que el caracteritza.
Si acceptem, seguint Iser (1987), que el text literari preveu un lloc per a la
persona encarregada de fer aquestes operacions estem parlant d’un lector
implícit

o

lector

ideal.

Aquest

«lector

ideal»

ha

rebut

diferents

denominacions segons els autors; i així ens podem referir a lector model
(Eco), lector implícit (Iser) o lector informat (Fisch). Tot i que el terme més
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usat des de la perspectiva de la competència és el de lector competent, per
referir-nos a l'àmbit de la didàctica, també volem incloure la proposta de
Díaz-Plaja (2002) qui empra la denominació de lector juvenil model.
D’acord amb Mendoza (2004), aquest tipus de lector desenvolupa unes
funcions en el procés de lectura:







El lector ordena su lectura para la actualización del texto, para lo cual
identifica las claves, estímulos, orientaciones, etc., que ofrece el texto,
con lo que reconstruye la situación enunciativa y adopta una actitud
ajustada al tipo e intencionalidad del texto y activa sus conocimientos
disponibles.
Aplica la metacognición del proceso lector, de modo que, durante todo el
proceso, el lector organiza e identifica las distintas fases de su lectura
para inferir cualquier nueva aplicación de algunas estrategias que, por
sus características, el texto le suscite.
Reconoce las estructuras sobrepuestas (aspectos semióticos del discurso
literario).
Activa los contenidos de su repertorio y sus estrategias de lectura, para
seguir las instrucciones, orientaciones internas, condiciones de
recepción, y estructuras que contiene el texto. (Mendoza, 2004, p.153)

Per tant, un lector implícit seria aquell a qui l’autor preveu com a
destinatari ideal dels seus textos; és un tipus de lector ideal que hauria
d’estar dotat de tots els coneixements específics que li permeteren
identificar i interpretar legítimament qualsevol de les referències textuals,
mitjançant una cooperació activa de les seues competències i del seu
intertext, alhora que compta amb la intervenció de les ineludibles
aportacions personals. Amb freqüència, aquest tipus de lector no es troba
en la realitat.
Una cosa és la caracterització del lector ideal, model o implícit, relacionat
amb la hipotètica recepció ideal que l’obra literària espera que es concrete
en cada acte de lectura personal, i una altra és la realitat de la individualitat
de cada lector. Davant d’aquesta situació, és necessari parlar de nivells de
domini lector, als quals cada lector arriba segons les seues possibilitats.
Un lector competent seria el que coincideix o més s’acosta a l’anomenat
lector implícit, i es podria caracteritzar, en paraules de Mendoza (2004),
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amb uns aspectes que poden aprofitar per a atendre a la formació
adequada com a lector literari:
1. Comprende las estructuras lingüísticas de los textos poéticos y
reconoce las estructuras del discurso literario, según su grado de
competencia literaria.
2. Comprende que las estructuras poéticas son estructuras
sobrepuestas.
3. Posee un buen dominio del código lingüístico y conocimientos
suficientes para la activación de códigos culturales y los integra
como parte de su texto de lector, formado por la experiencia y por
la enciclopedia del mundo, como repertorio de la memoria
colectiva.
4. Interactúa con el texto
5. Posee un dominio metacognitivo de su actividad lectora que le
permite ordenar su lectura hacia la actualización del texto:
identifica claves, estímulos, orientaciones, etc., en el texto.
6. Sabe distinguir entre actividades paralelas: descodificar, leer,
comprender, valorar e interpretar.
7. Adopta una actitud ajustada al tipo e intencionalidad del texto.
8. Emite hipótesis sobre el tipo de texto, identifica índices textuales y,
especialmente, conoce y emplea las estrategias útiles y eficaces
para seguir el proceso lector.
9. Activa sus conocimientos, los contenidos de su intertexto, del
repertorio y sus estrategias de lectura.
10. Establece, con adecuación y pertinencia, la significación y la
interpretación que el texto le ofrece.
11. Busca correlaciones lógicas que le permitan articular los distintos
componentes textuales, con el fin de establecer normas de
coherencia que le permitan hallar una (la) significación del texto.
12. Establece coherentemente una interpretación que el texto no
contradice.
13. Disfruta con la propia actividad de recepción. (Mendoza, 2004,
p.155)

En resum, el lector competent s'adonarà de les estratègies que l'autor ha
fet servir per elaborar el text, així com de les intencions i dels indicadors
previstos per a la lectura. En aquesta complexa activitat d’interrelació de
reaccions i de coneixements, l’intertext del lector fa de mitjancer entre els
estímuls textuals i els sabers de la competència literària i permet que el
lector es distancie o s’aproxime als condicionants del discurs literari. A més
a més, podem considerar que la importància didàctica del procés lector gira
al voltant de quatre eixos tal i com assenyala Mendoza:
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a) La lectura es una actividad esencial para la construcción del saber.
b) La lectura integra y reestructura una gran diversidad de conocimientos.
c) La lectura requiere la implicación activa del lector en el texto.
d) La implicación del lector lo hace responsable de la atribución de
significados e interpretaciones. (2004, p.157)

D'altra banda, la metacognició del procés de lectura consisteix a conéixer
quines són les funcions del lector i quines les del text i a saber avançar en
el procés i en el discurs seguint les pautes de lectura cognitives i textuals.
Tot açò queda reflectit en la figura següent:
METACOGNICIÓ
DEL PROCÉS
DE LECTURA

Precomprensió:
Anticipació, formulació d'expectatives, inferències
Comprensió: explicitació

Interpretació
FUNCIONS
DEL LECTOR

 Conéixer i assumir l'activitat cognitiva que requereix
el procés de lectura.

 Cooperar i interaccionar amb el text
 Aplicar les estratègies específiques
 Establir la significació i la interpretació del text.
FUNCIONS DEL TEXT
1.
APLICACIÓ D'ESTRATÈGIES

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentar els indicis que marquen el
gènere.
Mostrar el tipus de contingut, de
temàtica i d'intencionalitat.
Presentar pautes per a la confirmació
o reformulació.
Suscitar l'expectativa genèrica.
Obrir expectatives particulars.
Indicar la pauta particular de lectura
Activa els pertinents sabers previs.

Figura 16. Claus de la metacognició del procés de lectura. Extreta de La educación
literaria. Bases para la formación de la competencia lecto-literaria, de A.Mendoza,
2004, p.165. (Traducció pròpia)

És a dir, en els diferents nivells del sistema educatiu, el tractament didàctic
de l'habilitat lectora té la finalitat de formar lectors capaços d'identificar,
associar, relacionar, comprendre, integrar i interpretar els elements i
components textuals.
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Un altre aspecte cabdal en la formació del lector competent és el
desenvolupament de l'hàbit lector. La lectura és una habilitat que es
desenvolupa mitjançant la instrucció i es consolida amb la pràctica.
Existeixen,

però,

una

gran

quantitat

de

factors

que

frenen

el desenvolupament d'aquest hàbit i l'escola, no hi pot inhibir-se. Entre
els aspectes que obstaculitzen aquest procés en podem destacar alguns:
des de l'àmbit escolar al final de la lectura sol haver-hi una tasca de
síntesi, comentari o anàlisi, activitats que condicionen la lectura i, en
ocasions,

no estimulen

el

lector.

Els

inicis

de

l'hàbit

lector

es

caracteritzen per activitats espontànies, participatives i lúdiques, mentre
que,

quan

es

considera

que aquest

hàbit

ja

s'ha

adquirit,

les

activitats esdevenen, sovint, pautes d'anàlisi acadèmica, que bandegen
l'espontaneïtat i l'expressió d'opinions personals i comentaris informals.
Segons Margallo i Mata (2015) per poder implantar i dinamitzar la lectura (i
principalment l’optativa i l’autònoma en l’escola) caldrà considerar unes
pautes que tenen a veure amb la delimitació del temps i l’espai que se li
dedica, a les lectures que la nodreixen i, no cal oblidar-ho, a les activitats
amb què s’acompanyen.
Assenyalen, a més a més que, els criteris de selecció haurien de conjugar
les dues dimensions que conformen el foment de la lectura: respecte a la
dimensió social, l'espai de lectura personal hauria d'obrir-se a tot tipus de
lectures, tal com succeeix en la lectura d'oci; i pel que fa a la dimensió
formativa, hauria de nodrir-se d'un corpus de lectures variades i de qualitat
que permeten itineraris que facen créixer als lectors com a tals.
Un exemple d’aquesta responsabilitat compartida es pot veure en les
conclusions i recomanacions que el Consell Català del Llibre per a infants i
joves presenta en l’estudi d'hàbits de lectura (2010). Inclou un apartat de
recomanacions en matèria de política cultural per a diferents agents i
sectors i per a l'administració implicats en la promoció del llibre. Entre els
resultats d'aquesta recerca caldria destacar:
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1. Hi ha una forta tendència a la davallada de l'hàbit de lectura quan avança
l'edat dels joves. A final de Primària, el 75% dels nens i nenes declaren que
els agrada la lectura. A l’ESO copien el model adult i l’hàbit lector decreix.
2. Les nenes/noies continuen sent més lectores que els nens/nois.
3. Xatejar, jugar i navegar per Internet augmenta entre les preferències
d’oci mentre que la literatura es manté en la mateixa posició que en estudis
anteriors (de l’any 2004).

Algunes recomanacions que s’afigen de caràcter general:
Calen accions de foment de la lectura clarament diferenciades segons el
col·lectiu d’edat al qual s’adrecen.
Les accions de tots els òrgans relacionats amb la prescripció, foment i
motivació lectora haurien d’incorporar plenament una perspectiva àmplia de
l’hàbit lector no circumscrita estrictament al llibre; caldria tenir en compte el
gran ús i les preferències que desperten les TIC entre els joves i emprar-les
com a aliades.
Calen campanyes més específiques, adreçades a segments concrets de la
població, que estimulen la pràctica efectiva de la lectura com a activitat
explícitament útil i/o de plaer. Cal, també, segmentar la lectura segons les
seues finalitats i ser capaços de focalitzar estratègies diferents quan la tasca
lectora va orientada al plaer lector, quan va orientada a la recerca o quan va
orientada a la formació lectora o literària.

Malgrat que aquestes consideracions no s’han de descartar de cap manera,
ni tampoc caure en una eufòria irreal, voldríem destacar algunes de les
conclusions d’un altre estudi realitzat per la Fundació pel Llibre i la Lectura
(FULL) realitzat en l’any 2018 en el País Valencià. Aquesta anàlisi forma part
de l’estudi d’Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a Espanya realitzat per la
Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE) i el Ministeri de Cultura.
Alguns dels resultats serien:

-

El 92% de la població resident al País Valencià llig qualsevol material,
format i suport (digital o imprés) amb una freqüència trimestral.

-

En els últims 10 anys el percentatge lector s’ha incrementat 1,5 punts
i encara que es situa 1.9 punts per davall de la mitjana nacional, el
País Valencià ocupa el 8é lloc en el rànquing de comunitats
autònomes més lectores de llibres en temps lliure.
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-

El 65 % de la població valenciana llegeix continguts en suport digital
en un nombre inferior a la mitjana nacional que se situa en el 76,3%.
I, a més, només un 2,8%, llig habitualment en valencià.

-

L’assistència dels valencians i valencianes a les biblioteques ha
augmentat 6,3 punts des de 2015. A més, les dones (68,9%) són
més lectores de llibres que els homes (66,5%).

Si llegim objectivament aquestes dades, podem apreciar que, com a
l’estudi realitzat a Catalunya, les dones són més lectores i que ha
augmentat la lectura de diferents formats en suport digital; l’augment de
l’assistència a les biblioteques tal vegada està potenciada per factors
aliens a la lectura com

podria

ser

la

crisi

econòmica.

Com

hem

esmentat adés, no s’ha d’oblidar que no està tot aconseguit en el foment
de l’hàbit lector i per tant, el treball encara continua. Principalment si
tenim en compte que per a una immensa
idea

de

la

lectura

està

majoria

de

persones,

la

lligada exclusivament a la lectura literària.

Segons Margallo i Mata (2015), aquest malentés provoca en moltes
ocasions confusió i malestar. Les persones llegim contínuament encara
que no en siguem conscients i és fonamental llegir bé tota classe de
textos, inclosos els literaris, lògicament. Assenyalen a més que és tasca de
l’escola que es produïsca aquest aprenentatge. D’allò que sí que som
conscients respecte del que no hem de fer i sovint fem són un gran
exemple els famosos nou consells de Gianni Rodari (2003, pp.113-124) per
ensenyar els nens a odiar la literatura:
1. Tot presentant el llibre com una alternativa a la televisió.
2. Tot presentant el llibre com una alternativa al còmic.
3. Tot dient als nens d'avui que els nens d'abans llegien més.
4. Tot mantenint que els nens tenen massa distraccions.
5. Tot fent culpables els nens del fet que no els agrade la lectura
6. Tot transformant el llibre com un instrument de tortura.
7. Refusant de llegir als xiquets i les xiquetes.
8. No oferint una elecció suficient.
9. Ordenant de llegir.
Ben al contrari, es tractarà de fer-los veure que la lectura és un procés
plaent i perquè arribe a convertir-se en un hàbit quotidià és necessari que
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confluesquen una sèrie de factors. Presentem, de forma resumida, els que
destaquen Gasol i Arànega (2000, pp.27-30):


Cal buscar un espai i un temps adequats a la lectura, s’ha de fer una
selecció del lloc més idoni, còmode i tranquil a la biblioteca, a l'aula o
a casa, i el moment més adequat per dur a terme la lectura resulten
de gran importància per desenvolupar hàbits lectors.



Pel que respecta a la diversitat de lectures, s'ha d'oferir un ample
ventall de possibilitats de lectura perquè l'alumne seleccione en
funció dels gustos i interessos. Proposar la mateixa lectura per a tot
el grup d'alumnes no sembla convenient des del moment que els
interessos poden ser molt diferents.



És fonamental crear l’ambient propici, un ambient, tant escolar com
familiar, en què la lectura desenvolupe un paper important i en el
qual l'alumne veja que els adults lligen i comenten les seues
experiències lectores, pot despertar l'interés i la motivació cap a la
lectura i cap a la necessitat de viure i compartir les seues pròpies
experiències lectores.



És imprescindible deixar llibertat d'elecció: la llibertat, davant la
imposició i l'obligació, a l'hora de decidir llegir, què llegir, quan i com
llegir és el millor element per convertir la lectura en una opció
personal, gratificant i plaent.



Respecte del ritme individual de lectura, cada alumne té el seu propi
ritme lector, per això, no és convenient marcar un temps determinat
perquè tot el grup realitze una lectura. De la mateixa manera,
tampoc no sembla adequat proposar als alumnes que seguisquen la
lectura en veu alta en el punt en què l'ha deixada un company, sense
donar-li temps a una preparació prèvia.



Cal vigilar la qualitat dels documents: és essencial que les lectures
proposades acomplisquen el requisit de qualitat literària i formativa i,
a més, siguen adequades a l'edat i el nivell de coneixements dels
escolars.



Quant a l’evolució de les competències individuals al llarg del procés:
és

interessant

utilitzar

estratègies
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d'avaluació

contínua

i

autoavaluació que permeten al professor i a l'alumne comprovar el
grau de desenvolupament i consolidació de les habilitats lectores.
4.1.4.2.- El cànon formatiu i l'educació lectoliterària
Per al desenvolupament de la competència literària en les primeres edats és
fonamental la recepció i la lectura d’obres infantils. La competència literària
i l’experiència lectora es vinculen mitjançant els textos literaris que han
estat seleccionats amb una intenció formativa i educativa de la mateixa
manera que la competència literària i l’intertext lector es vinculen
mitjançant l’experiència lectora.
Quan les obres de la literatura infantil i juvenil han estat seleccionades per
a formar part d’un corpus de formació bàsica i inicial, constitueixen un
conjunt molt suggerent de produccions literàries que, a banda d’estar
vinculat als interessos dels aprenents, al seu grau, al nivell de formació
lingüística i a l’àmbit cultural, ofereixen la possibilitat de formar-lo com a
lector literari.
L’eficàcia de la formació de la competència literària depén del cànon de
la literatura infantil i juvenil que s’utilitze com a suport en les activitats de
formació lectora en l’aula o en d’altres llocs i moments de lectura.

Segons Bermúdez (2012) una primera aproximació a la definició de cànon el
presentaria com «un discurso hegemónico sobre literatura generado por
una determinada fuerza histórica, cultural, económica o social, que implica
la existencia de otros discursos considerados «marginales» con respecto a
la centralidad de ese canon» (p.96). Aquesta consideració tan àmplia
explica la revisió, des de diversos àmbits inclòs el de la didàctica, a la qual
es sotmet o s’ha de sotmetre el cànon. Es pren habitualment com a punt de
partida de tota la polèmica que envolta el cànon la publicació en l’any 1994
d’El cànon occidental de Harold Bloom; el 1996, Pozuelo Yvancos (i
posteriorment Cerrillo, 2007) donava la benvinguda a aquesta polèmica
com a element que podria ajudar a plantejar l’ensenyament de la literatura i
no centrar la discussió en el sentit exclusiu de quants autors havien de
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configurar el cànon i si havia de tenir quotes que incloguen determinades
minories.
En paraules de Mendoza (2003), un cànon, filològic, escolar o d'aula, és una
mostra representativa i simplificada del sistema literari; qualsevol cànon
pretén, encara que de forma transitòria, presentar-se com un referent
modèlic i clàssic en què estan presents les selectes obres d'uns autors
rellevants. Aquest mateix autor ja concretava respecte de la reformulació
del cànon escolar:
En los recientes estudios sobre cuestiones de didáctica de la literatura se ha
insistido especialmente en los aspectos del desarrollo de habilidades lectoras
y, particularmente, en los aspectos relacionados con la formación y el
desarrollo de la competencia literaria. Sin embargo, los materiales literarios
que han de dar lugar a las actividades de formación se han dado por
supuestos; es decir, siguen apareciendo unas mismas obras que componen un
canon académico y oficial. En realidad, habría que establecer un proceso más
coherente y reordenar las relaciones de los componentes del currículo,
concretando los materiales literarios de base (o sea, determinando un canon
específico) que realmente concierte con las posibilidades lúdicas y de
formación estética, además de que desarrolle los objetivos correspondientes a
las habilidades receptoras y al adecuado desarrollo de las competencias que
intervienen en la lectura y en la valoración literaria. (Mendoza, 2002, p.25)

Els criteris d'elaboració d'un cànon han estat, per la seua divergència, un
tema especialment debatut des de la didàctica de la literatura. Segons
Cerrillo (2007) el cànon que imposa el sistema educatiu tendeix a
l’arbitrarietat ja que està influït per les idees que formen el substrat del
sistema mateix. I encara que ha anat canviant amb el temps, allò que més
preocupa és que els canvis quasi mai s’han produït per criteris literaris o
estètics, sinó per raons ideològiques o pedagògiques.
No obstant aquesta diversitat -i divergència- caldrà establir uns criteris
bàsics en l'elaboració del cànon escolar. Ballester (2007) n'esmenta les
línies bàsiques i considera que aquest ha de ser com més ampli millor, «ha
d'incloure textos de la literatura clàssica, universal i els més propers en el
temps i el context de l'alumne; ha d'incloure també els textos que s'han
anomenat paraliteraris; així com d'altres textos que es troben en les
fronteres entre els diferents discursos artístics (cinema, vídeo, pintura,
música...)». (p.90)
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El cànon esdevé segons Mendoza (2003) un instrument fonamental per a la
formació estètica, literària i lectora perquè:
1. El cànon de formació inicial perfila de manera decisiva la formació
bàsica d'un lector competent.
2. Qualsevol cànon resulta ser mutable. La modificació evolutiva del
cànon és símptoma de renovació.
3. El cànon és un instrument per a la formació. La selecció d'acord a
criteris filològics i la funció educativa van unides; en aquest sentit,
el cànon és el referent per a estructurar els continguts d'un
currículum escolar. (p.356)

El cànon adquireix encara més protagonisme des de les actuals propostes
metodològiques centrades en el procés de recepció lectora i en la primacia
de la lectura com a base de l'educació literària. En aquest sentit caldrà
consolidar un canvi substancial des de la pràctica docent que prioritze la
lectura de l'obra en lloc del coneixement del que s'ha dit sobre l'obra.
D’acord amb Mendoza (2003), quan el cànon s'estableix amb criteris
didàctics,

aquest

desenvolupa

una

sèrie

de

funcions

orientatives

i

determinants en l'adquisició de la competència literària de l'aprenent, ja que
realitza les següents funcions:


Estimula la participació receptiva, les aportacions del lector i
l'apreciació dels aspectes artístics i creatius de les produccions
literàries.



Orienta l'apreciació de qualitats estètiques i de valors culturals i el
coneixement de convencionalismes del codi literari.



Consolida els components de la competència literària i també
estimula la creativitat expressiva de l'individu.



Desenvolupa les capacitats i habilitats receptores, com a pauta per a
l'educació literària i per a la formació de la competència literària.



La lectura d'un cànon formatiu contribueix eficaçment a la integració
del lector en la societat a què pertany i el capacita per comprendrela i interpretar-la. (p.361)
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Un dels aspectes que cal tenir en compte pel que fa a l'elaboració del cànon
és el seu caràcter modalitzador: si qualsevol selecció implica una opinió,
l'elaboració d'un cànon, d'acord amb uns criteris o amb altres, posarà de
manifest l'opinió respecte dels textos seleccionats -o no- de qui haja
realitzat la selecció. Per això, segons els criteris utilitzats, es poden distingir
diversos tipus de cànons. En el context escolar, seguint Mendoza (2003), en
destacaríem els següents:

1. Amb caràcter col·lectiu:
El

cànon

literari:

és

el

conjunt

d'obres

que

constitueixen els models referents literaris. Aquest cànon
convergeix en molts aspectes amb el cànon escolar ja
que

ambdós segueixen criteris

també

cànon

del

marc

escolar:

està

educatiu
i

recreativa.

i

cultural
La

en

seua

d'incloure

delimitat

pels
la

de
tant

pels condicionants

objectius
seua

finalitat,

el desenvolupament
Haurà

i que

presenten notables diferències en la finalitat.

El

estètica

acadèmics, tot

la

de

la formació

projecció

doncs,

se

centrarà

competència

els

clàssics

lúdica

i
en

literària.
com

els

contemporanis de la literatura infantil i juvenil. Aquest
cànon s'ha anomenat també cànon curricular quan es
prioritza

la

selecció

de

textos

representatius

del

currículum oficial de literatura. Per la seua banda, la
concreció a la pràctica docent de l'aula del cànon escolar
determina l'anomenat cànon d'aula.
2. Amb caràcter individual:
El cànon formatiu: sorgeix com a resultat d'una selecció,
d'acord amb criteris didàctics i formatius, de la combinació
dels cànons anteriors i té com a finalitat implicar el lector
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en els processos de recepció, tant des de la perspectiva
lúdica, com des de les activitats de formació literària.
Cada tipus de cànon acompleix el seu objectiu en la formació d’un
determinat tipus de lector ja que els coneixements que requereix la lectura
de cada classe de cànon són diferents. Si ens centrem en l’àmbit acadèmic,
caldria tenir en compte tal i com assenyala Cerrillo (2007) que les obres que
formen part del cànon escolar contribuiran a la formació de la competència
literària de l’alumne alhora que el posaran en contacte amb estils, autors i
moments representatius de la nostra història de la literatura.
Aquest mateix autor afig que no es tracta de proposar un cànon
exclusiu d’obres de literatura infantil i juvenil, sinó d’aconseguir que n'hi
convisquen

obres

amb

d’altres

que,

originalment,

no

tenien

uns

destinataris definits per edats. En referència al sistema educatiu pareix
molt més interessant treballar en la creació d’un cànon de lectures que en
un cànon de literatura infantil i juvenil, entre d’altres raons perquè el seu
món editorial no facilita la creació de clàssics, ja que és una literatura més
«d’aparador” que «de fons»: en la indústria editorial de la

literatura

infantil i juvenil les novetats duren poc i la profusió d’aquestes obliga
a retirar prompte dels catàlegs llibres de qualitat que, a més en
molts casos «funcionen» bé comercialment.
Hem

assenyalat

l'especificitat

del

cànon

formatiu

(caràcter

individual) respecte del cànon literari o l'escolar. Efectivament el cànon
formatiu és un corpus dinàmic, revisable, adaptable i actualitzable i, en
qualsevol cas, adequat als interessos dels destinataris. Mendoza (2003)
el caracteritza així:
Las obras que integran el canon formativo organizan el itinerario de acceso a
la educación literaria, tanto en lo específico de la literariedad cuanto en lo
genérico de la esfera cultural. Se compone de obras representativas y, sobre
todo adecuadas para potenciar el desarrollo de los componentes de la
competencia literaria de los alumnos de un determinado nivel escolar (...).
Este canon posibilita que la competencia literaria del receptor se consolide a
partir de unas determinadas producciones literarias que le resulten
motivadoras en lo lúdico y en lo estético y significativas en los aprendizajes
formativos. (p.365)
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Si tenim en compte que un lector és el resultat de les seues lectures, la
funció

formativa

del

cànon es

desenvoluparà

en

l'adquisició

de

la

competència lectora i de la competència literària. Les activitats que
interactuen amb el cànon són, a grans trets, les següents:

Figura 17. Activitats que interactuen amb el cànon. Extreta de Didáctica de la
lengua y la literatura, de A. Mendoza, 2003, p.367. (Traducció i adaptació pròpies)

Oferim, per completar tota aquesta informació, algunes puntualitzacions
sobre el cànon en la seua aplicació didàctica:
1.

L'especificitat formativa d'un cànon literari és la clau per a una
sistematització coherent del conjunt dels coneixements i de les
habilitats que componen la competència literària.

2.

El cànon pauta l'itinerari d'accés a l'educació literària, sempre que
mostre l'especificitat del fet literari i el caràcter cultural de la
literatura.

3.

Un cànon establert amb criteris didàctics inclou diversos tipus de
produccions

que

poden

ser

desenvolupats

en

les

seqüències

didàctiques d'un determinat currículum, d'acord amb els interessos i
el nivell de formació dels alumnes.
4.

El cànon formatiu pot i ha de ser adaptat i actualitzat.
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5.

En lloc de parlar de cànon, amb caràcter exclusiu, convé considerar
diverses opcions de cànon, d'acord als objectius i les necessitats
específiques de formació.

6.

El cànon no té un caràcter merament acumulatiu, sinó que és
essencialment selectiu.

7.

El cànon escolar sol estar vehiculat al concepte «d'obra clàssica», és
a dir, amb les obres permanents de la literatura.

8.

Un cànon escolar hauria d'intercalar altres obres que, tot i que no
siguen

considerades

clàssiques,

es

troben

molt

pròximes

als

interessos dels lectors.
9.

El cànon pot ser organitzat amb diversos criteris (gèneres, temes,
estils...) que desenvolupen el currículum a través de propostes
didàctiques

significatives

i

d'interés

formatiu.

(Mendoza

2003,

pp.370-371)

Com a resultat de tot l’exposat és evident que no es pot parlar de
l’existència d’un únic cànon literari, «no hay canon, sino cánones diversos,
sistemas que se complementan, sustituyen y suplantan» (Pozuelo Yvancos,
1996, p.4). De fet, des del punt de vista de la formació literària, el cànon
literari escolar té tan assolida la funció educativa que se li atribueix a la
literatura, que ha passat a determinar la seua configuració. La literatura, i
especialment la LIJ, ha rebut històricament pressions per tal d’adequar-se a
allò que els xiquets i joves poden i «deuen» llegir. Tot açò, segons
Bermúdez (2012) ha provocat que es configure un cànon en què es
potencia més la transmissió de valors que no la qualitat literària i, en
conseqüència, «ha lastrado la entrada de la literatura en las aulas y el
acercamiento de los niños a la lectura» (p.97).
A l’hora de configurar un cànon, Cerrillo (2007) assenyala que no el podem
confondre amb el concepte dels «clàssics». L’autor els defineix com
«aquellos libros capaces de sobrevivir a la barbarie del menoscabo
intelectual injustificada i irracional». (p.66). Considera que tot cànon hauria
d’incloure tant obres considerades «clàssics» com d’altres que tinguen una
indiscutible qualitat literària però que encara no ho són perquè no ha
transcorregut prou temps («clàssics contemporanis»). De fet, pràcticament
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tots els autors que han definit què és un clàssic han incorporat el factor
temps en les seues paraules. Opina que s’han de llegir els clàssics en
l’escola però, que aquestes lectures han d’arribar en el moment i l’edat
adequada ja que la majoria no són «fàcils». I, per descomptat, també
assenyala que qualsevol cànon literari ha d’incloure obres de la LIJ.
La selecció de lectures que ha de configurar o compondre un cànon, en
paraules de Colomer (1991) no ha de considerar-se «una antología de
grandes autores, sino como un recorrido en el aprendizaje de la
comunicación literaria a partir del corpus que pueda ser realmente
comprendido por los alumnos». (pp.27-28). I fem nostres les paraules de
Bermúdez (2012) quan escriu que «en los actuales contextos educativos
multiculturales es necesario que se estudie la incorporación al canon de
textos que reflejen y respeten la diversidad». (p.98).
4.1.4.3.- Criteris per valorar i seleccionar les lectures
Els criteris de selecció dels llibres de literatura infantil i juvenil adreçats a la
pràctica docent ha estat un dels aspectes més debatuts en el marc de la
didàctica de la literatura. Cal tenir en compte que davant de la proliferació
editorial, la necessitat de seleccionar unes poques obres de totes les
possibles, demana temps i molta serenitat.
Colomer

considera

que

tot

i

que

cal

abandonar

qualsevol

criteri

d'exhaustivitat, aquesta tasca resulta abordable ja que els llibres apropiats
varien lentament:
Cada docente puede ir construyendo un corpus de obras que le parezcan
valiosas y con las que se sienta cómodo, un corpus que le será rentable
durante bastantes años para atender a las sucesivas generaciones de niños de
su aula (...).
A partir de un primer corpus, resulta relativamente sencillo mantener la
atención sobre las novedades (...). En realidad, parece conveniente variar con
lentitud el corpus que resulta familiar. Existe una contradicción fundamental
entre el funcionamiento del mercado, a partir de las novedades, y la
necesidad de los lectores de sentir que sus lecturas son conocidas y
compartidas, tanto por su generación como por los adultos. (2010, p.160)
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De forma general i tenint en compte les propostes de diversos autors i
autores (Colomer, 2010; Cassany, Luna i Sanz, 2001; Mendoza, 2003; i
Prado, 2004) presentem alguns criteris que se solen emprar a l’hora de
guiar la selecció de lectures per a l'etapa d'Educació Primària:






La qualitat dels llibres:
L'anàlisi dels elements constructius de la narració.
El llenguatge
L'inici de les narracions
El final de la història
L'anàlisi de la il·lustració i dels elements materials del llibre.
El format
La pàgina
El fons de la pàgina
El text com a imatge
El relat i el ritme de les imatges animades.
La imatge.
L'adequació a la competència del lector. Un exemple per a
primers lectors.
Condicions d'enunciació simples.
Estructura narrativa senzilla.
Narració en apariats que facilite la previsibilitat.
Intervenció del narrador presidida per l'estalvi de text i la cessió
directa de la veu als personatges.
Estreta col·laboració entre text i imatge, en la qual aquesta ajuda a
la comprensió del text.
La diversitat de funcions.
Per a distints tipus de lectors.
Per a realitzar experiències literàries distintes.
Per a propòsits diferents.

Des d’una altra perspectiva podem presentar propostes de selecció de
lectures com la de la professora Lluch (2012, pp.121-122) qui planteja una
sèrie de qüestions que poden ser útils per seleccionar el millor llibre per al
lector adequat. Considera que tenir en compte uns bons criteris de selecció
ajuden a triar les lectures deixant de banda la subjectivitat i, concretament
en l’àmbit educatiu, són pertinents perquè els puguen emprar tots i totes
les docents. Concretament esmenta com a criteris:
1.
2.
3.
4.
5.

Edat
Temes
Il·lustració
Valors
Gèneres
a. Dramàtic
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b. Poètic
c. Relat
i. Adaptació clàssic
ii. Autor
iii. Tradició oral
Un altre vessant a l’hora d’emprar criteris de selecció dels llibres infantils i
juvenils, i que sol predominar des del punt de vista editorial, seria
seleccionar les obres segons l'edat. És evident que el procés maduratiu, el
ritme de lectura, la motivació, l'entorn familiar i escolar... són factors que
condicionen la capacitat i els interessos de l'alumne lector. Tot i això,
voldríem apuntar alguns dels criteris de selecció de llibres per edats que
considerem més reeixits.
Per la seua banda, Prado (2004, pp.338-340) sintetitza les característiques
dels llibres seguint els estudis de Gasol i Arànega (2000) i de l'Equipo
Peonza (1995) i, atenent les diferents edats lectores, estableix tres etapes:


Etapa prelectora (de 0 a 4 anys):

aquestes primeres lectures,

basades en la imatge, són fonamentals per desenvolupar el sentit
estètic. Els llibres infantils d'aquesta etapa han de ser objectes
consistents, de format quadrat, materials resistents -plàstic o tela
per als més menuts- puntes romes, de poques pàgines i que
continguen dibuixos amb trets nítids i ben definits i referits a l'entorn
del xiquet perquè l'ajuden a comprendre la realitat més immediata.


Iniciació lectora (de 4 a 6 anys): En aquesta etapa el xiquet es
va familiaritzant amb el coneixement del codi escrit. És l'edat en què
més gaudeix dels contes, contats o llegits pels adults. Els llibres
d'aquestes

edats

conten

històries

curtes

i

fantàstiques,

els

personatges de les quals són persones o animals, que simbolitzen
l'oposició entre el bé i el mal. El text escrit es veurà recolzat per la
imatge. Aquestes lectures esdevenen molt importants per començar
a crear l'hàbit lector.


Progrés lector (de 6 a 12 anys): en el primer cicle de primària
(6-8 anys) el lector encara no domina els mecanismes de lectura i
escriptura però se sent atret per llibres en què continuaran
apareixent il·lustracions, però ara ocuparan com a màxim mitja
pàgina i podran ser en blanc i negre. En el segon cicle de primària
(8-10 anys) l'alumne ja podrà enfrontar-se a textos més extensos,
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estructurats en capítols curts. Els temes són més variats i les
il·lustracions esdevenen complementàries. Se senten atrets per
altres tipus de lectura com ara el còmic. En la franja que va de 10 a
12 anys es produeix la consolidació del procés lector. Els temes es
diversifiquen tot i que predominen els referits a l'amistat i a la colla
d'amics. Aquest període implica el trànsit de la literatura infantil a la
juvenil i el pas definitiu o no cap a l'hàbit lector.

També volem destacar l’aportació de Cerrillo (2007, pp.98-111) qui parla
d’estadis com a únic terme i, partint d’algunes idees de Piaget, proposa sis
estadis diferents referits exclusivament a la selecció de lectures per edats.
Taula 3. Estadi sensoriomotor2
CONTINGUTS
Pocs, escassament
significatius i, sovint,
sense sentit

ESTRUCTURA LITERÀRIA

Expressió molt senzilla

Familiars i coneguts: la
casa o el món animal

Composicions del Cançoner
infantil: de bressol,
cançons i jocs mímics
(sobretot sensorials)

DISSENY I FORMA
Les il·lustracions són molt
importants: ocupant tota
la pàgina i preferentment
plenes de color
L’acció se seqüenciarà
pàgina a pàgina

És important la unió d’expressió
verbal i expressió gestual; tindran
valor les al·literacions, repeticions,
rimes, onomatopeies,…

Gran format i lletra molt
gran. Llibres per ser
vistos

1r Estadi sensoriomotor: abastaria des del naixement fins als dos anys.
És l’estadi del ritme i del moviment.

Taula 4. Estadi preoperacional
CONTINGUTS
Familiars al món que
rodeja el xiquet: la llar, la
naturalesa, l’escola,…

ESTRUCTURA LITERÀRIA
Interessa més la successió de fets que
l’argument

DISSENY I FORMA
Gran format

Nota: les taules 3, 4, 5, 6, 7 i 8 responen als sis estadis referits a la selecció de
lectures per edats i estan adaptades de Literatura infantil y juvenil y educación
literaria, de P. C. Cerrillo, 2007, pp.98-111.
2
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Recopilació de faules i
contes breus que poden
ser rimats i que
continguen anècdotes
ordinàries

Escassa càrrega conceptual i senzillesa
expressiva. Són preferibles estructures
que puguen llegir-se individualment o
grupalment o que estiguen pensades
per a ser escoltades

Moltes il·lustracions
(preferiblement plenes
de color) i text breu

Lletra gran

2n Estadi preoperacional: abastaria des dels tres fins als sis anys. És
l’etapa de la preparació i aprenentatge dels mecanismes lectoescriptors.
Taula 5. Estadi de les operacions concretes (I)
CONTINGUTS

ESTRUCTURA LITERÀRIA

DISSENY I FORMA

Contes meravellosos
(fades) i llegendes
extraordinàries.
Recopilacions de faules

Brevetat, exposició clara,
desenllaç ràpid i molta acció

Tipografia gran i clara

Amb argument

Plantejament, nus i desenllaç

Reforç del text amb
il·lustracions (25% com a
mínim); és preferible que totes
les pàgines continguen alguna
il·lustració

Humor. Històries
divertides que continguen
elements sorprenents

Se’ls poden oferir textos
versificats, no molt extensos,
que desenvolupen l’atenció i
faciliten la memorització

3r Estadi de les operacions concretes (I): abastaria dels set als nou
anys; és el moment de la primera orientació al món objectiu.

Taula 6. Estadi de les operacions concretes (II)
CONTINGUTS

ESTRUCTURA LITERÀRIA

DISSENY I FORMA

Aventures reals i
fantàstiques

Acció dinàmica

Il·lustracions fidels al text

Biografies i hagiografies
senzilles

Diàlegs

Tipografia ja normalitzada

Descripcions ràpides
Absència de moralines

Caracterització dels
personatges

Elements humorístics
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Format convencional

Llibres de 120 pàgines, més o
menys

Esports

Vides animals

Sintaxi breu i senzilla

4t Estadi de les operacions concretes (II): abastaria dels nou als 11
anys. És l’etapa de l’interés complet pel món exterior.
Taula 7. Estadi de les operacions formals
CONTINGUTS

ESTRUCTURA LITERÀRIA

DISSENY I
FORMA

Amb argument desenvolupat
Exposicions detallades i descripcions
extenses
Reals, actuals, històrics.
Biografies documentades,
llibres d’humor i d’esports

Extensió variable

Llibres de misteri i de ciència
ficció

S’han d’evitar els canvis bruscos de
temps

Presentació
atractiva

Llibres que conten bones
històries, creatives i capaces de
provocar sorpresa

Les històries han “d’acabar bé” en el
sentit que han de donar resposta als
problemes plantejats

Poden presentar o
no il·lustracions

5é Estadi de les operacions formals: dels 12 als 14 anys. És l’etapa de
l’adquisició gradual de la personalitat.
Taula 8. Estadi de la maduració
En aquesta e tapa, principalment a l’inici, és fonamental cuidar la selecció dels
temes, encara que no s’han de limitar en cap cas a priori: poden ser temes que
ajuden a conéixer el món dels altres, a formar-se en el conjunt de la vida i a
plantejar-se problemes, així com determinades responsabilitats socials.
L’estructura literària i el disseny seran similars als de les lectures d’adults,
és a dir, sense limitacions prèvies.

6é Estadi de la maduració: començaria a partir dels 15 anys. És
el moment de la maduració que permetrà l’inici de la lectura plena.
No

podem

deixar

d’incloure,

com

a

una

aportació

inestimable

i

atemporal, les conclusions de Colomer (2010) sobre l'estratificació de
la narrativa infantil i juvenil en segments per edats. Aquesta autora
considera els següents aspectes (pp.288-293):
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1. Cada grup d'obres dirigides a unes edats determinades presenta unes
característiques literàries més cohesionades entre si que amb relació
als altres grups. L'homogeneïtzació per estrats d'edat afecta tant la
representació de la realitat com les característiques del discurs.
L'anàlisi per edats ha ofert una descripció de la narrativa infantil i
juvenil dividida en les etapes literàries següents:
a. La creació recent de llibres per a primers lectors ha propiciat la
introducció de novetats en aquesta etapa: l'ús de la imatge ha
potenciat la seua creació com a literatura específicament escrita,
temàtica centrada en la resolució de problemes psicològics propis
de l'edat...
b. La ficció dirigida als lectors entre els 8 i els 10 anys és la més
adscrita a les característiques narratives tradicionals. el canvi més
evident en les narracions d'aquesta etapa és el de la renovació
dels models de la literatura de tradició oral a partir de la
modernització de la seua proposta de ficció fantàstica.
c.

Les obres destinades als lectors de 10 a 12 anys semblen partir
de la idea d'un lector que ja ha conformat els seus imaginaris
bàsics en les etapes anteriors i a qui, per tant, es pot dirigir una
proposta molt accentuada d'ampliació temàtica i de joc literari.

d.

La novel·la juvenil es refereix també, com en el primer cas, a un
producte editorial recent en les seues coordenades actuals. La
novetat de la seua creació ha condicionat les dues línies que
caracteritzen aquestes narracions: una ficció molt basada en el
protagonisme i la temàtica pròpia de l'adolescència com a etapa
madurativa en la societat actual, i una gran diversitat de models
narratius, generada per la confluència entre els models provinents
de la tradició infantil i juvenil i els models traslladats des de la
literatura d'adults.

2. L'evolució literària a través dels blocs d'edat mostra un augment
progressiu de la diversitat i complexitat de molts dels elements
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analitzats que, lògicament, trasllueixen el pressupòsit d'una capacitat
interpretativa més gran per part dels lectors:
a.

Pel que fa a la representació del món, augmenten la ficció
realista, els models literaris propis de la literatura escrita, el
nombre de gèneres utilitzats, la presència de desenllaços no
convencionals, la innovació temàtica sobre la família i la societat,
els protagonistes que viuen sols, l'escenari en nuclis urbans i
l'aparició d'oficis moderns, el paisatge obert, la determinació
temporal i la localització en èpoques passades i futures.

b.

Pel que fa a la fragmentació narrativa decreixen els recursos no
verbals i proliferen tant la inclusió de tipus textuals diversificats
com l'autonomia entre les unitats narratives.

c.

Pel que fa a la complexitat narrativa hi ha un augment de les
possibilitats d'enunciació de tots els elements constructius del
discurs.

S'incrementa

la

veu

narrativa

intradiegètica,

la

focalització del protagonista, l'anacronisme en l'ordre del discurs
i, a partir dels 10 anys les estructures narratives complexes.
d.

Pel que fa a la complexitat interpretativa es fa més freqüent
l'explicitació de l'obra com una construcció literària. A partir dels
10 anys augmenten les referències a coneixements culturals i
literaris previs, així com els comentaris explícits del narrador.

e.

El protagonisme infantil i masculí, així com la vida en formes
familiars són característiques presents a totes les edats de forma
similar.

f.

Altres trets que s'han caracteritzat com a innovacions actuals
tampoc no segueixen una evolució per edats. Ocorre així en
alguns dels temes definits com a innovació temàtica, en la barreja
de gèneres literaris i de tipus de personatges, i en l'ambigüitat del
significat, de manera que tots aquests fenòmens semblen haver
penetrat globalment en la narrativa infantil i juvenil.

g.

Finalment, l'adopció d'una perspectiva focalitzada, la presència
del narrador o la veu narrativa simultània són trets associats a
determinats fenòmens com l'ajuda a la lectura autònoma dels
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primers

lectors

o

la

cessió

de

la

veu

als

protagonistes

adolescents, que fan que el seu ús en una o altra edat no estiga
provocat pel supòsit d'un lector que creix en competència
literària.
Es podria resumir, com afirma Colomer (2010):
Una selección de libros debería ofrecer un amplio abanico de experiencias
lectoras de calidad, adecuadas tanto a la evolución psicológica como a la
competencia lectora de cada destinatario, y útiles para distintos propósitos de
lectura. Este principio "programático" debe regir la concepción de un corpus
adecuado a cada contexto concreto. Para ello es conveniente partir de las
recomendaciones de la crítica especializada, pero en último término, es cada
mediador quien debe seleccionar los libros a partir de su conocimiento directo,
tanto de las obras como de los lectores. (p.192)

4.1.5. La literatura infantil i juvenil
4.1.5.1. La LIJ: concepte i evolució
La literatura infantil i juvenil (d’ara endavant LIJ) ha superat el debat
existent des de fa dècades al voltant de la seua existència. Actualment, no
tan sols existeix una unanimitat respecte al tema, sinó que també el
consens arriba a l’acord de la necessitat d’aquesta. Una literatura infantil i
juvenil que estiga dirigida especialment i expressament a infants i jóvens i
que considere les característiques dels seus destinataris. (Ibarra; Ballester,
2013, p.11).
Bortolussi (1985) assenyala que la Literatura Infantil «es el conjunto de
obras de carácter artístico destinadas a un público infantil» (p.16). Però,
Cervera (1984) evita conscientment l’adjectiu «destinades» perquè segons
aquest autor, el xiquet pot o no pot ser el destinatari real del llibre infantil,
el que importa és que el xiquet es convertisca en el receptor real de l’obra.
Considera que la Literatura Infantil «ha de englobar todas aquellas
manifestaciones lúdico-artísticas en cuya base está la palabra y hacia las
que el niño muestra interés y motivación» (p.15). En cas contrari, podem
arribar a contemplar conflictes entre l’autor i el seu propi text. Martínez
Menchén (2005) ho planteja en qüestionar-se si la nomenclatura o etiqueta

82

«infantil» és un pretext per tal d’infantilitzar la literatura, en el sentit
d’imposar-se a ell mateix condicionaments previs a l’hora de crear este
tipus d’obres.
Encara i això, la definició de la LIJ és complicada; De Amo (2003) comenta
que no existeixen trets o característiques formals comunes per poder
definir-la satisfactòriament i per això, és necessari investigar en d’altres
direccions per tal d’aconseguir una adequada projecció acadèmica que
afavorisca la seua normalització i la construcció d’una sòlida teoria que la
consolide de forma autònoma. De fet, hi ha una abundant bibliografia
teòrica i crítica dedicada a definir-la, a establir-ne els seus límits, enumerarne les seues característiques, etc. i, fins i tot, ha esdevingut un «interesante
trabajo para el campo universitario» (Garcia Padrino, 2001, p. 213). Així i
tot, l’estudi de la literatura infantil i juvenil no arriba a tenir un segle, tot i
l’augment que ha tingut les darreres dècades com es fa evident en les
publicacions periòdiques: des les més antigues com ara Faristol, Cuadernos
de literatura infantil y juvenil, a Lazarillo que existeix des del 2000. A més
n’hi hem d’afegir les versions en xarxa, els blocs i webs, etc.
En aquesta línia ens plantegem amb Andruetto la qüestió si la literatura
infantil ha de ser primer literatura i després infantil o juvenil,
El gran peligro que acecha a la literatura infantil y a la juvenil en lo que
respecta a su categorización como literatura es justamente el de presentarse
a priori como infantil o como juvenil: Lo que puede haber “para niños” o
“para jóvenes” en una obra debe ser secundario y venir por añadidura,
porque el hueso de un texto capaz de gustar a lectores niños o jóvenes no
proviene tanto de su adaptabilidad a un destinatario sino sobre todo de su
calidad. (Andruetto (2008) en Morales y Morales, 2011, p.34)

Segons Mínguez (2015) la LIJ està condicionada per quatre aspectes: la
prioritat d’un lector model; la concepció de la infància com una realitat;
l’existència de mediadors com a condició sine qua non, el que implica un
doble receptor, i la consideració que tenen alguns d’aquesta literatura com
una paraliteratura que significa la no existència de la LIJ.
Aleshores, què és la LIJ? En paraules de Cerrillo (2007)
La LIJ es principalmente literatura sin adjetivos de ningún tipo; si se le
añade “infantil” o “juvenil” es por la necesidad de delimitar una época
concreta de la vida del hombre que, en literatura, está marcada por las
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capacidades de los destinatarios lectores y, en menor medida, por gustos e
intereses lectores muy concretos, así como por sus posibilidades de
recepción literaria. Pero la LIJ no es solamente la que es escrita
deliberadamente para niños; es también aquella que, sin tener a los niños
como destinatarios únicos o principales, ellos la han hecho suya con el paso
del tiempo. (p.44)

Per tant, la literatura no pot tenir adjectius limitadors i una bona obra
destinada als xiquets, si ho és, també podrà ser una bona obra i una bona
lectura per als majors. Segons conclou Mínguez (2015) qualsevol definició
de LIJ ha de considerar tres eixos:
1. Un eje literario. La definición deberá partir de su consideración como
literatura y este será el eje imprescindible e innegable.
2. Un eje relacionado con el lector modelo. La definición deberá tener en
cuenta que las obras incluidas han sido pensadas para un público que va
de 0 a 18 años.
3. Un eje educativo. La definición deberá tener en cuenta que la LIJ va
dirigida a un público en formación y en ese sentido incluirá (casi de manera
generalizada) un sentido educativo, al menos, en el sentido de la educación
literaria que conlleva la lectura. (p.103)

Per la seua banda, Morales y Morales (2011) presenten una definició de la
LIJ, distribuïda en vuit punts, que resumim a continuació:
1. Producto elaborado ex profeso.
2. Forma parte del orden económico y genera una riqueza evidente para las
editoriales, junto con los libros de texto, el libro que más se vende hoy en
día.
3. Debe tener unos componentes que se le exigen al escritor que se
convierte de este modo en una especie de trabajador a sueldo de un
producto determinado.
4. Nace con voluntad didáctico-pedagógica y como transmisora de
determinados valores sociales que son los vigentes en cada territorio y en
cada época.
5. Ha perdido su artificiosidad inicial, su romanticismo in situ, su vocación de
aventura originaria para convertirse en un producto de mercadotecnia.
6. Ha abarcado un periodo más amplio y ha diversificado el producto literario
que va dirigido a diversas franjas de edad según la evolución psicológica del
niño o del joven.
7. Sus relaciones con otros ámbitos artísticos como la pintura, el dibujo o los
multimedia lo convierten más que en libro a secas en objeto-libro.
8. Ha logrado aumentar el número de jóvenes que leen libros, sobre todo a
la edad de los 11 o 12 años, convirtiendo a este segmento de la población
en uno de los más importantes y amplios desde que nacemos hasta que
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morimos. En definitiva, ha servido de instrumento para el desarrollo de la
competencia literaria. (pp.35-41)

Hem de reconéixer que potser la dificultat definitòria de la LIJ rau en el fet
que mentre que el seu tret caracteritzador és extrínsec a l'obra –edat del
públic a qui va dirigit– altres tipus de literatura es classifiquen per trets
inherents a l'obra. A més a més, un altre problema per definir la LIJ es
troba

en

la

seua

pròpia

gènesi;

hi

trobarem

obres

expressament

concebudes per a aquest públic però n'hi haurà moltes que hi seran incloses
i que no foren expressament pensades per a aquest lector pels seus
escriptors i també seran LIJ. És l’anomenada literatura «guanyada»
(Cervera, 2003).
Malgrat la dificultat d’establir-ne una definició consensuada, sí que podem
establir de manera ferma quina és la finalitat de la LIJ. Segons Colomer
(2002) es poden dividir en tres les funcions que acompleix la LIJ:
(…) iniciar l’accés a la representació de la realitat oferida a través de la
literatura i compartida per una societat determinada; desenvolupar
l’aprenentatge de les formes narratives, poètiques i dramàtiques a través de
les quals es vehicula el discurs literari i oferir una representació articulada
del món que serveix com a instrument de socialització de les noves
generacions. (p.15)

Com destaca Cerrillo (2007), per als investigadors és conegut el fet que no
fou fins el segle XVII que es va estendre la idea que els xiquets eren
diferents dels adults i que, per tant, necessitaven atencions diferents.
L’enteniment de la infantesa com un període diferenciat en la vida de la
persona que a més, requeria d’un ensenyament específic, va suposar que es
començaren a escriure i a editar llibres per a xiquets, encara que és cert
que la seua finalitat era ser un instrument didàctic més. La preocupació
principal del segle no era entretindre i meravellar, sinó educar i instruir.
Amb el Romanticisme alemany, la literatura per a xiquets comença a
desprendre’s del vessant didàctic. Aquest moviment defèn un concepte de
literatura

de

caràcter

universal

i

ingènua

sense

cap

finalitat

didàcticomoralitzant. I amb la intenció de revifar el corpus literari popular

85

nacional, declara que els xiquets han de llegir la literatura folklòrica. És el
moment dels grans escriptors clàssics de Literatura Infantil: Andersen, els
Germans Grimm, Cecilia Böhl de Faber, el pare Coloma, etc. (De Amo,
2003).
Posteriorment, al llarg del segle XIX, concretament en la segona meitat, la
Literatura Infantil experimenta un gran desenvolupament, n’és l’edat
daurada. Gisbert (2015) assenyala que ho és perquè, per primera vegada,
es publiquen llibres específicament per a infants sense la prioritat didàctica i
moral. Les obres infantils d’aquesta època estan marcades per una reacció
al realisme i a la moral victoriana que implica el triomf de la fantasia en la
literatura, fins aleshores arraconada.
Aquesta relació es pot veure esquematitzada en el quadre següent:

Figura 18. Mapa conceptual. Extreta de Literatura infantil. Claves para la
formación de la competencia literaria, de J. M. De Amo, 2003, p.79.
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En el segle XX a Espanya, es crea la Institución Libre de Enseñanza amb
l’objectiu de fomentar una educació basada en la tolerància, el laïcisme i el
sentit comú. Gràcies a aquesta institució, la Literatura Infantil tingué un
impuls renovador. Concretament, el punt d’inflexió apareixerà cap als anys
vint, abans de la guerra. García Padrino (1992, pp.287-398) concreta els
canvis produïts:
1. Actualización i recreación de los cuentos folclóricos
2. Se incorpora a la narrativa la realidad cotidiana del niño
3. Gran presencia de una narrativa infantil marcada por la característica de la
fantasía.

4. Aparición de lo absurdo i del disparate en la narrativa literaria.
Unes dècades més tard, una vegada finalitzada la Segona Guerra Mundial,
ens trobem amb una societat europea ferida que intenta tornar a la
normalitat, vol començar de bell nou i vol intentar no repetir els errors del
passat. Com a conseqüència, es desenvolupa una LIJ de caràcter realista
però, d’un realisme idealitzat. Segons Lluch i Valriu (2013), és una
literatura en què es minimitzen els conflictes i els aspectes més crus de la
realitat no hi són presents en els llibres que s’ofereixen als joves lectors. Es
posa l’accent en la importància del diàleg, la solidaritat, l’amistat i els valors
de la convivència en general i es dóna protagonisme al grup front a
l’individu. Estem en les dècades de 1950-1960.
En la dècada posterior, en la dels setanta, apareix un altre realisme, el
conegut com a realisme crític, que es va iniciar als països nòrdics i
centreeuropeus; aquest proposa de presentar el món als lectors amb totes
les virtuts i tots els defectes que tenim les persones i, també, parlar
obertament dels conflictes i problemes que sacsegen la societat, ja que
considera que, únicament d’aquesta manera els joves podran prendre
consciència de la realitat i s’hi revoltaran.
Es tracten temes que fins el moment havien estat considerats tabú en la
LIJ: l’alcoholisme i les drogues, el suïcidi, l’homosexualitat, l’abandonament
dels majors, la solitud, la despersonalització de la societat, la separació dels
pares, els maltractaments i els abusos, etc.

87

Maig del 68 porta la revolució social a la literatura amb una consigna “la
imaginación al poder”. La novel·la d’aventures clàssica és qüestionada pels
estereotips de l’heroi masculí, violent i imperialista. I els llibres infantils
amb personatges melosos i infants candorosos pateixen la mateixa sort. La
LIJ obri les portes a tots els temes, des dels considerats tabú (sexe, mort,
malaltia) fins als políticament incorrectes (racisme, injustícia, sexisme). El
realisme crític imperant en la literatura d’adults arriba també a la literatura
per a joves (exemple: Matilda). (Gisbert, 2015, p.65)

Aquesta consigna del moviment localitzat a París, portava implícit un canvi
que també va arribar a la literatura infantil. Però, va suposar un canvi a
fórmules anteriors que van provocar el reviscolament de les velles
rondalles, gràcies principalment a l’obra de Bruno Bettelheim (The Uses of
Enchantment, 1975) i a la de Gianni Rodari (Grammatica della fantasia,
1997). Les rondalles havien patit el descrèdit per part dels defensors del
realisme idealista, un menyspreu que afectava a tota la fantasia de forma
global. Per a alguns autors del moment, les rondalles no són tan sols poc
adequades sinó clarament pernicioses «les acusen de violentes, masclistes,
sectàries, excessivament jeràrquiques, reiteratives, obsoletes i d’omplir el
cap als infants amb fantasies inútils i alienants». (Lluch i Valriu, 2013,
p.100).
No obstant aquest reviscolament del folklore, Gisbert (2015) assenyala que
el realisme continua vigent, sobretot en la vessant més social o de
recuperació de la memòria. Amb tot, realisme i LIJ no sempre tenen tan
bona avinença, per les limitacions temàtiques que s’autoimposen autors i
editors. En general, hi ha més realisme social i polèmiques en les
traduccions que en la literatura peninsular, políticament correcta. El divorci,
la violència de gènere, el racisme... tarden una mica a entrar a l’imaginari,
encara que quan ho fan, cap a finals dels huitanta i el principi dels noranta,
provoquen una certa saturació.
De fet, segons aquest autor, on el realisme triomfa, és en la narrativa de
gènere: l’aventura històrica, la narració de detectius... En conjunt, el tema
més abundant són els conflictes de l’adolescència i lògicament, els canvis
socials també influeixen en la concepció de la LIJ. Passat el debat dels anys
vuitanta, sobre si els textos infantils eren literatura o no, la discussió se
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centra als noranta, a diferenciar la bona literatura de la literatura superficial
o comercial.
Segons les autores Lluch i Valriu, per entendre la trajectòria dels llibres per
a infants i joves dels anys noranta cal tenir en compte (2013):
a) La progressiva integració social i econòmica a la Unió europea, que
possibilita major interrelació a tots els nivells amb d’altres països. També
l’arribada d’immigrants de diferents ètnies i cultures.
b) L’assoliment d’un major grau d’autonomia política que incideix en la
normalització lingüística, possibilita l’existència d’alguns mitjans de
comunicació propis, permet dissenyar el model d’equipaments socials, etc., i
que hauria d’anar encaminat a formar consciència de país, però que és
contrarestada per una forta tendència a l’individualisme i l’estandardització
dels models socials.
c) La possibilitat d’accedir més fàcilment a estudis superiors però,
paral·lelament, una major dificultat per a integrar-se al món laboral.
d) Una lenta, però progressiva evolució en els plantejaments sexistes i
discriminatoris encaminada a construir un model de societat més just i
igualitari. (2013, pp.128-129).

4.1.5.2. Característiques de la LIJ: la LIJ catalana
Si partim de l’objectiu dels textos literaris infantil d’establir un diàleg amb
els lectors principalment mitjançant el joc, la motivació i l’aspecte lúdic; i, a
més, si prenem el conte com a gènere infantil per excel·lència, podrem
veure, tal i com presenta De Amo (2003, pp.22-23), una sèrie de trets
comuns en aquests. Fent un resum podem parlar de textos curts, amb final
feliç, amb una trama bastant previsible, amb poques descripcions,
que solen tenir els xiquets i xiquetes (lectors i lectores potencials) com a
protagonistes. Per açò, el llenguatge que s’hi empra està determinat per
la

competència lingüística

dels

xiquets,

presenten

habitualment

les

mateixes convencions literàries i la realitat i la ficció es barregen per
crear un univers que puga ser acceptat per aquests lectors sense cap
reticència.
No obstant aquestes peculiaritats i particularitats de la LIJ que han
anat percebent-se i consolidant a poc a poc, el llenguatge en què
s’expressa és coincident amb el de la literatura en general. Tanmateix,
Cerrillo

(2007, pp.45-48)

destaca

una

sèrie

de

característiques

referides a diferents elements (continguts, tècnica i estructura literària,
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formes i edicions) que apareixen en moltes de les obres que són
considerades part de la LIJ universal. En presentem un resum:
Característiques referides als continguts
1. La presència freqüent d’elements no normals, cosa que provoca una
relació immediata amb el paradigma de la normalitat, de què sorgeix un
xoc que crida l’atenció del destinatari.
2. La tendència a personificar i, en general, a humanitzar allò que no és
humà.
3. L’absència de complicació temàtica.
4. Les històries solen plantejar un conflicte extern al qual se sol donar
solució en el mateix llibre.
5. Important càrrega afectiva.
6. Cert simbolisme.
7. Presència de continguts fantàstics i fabulosos.
8. Sol haver-hi un protagonista que destaca i molts solen ser xiquets o
adolescents.
Característiques referides a la tècnica i a l’estructura literàries
1. L’acció sol estar estructurada en tres parts.
2. Esquematisme i ambigüitat en la localització temporal dels fets que es
narren.
3. Esquematisme i ambigüitat en la localització espacial dels fets que es
narren.
4. La caracterització de les condicions humanes dels personatges tendeix a
ser molt rígida.
5. Elementarisme i rudimentarisme tècnic.
6. Diàlegs freqüents i ràpids.
7. Ús d’estructures de caràcter repetitiu.
Característiques referides a les formes
1. Claredat en l’exposició de les accions.
2. Senzillesa expressiva, tant lèxica com sintàctica.
3. Ritme molt àgil i viu.
4. Pel que fa a la poesia: vers d’art menor, tendència a l’anisosil·labisme,
ús freqüent de l’octosíl·lab i de l’hexasíl·lab i rimes regulades, quartet,
redolins, etc.
Característiques referides a les edicions
1. Les edicions de LIJ van acompanyades de moltes il·lustracions que, en
ocasions, conten por si mateixes.
2. És una literatura en què els paratextos tenen una gran importància.
3. L’extensió dels llibres sol ser xicoteta o mitjana.

La realitat ens demostra que un lector infantil o juvenil pot llegir un
text destinat a priori per a un lector adult, alhora que també hi ha obres
de LIJ que són llegides amb gust pels adults. Davant d’aquestes
circumstàncies, i al recer de les característiques abans expressades,
podríem concloure que actualment la LIJ està composta per textos en què
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els protagonistes solen tenir l’edat dels destinataris i solen tractar temes
que també responen als seus interessos; el registre de llengua és
literari, però alhora, senzill

i directe. La narrativa és el gènere més

conreat (el conte per a un públic més infantil i la novel·la, per al juvenil).
La

llengua

catalana,

una problemàtica

i

per

històrica

extensió
que

la

n’ha

seua

literatura,

marcat

ha

sofert

profundament

el

normal desenvolupament. Aquest fet, com és lògic repercuteix en el
naixement i en el desenvolupament de la LIJ en català.
No es pot començar a parlar del naixement de la LIJ catalana fins a la
Renaixença, en la segona meitat del segle XIX. Aquest moviment va
significar la voluntat de redreçament cultural del país, i en literatura, la
incorporació al Romanticisme que es desenvolupava a Europa. Els autors
romàntics reivindicaven la literatura popular, pel seu tarannà i com a font
d’inspiració. És per això que hi hagué la voluntat de recopilar i,
posteriorment, publicar nombrosos reculls de rondalles, llegendes i cançons
que després seran llegits per xiquets i joves (Lluch i Valriu, 2013).
En qualsevol cas, no fou fins a les primeres dècades del segle XX que la LIJ
catalana

comença

el

seu

desenvolupament

pròpiament

dit

amb

el

Noucentisme. El moviment tenia com a un dels objectius principals la
modernització del país i la normalització de la llengua, i això, només es
podia assolir mitjançant l’educació dels ciutadans. Per això es van crear
diverses xarxes de biblioteques, es potencià el camp de la creació i de
l’edició, i amb l’ajut de les institucions, el llibre va arribar a un públic lector
molt més ampli.
Cal tenir en consideració que la desfeta que va provocar la Guerra Civil
respecte a la prohibició de la llengua i a qualsevol tipus de manifestació
cultural, va provocar dificultats a l’hora d’intentar retrobar o redreçar
el camí. A més, quan aquest començà a obrir-se, la situació econòmica,
social i cultural era molt diferent i va ser molt difícil establir lligams amb
l’herència cultural anterior al conflicte bèl·lic.
Fins i tot quan ja havien transcorregut algunes dècades (finals dels anys
setanta i principis dels anys huitanta), escriure en català no era una tasca
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gens fàcil, i sobretot al País Valencià. Al fet d’haver d’aprendre a escriure en
català

calia

sumar-li

no

poder

publicar

aquestes

obres

i,

com

a

conseqüència, no poder arribar al potencial públic lector.
Com és ben sabut, el català havia estat bandejat de tots els àmbits formals
i la societat valenciana patia un sistema educatiu exclusivament en castellà,
és a dir, les noves generacions eren analfabetes en la llengua pròpia; les
referències també eren les pròpies de la cultura castellana i els nous
corrents que s’estaven desenvolupant en d’altres països occidentals eren
pràcticament desconeguts perquè l’estat espanyol estava tancat en ell
mateix i d’esquena a Europa.
Per tant, la literatura amb què ens trobem n’és una que busca el seu camí i
a la que li cal:
a) Entroncar amb la producció d’abans de la guerra, cosa que suposa un alt
nivell de qualitat literària i gràfica.

b) Donar resposta a les necessitats del seu públic: iniciació a la lectura en
català, desconeixement de la història del país, redreçament cultural, etc.

c) Sintonitzar amb la producció infantil i juvenil que es fa a la resta del món
occidental. (Lluch i Valriu, 2013, pp.102-103).

Gisbert (2015) situa el començament de la LIJ en català a mitjan dècada
dels 60. I aquest inici, el fa sintonitzant amb els gustos i tendències
internacionals, més que no mirant una tradició llunyana i obsoleta pel tall de
la dictadura. Aquest investigador també destaca l’arribada de la democràcia
perquè es produirà un canvi de soca-rel en la consideració social i legal del
català, la qual cosa afavorí la producció literària. A més a més implicà
l’oportunitat d’assolir un vell objectiu: la formació d’un públic lector popular.
És a dir, que la literatura catalana deixava de ser un indicador de nivell
cultural i de consciència d’una minoria, per a convertir-se en un signe
d’identitat de la massa ciutadana. I per aconseguir-ho, no n’hi havia prou
de fer bona literatura. Calia fer, també, una literatura de consum: «La
literatura de consum i la literatura culta es necessiten l’una a l’altra, com les
dos cares d’una moneda o les dos cares de la creació en una llengua».
(Gisbert, 2015, p.85).
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El que cal no oblidar és que davant les circumstàncies socials abans
descrites, la majoria dels autors i autores en el País Valencià, van
haver d’encetar

un

aprenentatge

autodidacta

de

la

normativa.

La

tasca de persones com el mestre Enric Valor fou cabdal per poder ajudar a
aprendre i a resoldre infinitat de dubtes a diverses generacions.
Ja fou en l’any 1983, amb l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià (LUEV) per les Corts Valencianes, que es va intensificar la tasca de
divulgació lingüística i normativa. Aquesta llei també va ajudar a la
potenciació, fins i tot podríem parlar de creació, del panorama editorial. En
aprovar-se la LUEV, es va oficialitzar la llengua i es va crear un mercat que
avui dia continua sent el més important pel que a la LIJ es refereix: l’escola.
És per això que en aquest any, el 1983, trobem l’aparició d’editorials en el
País Valencià. Algunes continuen el seu projecte i d’altres, malauradament
han desaparegut del panorama. D’aquest any són: Gregal Llibres, Editorial
del Bullent, Afers i Camacuc; En l’any 1986, apareix l’editorial Bromera;
Denes ho farà en el 1987; Tabarca i Tàndem, del 1990 i Voramar del 1991,
per posar-ne alguns exemples.
Aquesta proliferació d’editorials relacionada amb la creació del mercat
determinat per les necessitats de l’escola va provocar una gran publicació
d’obres tant als anys huitanta com als posteriors. Però, no obstant això, la
situació no era tan idíl·lica com podia semblar i, en els primers anys del
segle XXI, amb l’aparició de la crisi econòmica calgué fer una revisió
profunda. Segons Gisbert (2015, p.37), l’esclat d’editorials i l’augment
descontrolat de l’oferta va agreujar alguns dels problemes de la LIJ
catalana. Aquest autor ens parla que l’excés de publicacions provoca que la
vida d’aquestes siga molt curta en els prestatges de les llibreries, cosa que
afecta a les valoracions que la crítica i els mediadors han de fer i que no
poden dur a terme. Afig que la gran competència provocada per la multitud
d’editorials obliga a reduir les tirades de les edicions i, a més, com que
sembla haver-hi una disbauxa de publicacions ens trobem amb dos
conseqüències molt pernicioses: la semblança dels catàlegs editorials i el fet
que els autors (tant els novells com alguns dels consagrats) publiquen
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massa ràpidament, cosa que afecta a la qualitat literària. Per últim, ens
parla de la proliferació de les traduccions de best sellers estrangers, davant
de les quals poca cosa poden fer els autors autòctons que no poden
competir en igualtat de condicions a causa de les campanyes de màrqueting
que donen suport a aquestes obres.
Tot açò esmentat té com a eix l’escola, un factor que juga un paper
fonamental, com hem vist en el desenvolupament de la LIJ (com a mercat
que provoca allaus de publicacions amb les conseqüències descrites i que
ha convertit el llibre infantil i juvenil en un objecte més de consum,
però alhora com a espai en què la lectura ha de tenir un lloc principal;
és on la majoria dels xiquets i xiquetes aprenen a llegir i l’àmbit en el
qual s’intenten crear les condicions adients per impulsar l’hàbit lector).
Per tant, i com a resum, a pesar d’haver de destacar fets negatius com una
concentració

industrial

creixent

en

unes

poques

empreses,

sovint

multinacionals i el tractament del llibre com a un objecte de consum més
(Gisbert, 2015, p.38), no volem oblidar-nos dels aspectes positius creats
també arrel d’aquesta situació: la consolidació d’autors i d’autores, l’aparició
de nous valors, de noves editorials, l’estabilitat del mercat escolar,
la cooficialitat de la llengua, etc. Cal, això sí, intentar que la LIJ
siga un producte que aparega de forma més habitual i amb normalitat
als mitjans de comunicació en què continua tenint una presència més
que escassa. I sobre aquest fet, les editorials haurien de tenir molt a dir.
Com assenyala Gisbert, «cal preguntar-se per què el sector editorial en
català ha renunciat a
qualsevol

altre

aplicar

les

estratègies

producte» (2015,

p.39).

que

Qüestió

ajuden

a

vendre

interessantíssima

tenint en compte que moltes editorials viuen o sobreviuen gràcies a les
publicacions de LIJ.
4.1.5.3. Els gèneres literaris i la literatura infantil
Com acabem d’esmentar, el segle XX va canviar d’una manera radical
la visió, la creació i la producció de la literatura destinada a infants i
joves a Europa.
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En aquest procés de creixement apareixen canvis que transformen per
complet la LIJ. Ja no es tracta exclusivament de la superació del didactisme
moralitzant i el triomf de la imaginació, sinó que caldria parlar de la
coexistència de tendències molt variades, la puixança de l’àlbum il·lustrat i
la creació intensiva de novel·les curtes per a xiquets en coexistència amb
els contes (Tejerina, 2004).
Aquesta abundància de la LIJ es molt difícil d’analitzar, fins i tot avui dia, a
causa del desequilibri existent entre la gran quantitat de produccions i
publicacions i la carència d’una crítica rigorosa. El que trobem, per tant, és
una gran varietat de gèneres i d’estils, tant des del punt de vista del
contingut, com del tractament i enfocament dels textos i de les imatges
il·lustrades.
Segons De Amo (2003), el concepte de gènere literari s’engloba dins de la
teoria estètica que caracteritza cada moviment historicoliterari, remet a
unes coordenades espaciotemporals concretes i permet associar i catalogar
els textos en funció dels seus trets constitutius.
Los géneros son instituciones literarias, porque cada texto está codificado por
una serie de convenciones socio-institucionales definidas por el campo
literario, es decir por un sistema de agentes y de posiciones, estructurado por
relaciones de fuerza alrededor de los bienes específicos y regido por intereses
y valores que le son propios. (p.99)

Una classificació en gèneres s’hauria de fer des d’una perspectiva
pragmàtica, o siga, des del punt de vista del públic. Podem parlar de públic
o del lector ja que aquest atorga al text un valor literari quan hi reconeix
determinades propietats.
Ara bé és molt difícil establir una classificació dels diferents gèneres a causa
de

la seua complexitat (en

la

seua estructura s’aprecien diversos

subgèneres i diferents manifestacions discursives), per això i malgrat que
no existeix una classificació definitiva, des dels pressuposts teòrics de la
Lingüística del Text s’ha establert una sèrie de models tipològics textuals
que tenen en compte la funció, l’estructura i les marques lingüístiques que
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apareixen en l’obra. Una de les classificacions més conegudes és la
d’Adam (1985) que els separa en:
1. Narratiu: novel·la, conte, narració històrica, biografia, dibuixos animats,
cine,...
2. Descriptiu: descripció, inventari, guia turística,...
3. Explicatiu: discurs científic,...
4. Argumentatiu: assaig, publicitat,...
5. Predictiu: profecia, horòscop, informe metereològic,...
6. Conversacional: entrevista, diàleg, debat,...
7. Retòric o poètic: poema, cançó, proverbi,...

En treballs posteriors, Adam reconeix que el text està estructurat
jeràrquicament en seqüències. El considera com a una entitat heterogènia,
format per diverses unitats seqüencials però amb una que és la dominant.
Aquestes possibles seqüències serien:






Narrativa
Injuntiva-instruccional
Descriptiva
Argumentativa
Explicativa-expositiva

Figura 19. Seqüències narratives. Extreta de Adam (1992, p.57) en Literatura
infantil. Claves para la formación de la competencia literaria, de J. M. De Amo,
2003, p.102.

En els postulats de la Lingüística del text queda palés que el text és en sí
mateix una unitat lingüística global però, cal tenir en compte que una
definició de gènere literari que atenga únicament i exclusivament a les
propietats textuals està condemnada al fracàs. Sempre cal tenir en compte
els contextos comunicatius en què apareixen eixos textos i el valor
institucional

que

se’ls

atorgue.

Aquestes

circumstàncies

estarien

relacionades, segons De Amo (2003), amb l’esquema lector que s’adquireix
amb l’experiència i que el xiquet o la xiqueta empraria, pel que respecta a
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l’estructura textual, per tal de reconéixer i articular els diversos components
discursius. Considera que l’esquema estaria format per:




Estructures textuals i tematiconarratives:

-

Gèneres i personatges: ja que el personatge és un indicador
textual de primer ordre.

-

Gèneres i escenes: perquè existeixen escenes que es desenvolupen
en gèneres determinats (per exemple, en els contes tradicionals
infantils que solen estar definits per una història narrada
cronològicament).

-

Gèneres i coneixements del món: ja que el lector, en el procés
d’actualització del significat textual, recrea un món possible que pot
ser o no remés al món empíric.

Metatext: com a conjunt de comentaris realitzats al voltant d’una obra
concreta i que permeten al lector fer-se una primera idea del contingut
textual. (2003, p.108)

De tot açò podem inferir que els gèneres literaris remeten a un tipus
concret de textos i que, per entendre’ls, hem d’activar unes expectatives
sense les quals no s’acompleixen les pautes del procés ludicocreatiu de la
lectura literària. I així mateix queda palesa la necessitat didàctica d’una
classificació textual per ser una pràctica primordial per al desenvolupament
psicològic i ontogenètic del xiquet-lector (De Amo, 2003).
Tradicionalment la classificació dels gèneres literaris ha presentat la divisió
clàssica entre narrativa, lírica i dramàtica. Alguns autors (Medina, 1986;
Cervera, 1991) consideren que és una mica agosarada aquesta classificació
per tal d’aplicar-la a les obres de literatura infantil. Les raons abasten dos
vessants: el públic infantil que encara no ha assolit uns valors sòlids per tal
de valorar-los i classificar-los; i, les característiques especials de les obres
de literatura infantil, ja que algunes presenten trets que no poden
catalogar-se dins de cap de les tres classificacions.
De Amo (2003) prefereix parlar, aleshores, de narrativa, poesia i teatre
infantils. Això sí, ho fa matisant que: la literatura infantil pot presentar
textos que no es poden encabir en aquestes accepcions; la importància dels
diferents canals de transmissió (oral/escrit); considera que el patrimoni
provinent del folklore popular està present en el corpus literari infantil; que
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la premsa, la televisió i el còmic també hi formen part i exigeix com a
condició la flexibilitat per classificar gèneres.
Sense perdre de vista totes aquestes consideracions, també cal parlar de la
classificació entre obres (Colomer, 2010; Tejerina, 2005):
a) La literatura que no va ser creada per a ells però que aquests l’han
feta seua, la coneguda com a “literatura guanyada”. S’hi inclourien
els contes populars tradicionals, la poesia folklòrica i moltes novel·les,
especialment d’aventures.
b) La literatura creada per als xiquets, dedicada expressament a ells i
que tenen la forma de contes, novel·les, poemes, obres de teatre,
historietes, llibres d’imatges.
A més a més, es podrien subdividir en obres provinents de la tradició oral i
aquelles elaborades per un autor definit i conegut. Dins d’aquestes últimes
s’inclouen tant les que han estat escrites deliberadament per al públic
infantil com les que han estat incorporades a la lectura infantil o adolescent
durant el seu procés de difusió social. Pel que fa a la literatura de
transmissió oral es defineix per un ample conjunt de produccions que s'han
transmès oralment a través dels segles, fins a fixar-se, en part, per escrit.
Alguns trets caracteritzadors més destacables són: la destinació a un públic
popular, l'existència de moltes variants del mateix text i l'enorme
interrelació textual com a estratègia de record de l'emissor.
Avui dia tampoc no podem deixar de banda la literatura d’imatges (De Amo,
2003, p.111) perquè sol ser la porta que facilita el primer contacte del
xiquet a la cultura literària. Tots els avanços tecnològics produïts al llarg del
segle XX han canviat, entre d’altres qüestions, la manera en què els xiquets
i les xiquetes reben la informació. Aquest procés de recepció està marcat
bàsicament d’entrada pel que escolten i pel que veuen. Per això, a
hores d’ara, no es descarten a priori del catàleg de la LIJ obres en
què predomina la imatge sobre la paraula (àlbums, llibres per a no
lectors, literatura multimèdia).
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El que és ben cert és que tant un tipus d’obres com l’altre mantenen
múltiples interrelacions i, en molts casos, la frontera entre ambdós és
difusa. I una altra qüestió evident és que la narrativa és l’estructura
dominant en qualsevol gènere de la LIJ.
El gènere narratiu inclou tota una sèrie de textos que es caracteritzen per
presentar uns fets, bé reals o bé imaginaris, relacionats cronològicament,
desenvolupats en un espai més o menys determinat i que solen constituir
una història. Un exemple significatiu el marquen els contes.
La classificació més habitual és la de distingir entre contes folklòrics o
populars i contes literaris. De fet, en el camp de la didàctica cal destacar
que són els contes populars els que més han influït en la formació de la
literatura infantil; en primer lloc, perquè una part d'aquests ha passat a
considerar-se literatura infantil i, perquè els autors de literatura infantil, a
més, han utilitzat en gran mesura els elements propis d'aquests relats.
D'entre les classificacions dels contes populars considerem que una de les
més reeixides és la realitzada per Thompson (1964, en De Amo, 2003,
p.116), que els classifica així:
1. El conte (conte de fades o conte meravellós): fa
referència a un relat amb elements fantàstics, situat en un
món irreal (o almenys en una localització indeterminada),
d'origen anònim i transmissió oral, en què són habituals els
personatges amb poders especials com ara fades, ogres,
bruixes, donyets, etc.
2. La novella: paraula italiana que designa un relat que
transcorre en un món real i definit i que s'assimila a les
formes literàries emprades en el Panchatranta hindú o en els
contes populars àrabs i orientals de Les mil i una nits.
3. Els contes heroics: caracteritzats per unir els esdeveniments
dels tipus anteriors a un heroi determinat, històric o imaginari,
i organitzar-los sovint en forma de cicles.
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4. Les llegendes: són relats extraordinaris que se situen en un
lloc

concret

on

s'hi

vehiculen.

Poden

ser

realistes,

meravelloses o religioses.
5. El conte etiològic: intenta explicar l'origen o característica
d'alguna cosa, com ara l'aparició d'una població humana, la
forma d'un animal, etc.
6. El mite: en la literatura infantil remet a un relat que succeeix
en un món anterior a l'actual i, tot i que puga semblar un
conte heroic o etiològic, sempre afig un significat religiós.
7. Els contes d'animals: són relats que narren l'astúcia o
l’estupidesa d'un animal, sovint en relació amb la necessitat
de menjar, i amb ànim de divertir. En són un clar exponent les
aventures de raboses origen del Roman de Renard.
8. La faula: llevat d'alguna excepció significativa, com la de la
lletera, és un conte d'animals que té una finalitat d'educació
moral -la moralitat- sovint explícita.
9. L'acudit o facècia: relat molt curt còmic, obscé o absurd.
En aquest índex de contes folklòrics es troba basat el de Hans–Jörg Uther,
un índex que conté gairebé 2500 contes-tipus o arguments de rondalles
d’arreu del món i des de l’antiguitat clàssica fins a l’actualitat. N’és acceptat
internacionalment i és aplicat en els treballs científics que afronta l’estudi
dels contes tradicionals o rondalles des d’un punt de vista temàtic,
comparatiu o formalista. Aquest, per exemple és el que ha emprat Beltran
(2007) per agrupar-les en «contes d’animals, rondalles meravelloses,
contes religiosos, contes d’enginy, rondalles del gegant beneït, contarelles,
contes formulístics i rondalles sense classificar». (p.35).
En relació als aspectes formals, els contes populars presenten una
estructura senzilla amb fórmules d'inici (açò va i era, això va i era, açò diu
que era...) i de comiat (conte contat ja s'ha acabat, conte contat pel
fumeral se n'ha anat...). El clàssic estudi de Vladimir Propp (2000) ha estat
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el més emprat a l'hora de sistematitzar els elements que defineixen els
contes meravellosos:
1. Són relats construïts per la successió d'una sèrie de funcions.
2. Les funcions (assenyala un total de 31) són sèries d'elements
constants entre les quals podem destacar:


Carència

o

problema

inicial

(fam,

falta

de

descendència, etc.)


Convocatòria (el rei dicta un bàndol per casar, desencisar, etc., la seua filla)



Viatge d'anada (de l'heroi cap a l'aventura)



Mostra de generositat de l'heroi

cap a un animal o

personatge en dificultats.


Donació de l'objecte màgic (com a recompensa de
l'acció anterior)



Combat (entre l'heroi i l'agressor).



Proves (a què és sotmés l'heroi, que supera gràcies a
l'objecte màgic)



Viatge de tornada (de l'heroi un cop obtingut l'èxit, tot
i que pot ser perseguit i suplantat).



Reconeixement de l'heroi (a través d'una nova tasca
que desemmascara el fals heroi).

3. No apareixen totes les funcions en tots els contes, però quan
ho fan, segueixen sempre un ordre determinat.
4. Els personatges que realitzen aquestes funcions responen a set
tipus:

l'heroi,

l'agressor,

el

donant

de

l'objecte

màgic,

l'auxiliar, la princesa (que l'heroi rep com a premi final), el rei
o mandatari i el fals heroi (que pretén substituir l'heroi i
atribuir-se'n l'èxit)
El conte literari, per la seua banda, presenta normalment una història
única i ben cohesionada, amb un narrador en tercera persona i que no sol
allunyar-se

de

les

expectatives

del

receptor.

Per

aquest

motiu,

generalment, el temps narratiu és lineal i solen coincidir-hi l’ordre
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cronològic propi del temps de la història i l’ordre textual del temps del
discurs. L’espai narratiu pot ser tant un de la realitat quotidiana del xiquet
com un espai mític, fantàstic o exòtic.
No obstant aquesta classificació “tradicional” que inclou narracions amb
temàtiques més o menys treballades, cal destacar la presència de
nous valors que des de la instauració de la democràcia a Espanya van
sorgir i van començar a aparéixer en la LIJ:
a) La inclusió de nous destinataris. El boom editorial de la LIJ no tan sols
va afavorir que s’ampliara l’oferta de col·leccions especialitzades en
temes infantils, si no que també va ampliar la franja d’edat: des dels
zero anys fins a l’adolescència. L’amplitud provoca una abundosa
tipologia de materials impresos. Colomer i Duran (2000, pp.232-233)
els resumeixen en:
1. Llibres d’imatges
2. Abecedaris i sil·labaris
3. Rimes, cançons i poemaris
4. Contes
5. Adaptacions de contes tradicionals
6. Adaptacions no tradicionals
7. Àlbums
8. Llibres muts
9. Pop up, llibres joc o llibres interactius
10. Documentals o llibres de coneixements
11. Quaderns d’activitats
12. Gadgets promocionals
13. Publicacions periòdiques

Òbviament, i seguint a De Amo (2003, p.124), totes aquestes categories no
resisteixen una anàlisi des del punt de vista literari i, per això, aquest autor
aporta una altra classificació que se centra en el contingut temàtic:
1. Llibres que narren processos quotidians: la història li ocorre o li pot ocórrer
al protagonista tots els dies.
2. Llibres que narren processos insòlits: l’argument exposa coses, casos i
situacions allunyades de la realitat quotidiana del lector.
3. Llibres que narren processos extraordinaris: llibres en què es mostren fets
prodigiosos (únics) o meravellosos (més propis d’éssers fantàstics).
4. Llibres que propicien processos lúdics o mecànics: llibres que necessiten la
manipulació del lector perquè el fascinen o el sorprenguen.
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b) L’aparició de nous valors socioculturals, temes, tractaments narratius.
Com ja ha sigut esmentat, amb els canvis que es produeixen
socialment els xiquets comencen a ser educats en la complexitat de
la vida perquè puguen enfrontar-se amb els diferents problemes i
concebre’ls com una part integrant de la vida mateix:

-

La separació dels progenitors
L’adopció
La mort d’un ésser estimat
La malaltia i/o la tristesa
L’angúnia i el desassossec
La gelosia per l’arribada d’un nou germà o germana
Les pors infantils
La multiculturalitat

L’explosió temàtica ha creat noves formes d’expressar. Per exemple, es
reformulen els models literaris propis del folklore per tal de subvertir o
desmitificar els valors tradicionals, es canvia o amplia el punt de
vista narratiu i, també, es desdibuixen les fronteres entre els gèneres
literaris infantils i d’adults per començar a interrelacionar-se.
Tejerina (2004), encara que deixant palesa la dificultat de la imprecisió a
l’hora d’establir una classificació a causa de la gran varietat estableix dos
grans tendències generals: la tendència de la fantasia i la tendència del
realisme. Les diferents manifestacions que es presenten en cadascuna
apareixen resumides en la taula següent:
Taula 9. Manifestacions de la tendència de la fantasia i de la tendència del realisme
Tendència de la fantasia
Tendència del realisme
Manifestacions
Reescriptura del conte meravellós tradicional
Realisme psicològic i familiar
Conte meravellós actual
Realisme social i crític
Conte infantil modern (àlbum i conte il·lustrat) Relat humorístic
Relat fantàstic modern
Relat d’aventures
Històries disbaratades i sense sentit
Novel·la històrica
Relat de ciència-ficció
Novel·la policíaca i de por
Nota: Manifestacions de la tendència de la fantasia i de la tendència del realisme.
Creació pròpia basada Grandes tendencias: autores y obras de la narrativa infantil y
juvenil española, de I. Tejerina Lobo, 2004 en www.bibliotecacervantes.com
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Pel que respecta a la poesia i el teatre, a pesar de la seua importància com
a manifestacions artisticoliteràries per desenvolupar la sensibilitat estètica,
han rebut poca atenció, tant per part de la crítica com per part de l’escola.
La poesia també se sol dividir en tres tipus específics: la poesia de tradició
oral, les creacions poètiques d’autors i les creacions poètiques realitzades
per xiquets.

-

La poesia folklòrica o de tradició oral està composta per
obres anònimes i que pertanyen al món infantil. Parlaríem de:
cançons de bressol, endevinalles, jocs de mímica, cançons
escenificades, oracions, fórmules per triar la sort, burles,
embarbussaments, etc.

-

La poesia d’autor inclouria formes poètiques compostes per
autors identificables que s’inspiren en la tradició oral. I la
poesia creada per xiquets, és molt limitada, amb esquemes
repetitius, llocs comuns sobre la natura, canvi d’estacions,
animals, flors,... sempre amb una òptica animista i afectivitat
(De Amo, 2003, pp.128-129)

Respecte al teatre, a partir de la dècada dels 60, la pedagogia moderna va
recuperar la bandera de la utilització del teatre infantil a l'escola, en el
vessant més pròxim a les activitats creatives i d'expressió verbal i corporal.
Es creà una tendència cap a la marginació del teatre tradicional i la
potenciació de la dramatització infantil en un «teatre sense platea» que
fomentara la participació i la socialització dels xiquets.
En paraules de De Amo (2003, pp.129-130), amb la denominació «teatre
infantil» s’expressen, com a mínim, quatre fenòmens diferents:


Teatre per a xiquets o d’espectacle, el que l’adult prepara i
representa per als xiquets.



Teatre dels xiquets, de creativitat o d’expressivitat, el que es
presenta com a una activitat que pensen, escriuen dirigeixen i
interpreten els xiquets amb exclusió dels adults.
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Teatre infantil mixt, en què conflueixen els dos anteriors.



Joc dramàtic, el que el xiquet practica inconscientment i en què
repeteix accions observades en d’altres persones o ambients.

Actualment, les formes teatrals s'han diversificat i equilibrat i, en teoria,
ningú no dubta de la capacitat formativa del teatre en els múltiples usos i
formes que presenta, des dels titelles al teatre d'ombres o d'autor; des de
la seua integració en les activitats escolars a la riquesa dels espectacles
infantils; des de l'interés de la projecció i expressió personal a la construcció
cultural del coneixement de les seues distintes possibilitats (teatre còmic,
dramàtic, musical, poètic, etc.).
Alguns dels aspectes comentats com l'evolució de la LIJ, el naixement de la
literatura per a adolescents, etc., evidencien la importància que la LIJ ha
anat adquirint al llarg de les últimes dècades i, en conseqüència, els seus
estudis. En general s'ha produït un gran pas endavant a partir d'un doble
moviment com assenyala Colomer (1998, p.122): «d'una banda, s'han
delimitat i especialitzat les disciplines implicades; de l'altra, se les ha
interrelacionat a partir de l'interés comú per la narració i pel lector que
caracteritzen

els

avenços

disciplinaris

dels

darrers

anys».

Segons

l'esmentada autora les línies evolutives que mostren els estudis de la LIJ es
poden sintetitzar en els punts següents:
1. De la preocupació per legitimar la LIJ com un objecte literari s'ha
passat a la seua definició en l'interior d'un sistema social de
comunicació literària.
2. De la reivindicació genèrica de la potencialitat educativa de la
fantasia i del joc verbal s'ha passat a la possibilitat de precisar
les relacions existents entre la literatura infantil i juvenil i la
literatura de tradició oral.
3. De la consideració pels condicionaments de l'audiència basada
en un fort empirisme o en un esquema massa simple i rígid
sobre l'evolució dels llibres per a les diferents edats, s'ha passat
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a l'inici d'una descripció teòrica sobre l'adequació dels textos als
infants i adolescents.
4. De la confiança en l'educació i la lectura com a clau de la millora
social, s'ha passat a una reflexió més complexa sobre el grau i
les

formes

d'alfabetització

a

l'interior

de

les

societats

postindustrials.
5. De la reivindicació de la presència de la literatura infantil i
juvenil a l'escola i del desenvolupament de múltiples formes
d'animació lectora, s'ha passat a la necessitat de definir els
objectius

de

l'educació

literària

i

de

precisar

els

millors

instruments per aconseguir-los.

Ara bé, malgrat aquests avenços innegables, els estudiosos de la LIJ
«denuncien» que la realitat ens demostra encara un panorama ben
desestructurat, i amb alguns problemes, ja tradicionals que les noves
perspectives metodològiques no han sabut resoldre. N'esmentarem, a tall
d'exemple, només alguns:

-

És indubtable la importància de la crítica en la disciplina
literària. No obstant això, Ballester (2007) posa de manifest
que la seua absència en el camp de la LIJ és més que evident:
Tanmateix, també cal apuntar que, de vegades, una part dels
professionals que es dediquen al camp de la LIJ fan del
producte i dels seus receptors una excessiva mitificació i la
crítica és orientada als pares o als educadors. I això no ajuda a
acreditar aquest tipus de literatura com un producte normal.
(p.102).

-

La LIJ com a instrument educatiu ha esdevingut, en alguns
casos perjudicial ja que els editors han elaborat productes
dirigits als mestres que han fet un ús «abusiu» del text literari
per a escolars marginant així la seua qualitat i funció
ludicoestètica.

La

qualitat

n'és,

efectivament,

un

altre

problema:
El sector, en convertir-se en un dels apartats que millor
funciona econòmicament, en algun moment sembla que tot val,
i té el perill d'esdevenir un calaix de sastre on tot cap. Des del
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nostre punt de vista es fa urgent un mínim control de qualitat
sobre la gran quantitat de material (al voltant de 5000 títols)
que es publiquen per als xiquets i per als jóvens (Ballester,
2007, p.108).

-

L'etiqueta LIJ. Aquesta literatura amb adjectius (infantil i
juvenil)

mediatitza,

determina

i

en

algunes

ocasions,

empobreix la pròpia literatura. Ballester i Mínguez (2005, p.32)
proposen obrir el debat de la redefinició constant de l'etiqueta
de LIJ:
que en molts casos ve donada per qüestions tan prosaiques
com la necessitat d'una editorial d'encabir els llibres en una
col·lecció o per d'altres de més malèvoles com la conveniència
de l'etiquetatge per apaivagar la ferotge crítica que s'amaga
darrere d'una obra.

Per aquesta raó defensarien una literatura sense etiquetes
sempre que l'absència permetera als lectors d'acostar-se a les
obres sense prejudicis.

-

Evolució del lector infantil. Aquest fet esdevé un problema
per a la LIJ en la mesura que a partir dels 8 anys l'evolució de
cada lector i de la seua competència es torna imprevisible. La
diferència de competència entre els alumnes provoca que
sovint el mestre prescriu les lectures tenint en compte la
diversitat de lectors a la baixa, però no la diversitat a l'alça.
Delgado (2004) considera que el mestre:
no vol perdre els lectors poc competents i acaba perdent els
lectors que sí que són competents. Aquesta política pedagògica
acaba oferint uns resultats literaris desastrosos i ha afectat la
producció de textos, perquè l'escriptor s'ha adaptat a aquesta
realitat i ha reforçat el concepte pejoratiu de la LIJ (p.43).

En resum, si la crisi de les formes tradicionals sobre l'ensenyament literari
s'havia traduït bàsicament en la seua substitució per la lectura lliure i les
activitats de creació espontànies, ara som conscients que cal abordar
l'articulació de totes aquestes activitats en la consecució d'uns objectius
més precisos que fan més necessària que mai la reflexió sobre la LIJ des del
punt de vista de la formació lectora.
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La tendència dominant de la LIJ actual apunta cap a dos línies que es
complementen.

D’una

banda,

la

societat

contemporània

explota

l’especialització en tots els àmbits, i els productes infantils i juvenils no
podien restar aliens a aquesta tendència. Ara més que mai, l’obra literària
es concep com un producte comercial i els editors són conscients que cal
una altra classe de llibres. Per una altra banda, la LIJ actual també ve
marcada, en l’àmbit internacional, per un canvi en el paper de l’escola, a
què es proposa com a un model formadora en valors. (Gisbert, 2015, p.66).

4.2. Lectures literàries en Educació Primària
4.2.1. Currículum
L’article 27 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a
l’educació i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article
53, estableix que és de competència exclusiva de la Generalitat la regulació
i l’administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus,
modalitats i especialitats.
Aquestes qüestions s’han vist reflectides en els últims anys en dues lleis: la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, i la posterior que la modifica, la Llei
Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa. Posteriorment, i tenint en compte la competència exclusiva de la
Generalitat en matèria d’educació, es van publicar els decrets pels quals
s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació
Primària a la Comunitat Valenciana: Decret 111/ 2007, de 20 de juliol
(Conselleria d’Educació) i uns anys després, en canviar la llei, el Decret
108/2014, de 4 de juliol (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).
En la nostra investigació ens interessa tenir en compte els canvis produïts
respecte a la legislació educativa en aquests documents oficials ja que el
període seleccionat és el que va des de l’any 2010 fins al 2015. Encara que
no tots els canvis tenen el mateix grau de significança o importància hem
considerat convenient fer una revisió prèvia de determinats aspectes
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relacionats amb els decrets curriculars que assenyalen els punts clau de
posterior aplicació en les aules, en aquest cas, d’Educació Primària.
Si tenim en compte que en el disseny de qualsevol currículum el primer pas
seria tenir-ne clara la definició, assenyalaríem que en la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’educació, s’entén per currículum «el conjunt
d’objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i
criteris d’avaluació de cadascun dels ensenyaments que regula aquesta
Llei». Uns anys més tard, la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a
la Millora de la Qualitat Educativa, defineix el currículum com a «la regulació
dels elements que determinen els processos d’ensenyament i aprenentatge
per a cada un dels ensenyaments. Aquest estarà integrat pels objectius, les
competències, els continguts, la metodologia didàctica, els estàndards i
resultats d’aprenentatge avaluables i els criteris d’avaluació».
S’adopta la denominació de les competències clau definides per la Unió
Europea. Es considera que «les competències clau són aquelles que totes
les persones precisen per a la realització i desenvolupament personal, així
com també per a la ciutadania activa, la inclusió social i el treball». Les
competències del currículum seran les següents:
1a. Comunicació lingüística
2a.Competència matemàtica i competències
tecnologia
3a. Competència digital
4a. Aprendre a aprendre
5a. Competències socials i cíviques
6a. Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
7a. Consciència i expressions culturals

bàsiques

en

ciència

i

El currículum, per tant, ha d’estar supeditat a les finalitats generals de
l’educació i ha de traduir-se en «metas, competencias y objectivos definidos
con claridad» (Ballester, 2015, p.164). Tenint en compte aquesta finalitat
primera, assenyalem la relació entre els components o elements que
integren el currículum i els interrogants que Tyler (1973) va plantejar:
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Taula 10. Interrogants formulats que apunten els principals components del
currículum
Quines finalitats desitja
aconseguir l’escola?

Per a què i què
ha d’ensenyars’hi?

Competències, objectius,
continguts, comportaments
i actituds

De totes les experiències educatives
que es poden oferir, quines tenen
Com?
Metodologia
majors possibilitats d’aconseguir les
finalitats esmentades?
Com es poden organitzar de forma
Quan?
Seqüenciació
eficaç aquestes experiències?
Com podem comprovar si han
Què, quan i
Criteris, Procediments
aconseguit els objectius proposats?
com avaluar?
Nota: Interrogants formulats que apunten els principals components del currículum,
Tyler (1973) en La formación lectora y literaria de J. Ballester, 2015, p.164.
(Traducció pròpia).

Amb la finalitat de concretar, considerem escaients, per tant, les següents
definicions dels elements que integren el currículum i que apareixen en el
Reial Decret 126/2014, de 28 de febrer, a l’article 2:
a) Currículum: regulació dels elements que determinen els processos
d’ensenyament i aprenentatge per a cada un dels ensenyaments i etapes
educatives.
b) Objectius: referents relatius a allò que l’alumne ha d’aconseguir quan
finalitze el procés educatiu, com a resultat de les experiències
d’ensenyament-aprenentatge intencionalment dissenyades amb aquesta
finalitat.
c) Competències: capacitats per aplicar de forma integrada els continguts
propis de cada ensenyament i etapa educativa, amb la finalitat
d’aconseguir la realització adequada d’activitats i la resolució eficaç de
problemes complexos.
d) Continguts: conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds
que contribueixen a aconseguir els objectius de cada ensenyament i etapa
educativa i a l’adquisició de competències. Els continguts s’ordenen en
assignatures, que es classifiquen en matèries, àmbits, àrees i mòduls en
funció dels ensenyaments, les etapes educatives o els programes en què
participe l’alumnat.
e) Estàndards d’aprenentatge avaluables: especificacions dels criteris
d’avaluació que permeten definir els resultats d’aprenentatge, i que
concreten allò que l’alumnat ha de saber, comprendre i saber fer en cada
assignatura; s’han de poder observar, mesurar i avaluar i permetre
graduar el rendiment o allò que s’ha aconseguit. El seu disseny ha de
contribuir i facilitar els disseny de proves estandarditzades i comparades.
f) Criteris d’avaluació: són el referent específic per avaluar
l’aprenentatge de l’alumnat. Descriuen tot allò que es vol valorar i que
l’alumnat ha d’aconseguir, tant pel que respecta a coneixements com a
competències; responen a allò que es vol aconseguir en cada assignatura.
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g) Metodologia didàctica: conjunt d’estratègies, procediments i accions
organitzades i planificades pel professorat, de manera conscient i reflexiva,
amb la finalitat de poder facilitar l’aprenentatge de l’alumnat i l’assoliment
dels objectius plantejats.

Per començar a estudiar els canvis en les lleis educatives, presentem unes
taules que inclouen dos articles (el 16 i el 18) que parlen al voltant de la
finalitat de l’etapa de Primària i sobre l’organització d’aquesta.
Taula 11. Comparativa lleis orgàniques 2006 i 2013 (article 16)
LLEI ORGÀNICA 2/2006
CAPÍTOL II. Educació primària
Article 16. Principis generals

LLEI ORGÀNICA 8/2013
Set. Es modifica l’apartat 2 de l’article 16,
amb la redacció següent:

2. La finalitat de l’Educació Primària és
proporcionar a tots els nens i nenes una
educació que permeta afermar el seu
desenvolupament personal i el seu propi
benestar, adquirir les habilitats culturals
bàsiques relatives a l’expressió i la
comprensió oral, a la lectura, a l’escriptura i
al càlcul, com també desenvolupar les
habilitats socials, els hàbits de treball i
estudi, el sentit artístic, la creativitat i
l’afectivitat.

2. La finalitat de l’educació primària és facilitar
als alumnes i les alumnes els aprenentatges de
l’expressió i la comprensió oral, la lectura,
l’escriptura, el càlcul, l’adquisició de nocions
bàsiques de la cultura i l’hàbit de convivència,
així com els d’estudi i treball, el sentit artístic,
la creativitat i l’afectivitat, amb la finalitat de
garantir una formació integral que contribuïsca
al ple desenvolupament de la personalitat dels
alumnes i les alumnes i a preparar-los per
cursar amb aprofitament l’educació secundària
obligatòria.

Nota: Comparativa de les lleis orgàniques de 2006 i de 2013 al voltant de la
finalitat de l’etapa de l’Educació Primària. Taula de creació pròpia.
I pel que respecta a l’organització de l’etapa:
Taula 12. Comparativa lleis orgàniques 2006 i 2013 (article 18)
LLEI ORGÀNICA 2/2006
Article 18. Organització
1. L’etapa d’educació primària
comprén tres cicles de dos anys
acadèmics cadascun i s’organitza
en àrees que tenen un caràcter
global i integrador.

LLEI ORGÀNICA 8/2013
Nou. L’article 18 queda redactat de la manera següent:
1. L’etapa d’educació primària comprèn sis cursos i
s’organitza en àrees, que tenen un caràcter global i
integrador.
6. Sense perjudici del seu tractament específic en algunes
de les àrees de l’etapa, la comprensió lectora, l’expressió
oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies
de la informació i la comunicació, l’emprenedoria i
l’educació cívica i constitucional s’han de treballar en totes
les àrees.

Nota: Comparativa de les lleis orgàniques de 2006 i de 2013 al voltant de
l’organització de l’etapa de l’Educació Primària. Taula de creació pròpia.

Els canvis no són extremadament significatius però sí que afecten o poden
afectar a l’aplicació o aparició en els currículums. En el 2006, la finalitat de
l’Educació Primària era «proporcionar una educació que «afermara» el
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desenvolupament personal de l’alumne. En el 2013 es parla de «facilitar»
aprenentatges (que també apareixien en el 2006, excepte l’hàbit de
convivència com a tal). A més afegeix que vol garantir una formació integral
també per contribuir al desenvolupament de la personalitat i «preparar-los
per cursar amb aprofitament l’ESO».
Pel que respecta a l’organització de l’etapa, aquesta continua estant
composta per un total de sis cursos però desapareix en el 2013,
l’organització per cicles que existia en el 2006.

4.2.1.1. Els objectius de la competència literària en l’aula de Primària
Abans de concretar el que serien els objectius que caldria aconseguir en el
aula de literatura d’Educació Primària, presentem com a introducció, els que
s’assenyalen en les lleis orgàniques que ens ocupen i que posteriorment,
seran aplicats en els decrets curriculars corresponents:
Taula 13. Comparativa objectius etapa Educació Primària
OBJECTIUS GENERALS DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
LLEI ORGÀNICA 2/2006
REIAL DECRET 126/20143
Article 12. Objectius de l’educació Article 7. Objectius de l’Educació Primària
(pp. 19353-19354)
primària (pp. 1303-1304)
L’educació primària ha de contribuir a
desenvolupar en els nens i les nenes les
capacitats que els permeten:
a) Conéixer i apreciar els valors i les normes
de convivència, aprendre a obrar d’acord
amb aquestes normes, preparar-se per a
l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els
drets humans, així com el pluralisme propi
d’una societat democràtica.
b) Desenvolupar hàbits de treball individual i
d’equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi,
així com actituds de confiança en si mateix,

L’educació primària ha de contribuir a
desenvolupar en els nens i les nenes les
capacitats que els permeten:
a) Conéixer i apreciar els valors i les normes de
convivència, aprendre a obrar d’acord amb
aquestes normes, preparar-se per a l’exercici
actiu de la ciutadania i respectar els drets
humans, així com el pluralisme propi d’una
societat democràtica.
b) Desenvolupar hàbits de treball individual i
d’equip, d’esforç i responsabilitat en l’estudi,
així com actituds de confiança en si mateix,

3

Cal tenir en compte que hem presentat la comparativa entre els objectius generals de tota
l’etapa d’Educació Primària que apareixen a les lleis orgàniques. Ens agradaria especificar que la
posterior aplicació en els decrets curriculars és una mica diferent. En el Decret curricular
111/2007, apareixen els objectius presents en la Llei Orgànica 2/2006, però, a més, després, se
n’especifiquen dins de l’àrea de Valencià: llengua i literatura, és a dir, el currículum inclou els
objectius d’etapa i d’àrea. Pel contrari, en el decret curricular 108/2014, basat en el Reial Decret
126/2014 (que prové de la Llei Orgànica 8/2013), només apareix la referència als objectius d’etapa
i assenyala que es poden localitzar en el Reial Decret abans esmentat.
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sentit crític, iniciativa personal, curiositat,
interés i creativitat en l’aprenentatge.
c) Adquirir habilitats per a la prevenció i la
resolució pacífica de conflictes, que els
permeten desenvolupar-se amb autonomia
en l’àmbit familiar i domèstic, i en els grups
socials amb els quals es relacionen.
d) Conéixer, comprendre i respectar les
diferents cultures i les diferències entre les
persones, la igualtat de drets i oportunitats
d’homes i dones i la no-discriminació de
persones amb discapacitat.
e) Conéixer i utilitzar de manera adequada la
llengua castellana i si n’hi ha, la llengua
cooficial de la comunitat autònoma, i
desenvolupar hàbits de lectura.
f) Adquirir almenys en una llengua
estrangera la competència comunicativa
bàsica que els permeta expressar i
comprendre
missatges
senzills
i
desenvolupar-se en situacions quotidianes.
g)
Desenvolupar
les
competències
matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la
resolució de problemes que requereixen la
realització d’operacions elementals de càlcul,
coneixements geomètrics i estimacions, així
com ser capaços d’aplicar-los a les situacions
de la seua vida quotidiana.
h) Conéixer i valorar el seu entorn natural,
social i cultural, així com les possibilitats
d’acció i atenció d’aquest entorn.
i) Iniciar-se en la utilització, per a
l’aprenentatge, de les tecnologies de la
informació i la comunicació i desenvolupar un
esperit crític davant els missatges que reben
i elaboren.
j) Utilitzar diferents representacions i
expressions artístiques i iniciar-se en la
construcció de propostes visuals.
k) Valorar la higiene i la salut, acceptar el
propi cos i el dels altres, respectar les
diferències i utilitzar l’educació física i
l’esport com a mitjans per a afavorir el
desenvolupament personal i social.
l) Conéixer i valorar els animals més pròxims
a l’ésser humà i adoptar formes de
comportament que afavoreixen la seua
atenció.
m) Desenvolupar les seues capacitats
afectives en tots els àmbits de la personalitat
i en les seues relacions amb els altres, així
com una actitud contrària a la violència, als
prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips
sexistes.
n) Fomentar l’educació viària i actituds de
respecte que incidisquen en la prevenció dels
accidents de trànsit.

sentit crític, iniciativa personal, curiositat,
interés i creativitat en l’aprenentatge i esperit
emprenedor.
c) Adquirir habilitats per a la prevenció i per a
la resolució pacífica de conflictes, que els
permeten desenvolupar-se amb autonomia en
l’àmbit familiar i domèstic, així com en els
grups socials amb els quals es relacionen.
d) Conéixer, comprendre i respectar les
diferents cultures i les diferències entre les
persones, la igualtat de drets i oportunitats
d’homes i dones i la no-discriminació de
persones amb discapacitat.
e) Conéixer i utilitzar de manera adequada la
llengua castellana i si n’hi ha, la llengua
cooficial
de
la
comunitat
autònoma
i
desenvolupar hàbits de lectura.
f) Adquirir, almenys, en una llengua estrangera
la competència comunicativa bàsica que els
permeta expressar i comprendre missatges
senzills i desenvolupar-se en situacions
quotidianes.
g)
Desenvolupar
les
competències
matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la
resolució de problemes que requerisquen la
realització d’operacions elementals de càlcul,
coneixements geomètrics i estimacions, així
com ser capaços d’aplicar-los a les situacions
de la seua vida quotidiana.
h) Conéixer els aspectes fonamentals de
les Ciències de la Naturalesa, les Ciències
Socials, la Geografia, la Història i la
Cultura.
i)
Iniciar-se
en
la
utilització,
per
a
l’aprenentatge, de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació i desenvolupar un
esperit crític davant els missatges que reben i
elaboren.
j)
Utilitzar
diferents
representacions
i
expressions artístiques i iniciar-se en la
construcció
de
propostes
visuals
i
audiovisuals.
k) Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi
cos i el dels altres, respectar les diferències i
utilitzar l’educació física i l’esport com a
mitjans per a afavorir el desenvolupament
personal i social.
l) Conéixer i valorar els animals més pròxims a
l’ésser
humà
i
adoptar
formes
de
comportament que afavorisquen la seua
atenció.
m) Desenvolupar les seues capacitats afectives
en tots els àmbits de la personalitat i en les
relacions amb els altres, així com una actitud
contrària a la violència, als prejudicis de
qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
n) Fomentar l’educació viària i actituds de
respecte que incidisquen en la prevenció dels
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accidents de trànsit.

Nota: Comparativa dels objectius generals de l’etapa d’Educació Primària entre la
Llei Orgànica 2/2006 i el Reial Decret 126/2014. Taula de creació pròpia.

Com es pot apreciar a la taula comparativa, les diferències entre els
objectius no són moltes. Llevat de l’aparició d’alguns connectors (marcadors
textuals) relacionats amb l’estil, les diferències dignes de menció en la llei
del 2014, serien la introducció de «l’esperit emprenedor» en l’objectiu b) i la
de la paraula «audiovisuals» en el j), a més del canvi més cridaner que es
produeix en el h) en què ja no es parla «d’entorn natural i social» sinó que
anomena les «Ciències de la Naturalesa, les Ciències Socials, la Geografia,
la Història i la Cultura».
A més, i encara que no hi ha cap objectiu general que parle de literatura,
lectura o educació literària de forma específica, nosaltres considerem que, a
l'hora de traçar les línies bàsiques del currículum de l'educació literària per
als alumnes d'Educació Primària, sembla clar que l'objectiu general serà
formar lectors competents i amb una acceptable competència literària. En
aquest sentit la didàctica de la literatura ha de proposar estratègies útils per
desenvolupar aquesta competència literària, entesa com el conjunt de
sabers culturals, discursius, textuals i pragmàtics que permeten l'alumne
segons Prado:
Llegir, comprendre, interpretar i valorar diferents tipus de
textos, gaudir amb la seua audició o lectura, desenvolupar la
imaginació i creativitat i despertar la sensibilitat estètica a través del
coneixement de textos i els contextos culturals en què aquests s'han
produït.
Crear, recrear i produir els seus propis textos literaris, tant en
forma oral com escrita, com a forma d'expressió i realització personal,
a més d'estètica, ja que els nous dissenys curriculars en l'àrea de
llengua i literatura contemplen l'educació literària no sols en relació
amb la recepció textual, sinó també amb la producció, valorant
conjuntament les tradicions oral i escrita. (2004, p.337)

Per la seua banda Ballester (2015, pp.169-170) considera que l'objectiu
central

de

l'educació

literària

implica
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la

consecució

d'habilitats

comunicatives directament relacionades amb diverses activitats que ha de
realitzar l'alumne:
a) La comprensió lectora
b) L'adquisició d'hàbits de lectura
c) La capacitat per a l'anàlisi i la interpretació dels textos.
d) La disposició afectiva per al gaudi de les obres literàries.
e) L'escriptura de textos produïts amb intenció literària.

Aquest enfocament metodològic des de l'educació literària determina els
objectius específics que han d'acomplir-se per aconseguir una adequada
competència literària. En aquest sentit Sánchez Corral (2003) a partir de
l'esquema que proposa Bertochi (1995) distingeix entre els següents tipus
d'objectius:
a) Objectius afectius: cal procurar que l'alumne construïsca una actitud
positiva cap als textos literaris i cap a la lectura com a activitat gratificant i
plaent. L'afectivitat positiva cap a la literatura es pot manifestar i aconseguir
amb l'establiment d'un paral·lelisme entre el joc i la lectura. El professor ha
de saber aprofitar les correspondències afectives i enunciatives entre l'art i
el joc, entre la necessitat d'evasió que experimenta el xiquet i l'adolescent i
la possibilitat de fundar mons possibles alternatius que ofereix la ficcionalitat
del llenguatge literari.
b) Objectius cognitius: el text literari afavoreix l'adquisició de capacitats
cognitives des del moment que requereix del lector la formulació
d'expectatives, d'hipòtesis i d'inferències d'estructures comparatives,
d'operacions d'abstracció, de síntesi, de generalització, etc., potser en major
mesura que cap altre tipus de textos. Precisament la forta codificació a què
està sotmés el discurs literari facilita la pràctica d'operacions cognitives i
metacognitives de gran complexitat.
c) Objectius metalingüístics: la completa interpretació del text exigeix
l'anàlisi i la reflexió sobre el llenguatge utilitzat i sobre les diverses
estructures enunciatives. Aquests sabers semiòtics i metatextuals són
necessaris a causa de la configuració retòrica pròpia del fet literari.
d) Objectius eticodiscursius: aquests objectius li confereixen sentit de
compromís i d'actitud vital i ideològica a la resta d'objectius. Si el
llenguatge, com ja sabem, acompleix una funció reguladora de la nostra
conducta, si a més a més el llenguatge dels discursos dominants exerceix un
poder i un control social, el professor de literatura s'haurà de plantejar en
què consisteix la funció reguladora del discurs literari, i com la pràctica de la
literatura a l'aula pot servir de contrapunt al poder i al control dels discursos
dominants, en la mesura que la inserció del subjecte en el procés de
significació estètica ens transforma en persones autònomes, crítiques i
lliures. (2003, pp.320-332)
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Per la seua banda considerem de gran interés la proposta de Bordons i
Díaz-Plaja (2004) en afirmar que: «La classe de literatura ha de ser una
finestra oberta que permeti conéixer «l'altre» i que faciliti, a través de la
cultura, la solidaritat i l'intercanvi». Hi distingeixen quatre tipus d'objectius:

-

-

-

-

Objectius culturals. L'educació literària ha de facilitar la creació
de ciutadans cultes, futurs consumidors de la cultura que es fa a
prop seu. Això implica no només que la cultura viva entre a l'aula,
sinó també que l'alumne accedisca al món cultural de fora.
Objectius lingüístics. Des dels objectius més específics de la
llengua com ara la fonètica, la morfosintaxi o el lèxic, fins als
objectius més globals de caire textual, la classe de literatura és una
bona escola de llengua tant oral com escrita.
Objectius creatius. Quan pretenem desenvolupar la llengua oral i
escrita de l'alumnat, en molts casos usarem activitats creatives. A
més, però, cal considerar la creativitat com un fi en si mateix i
configurada a partir d'una sèrie de criteris.
Objectius actitudinals. Són els primordials per a aconseguir uns
lectors crítics i motivats. Per aquest motiu, creiem que tant els
enfocaments temàtics com l'ampliació del cànon clàssic són
fonamentals per a aconseguir una bona actitud ja que els textos
triats poden acostar-se als interessos dels joves i suscitar la
manifestació de les seues opinions. (2004, pp.10-12)

Aquestes propostes d'objectius de caràcter generals es concreten en una
sèrie d’objectius específics que han de guiar la classe de literatura. Seguint
la proposta de diversos autors (Perdomo, 2005; Cassany, Luna i Sanz,
2001; Colomer, 1991, 1998) considerem que els aspectes que cal tenir en
compte en la classe de literatura haurien de ser els següents:

 Comprendre una mostra de textos literaris variats
 Aprendre coses a través de la literatura
 Contribuir a la socialització i a l'estructuració del món a

partir de textos literaris.
 Aplicar els mecanismes lectors i experimentar la pluralitat

de lectures.
 Fomentar el gust per la lectura.
 Configurar la personalitat literària de l'alumne
 Fomentar l'interés creatiu de l'alumne
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 Distingir

el

text

literari,

les

formes

d'organització

i

identificar-ne els trets específics.

Aquests objectius es resumeixen, en paraules de Perdomo, de la següent
manera:
El objetivo general de la educación literaria es la de formar lectores
capaces de interpretar un texto mediante la interacción entre la
comprensión de los datos procedentes de la intertextualidad de la obra y
los del intertexto lector. Se trata de que el lector sepa resolver con
coherencia el sentido de una obra, de un discurso literario. La actitud del
profesor ayudará siempre que favorezca la participación de los receptores,
utilice una metodología que considere las aportaciones y valoraciones de
los lectores, evite simplificaciones de los procesos hermenéuticos
personales y la imposición de interpretaciones, aunque sean avaladas
desde criterios teóricos. (2005, p.157).

Si classifiquem, finalment, les habilitats necessàries per al desenvolupament
de l'educació literària en termes de procediments, conceptes i actituds, n'és
una bona mostra la proposta de Cassany, Luna i Sanz (2001, p.477) tot i
que parteixen d'una premissa que no compartim. Consideren que: «La
competència

literària

no

és

altra

cosa

que

la

manifestació

d'una

competència lingüística plena i madura» i ja hem vist, que l'educació
literària, pel seu caràcter interdisciplinar, globalitzador, etc., va molt més
enllà de l'adquisició de la competència lingüisticocomunicativa i, d’altra
banda tampoc no pot identificar-se amb la competència lectora.
Taula 14. Habilitats de la competència literària.
PROCEDIMENTS
CONCEPTES
ACTITUDS
 Llegir
 Tradició literària:
 Sensibilitat
 Escoltar
història, autors, obres,
 Recerca de plaer
 Parlar
corrents.
 Criteri propi
 Escriure
 Gèneres i subgèneres:
 Visió
àmplia:
activa,
 Interpretar
característiques,
productiva, participativa,
 Analitzar
estructura,
etc.
 Relacionar
convencions.
 Capacitat de reflexió
 Valorar
 Recursos estilístics:
 Comparar
tècniques, figures, etc.
Nota: Habilitats de la competència literària. Extreta d’Ensenyar llengua de Cassany,
Luna i Sanz, 2001, p.477.
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4.2.1.2. Els continguts de la competència literària en l’aula de Primària
Com apareix assenyalat en la seua definició, els continguts ens ajuden a
aconseguir els objectius i l’adquisició de competències. Aquest conjunt
d’habilitats, destreses i actituds apareixen detallats de la següent manera
en els dos decrets curriculars que ens ocupen:
Taula 15. Comparativa blocs de continguts en els decrets curriculars 2007-2014
DECRET 111/2007
Preàmbul
àrea
Valencià:
llengua
i
literatura/ Castellà: llengua i literatura
(...)
El Currículum s’articula al voltant d’un eix que
és l’ús social de la llengua en els diferents
contextos: privats i públics, familiars i
escolars. La configuració del currículum en
diferents blocs i la seua seqüència per cicles
responen a les finalitats educatives i a
l’objectiu fonamental de les àrees lingüístiques
que és dotar l’alumnat de competència
comunicativa. (...) La divisió dels continguts
en blocs constituïx una manera d’especificar la
complexitat de les competències que s’han
d’adquirir.
Sis blocs:
Bloc 1. Les llengües i els parlants
Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar
Bloc 3. Llegir i escriure
3.1. Comprensió de textos escrits
3.2. Composició de textos escrits
Bloc 4. Educació literària
Bloc 5. Coneixement de la llengua
Bloc 6. La llengua com a instrument
d’aprenentatge

Bloc 4. Educació literària
La lectura i interpretació de textos literaris
requerixen unes competències específiques per
al desenrotllament de les quals el currículum
selecciona els continguts que agrupa el bloc 4
(...)
L’educació literària es concep com una
aproximació a la literatura des de les
seues expressions més senzilles. La
lectura, l’exploració de l’escriptura, el recitat,
la pràctica de jocs retòrics o l’escolta de textos
propis de la literatura oral, han de contribuir al
desenrotllament de la competència literària,
com
a
integrant
de
la
competència
comunicativa, i com un acostament a
l’expressió artística i al valor patrimonial de les

DECRET 108/2014
CAPÍTOL I Disposicions preliminars
Article 2. Currículum
2. Per al conjunt de l’etapa de l’Educació Primària, els
continguts comuns, els criteris d’avaluació i els
estàndards d’aprenentatge avaluables de les àrees
troncals seran els arreplegats en l’annex I del Reial
Decret 126/214.
ANNEX III. ÀREA VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA.
INTRODUCCIÓ
(...) L’objectiu principal de l’assignatura de Valencià:
Llengua i Literatura al llarg de l’etapa de l’Educació
Primària és el desenrotllament de la competència
comunicativa de l’alumnat entesa en tots els seus
vessants: pragmàtica, lingüística, sociolingüística i
literària.
L’organització en blocs de continguts no pretén
jerarquitzar els aprenentatges, sinó que respon a les
destreses bàsiques que ha de manejar un alumne per
a ampliar progressivament la seua capacitat de
comprensió, expressió i interacció oral i escrita, així
com la seua educació literària.
Bloc
Bloc
Bloc
Bloc
Bloc

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicació oral: escoltar i parlar
Comunicació escrita: llegir
Comunicació escrita
Coneixement de la llengua
Educació literària

Bloc 5. Educació literària, assumix l’objectiu de
fer de l’alumnat lectors implicats en un procés
de formació lectora que continue al llarg de tota
la vida. Per a això és necessari alternar la lectura,
comprensió i interpretació d’obres literàries pròximes
als seus gustos personals i a la seua maduresa
cognitiva amb la de textos literaris que aporten el
coneixement
bàsic
sobre
algunes
obres
representatives de la nostra literatura i de la
literatura universal.
La reflexió literària a través de la lectura, comprensió
i interpretació de textos significatius afavorix el
coneixement de les possibilitats expressives de la
llengua, desenrotlla la capacitat crítica i creativa de
l’alumnat, li dóna accés al coneixement d’altres
èpoques i cultures i l’enfronta a situacions que
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obres literàries. A més, no podem oblidar que
a través de la lectura hem d’oferir a l’alumnat
una autèntica educació literària que facilite el
contacte amb tots aquells textos en què es fa
patent la identitat cultural i lingüística del
nostre poble i de la humanitat en general. La
lectura literària ha d’aportar una visió de la
llengua com a font de fruïció, de goig i de
diversió.
La literatura posseïx característiques pròpies i
convencions específiques que s’han de
conéixer perquè la lectora o el lector puga
crear el context adequat. En esta etapa el
Currículum se centra a afavorir experiències
plaents amb la lectura i la recreació de textos
literaris. Acosta xiquetes i xiquets a la
representació i interpretació simbòlics, tant de
l’experiència interior com de la col·lectiva, per
a crear hàbit lector. Els continguts d’este bloc
es referixen, d’una banda, al coneixement de
les
convencions
literàries
bàsiques,
especialment relacionades amb la poesia i la
narració,
i,
d’una
altra,
a
l’aplicació
d’informacions sobre el context lingüístic,
històric i cultural en què les obres literàries
s’han produït, en la mesura que estes dades
siguen significatives per a la interpretació del
text i d’acord amb les expectatives d’un lector
d’esta etapa escolar.

enriquixen la seua experiència del món i afavorixen el
coneixement d’un mateix.
La informació i la interpretació de textos o obres no
és unidireccional de professor a alumne, sinó que és
este últim el que ha d’adquirir, amb autonomia
progressiva, amb l’ajuda de models i la guia dels
adults, els recursos personals propis d’un lector actiu,
capaç de veure en l’obra literària una finestra oberta
a la realitat i a la fantasia i un espill en què prendre
consciència de si mateix i del món que l’envolta. De la
mateixa manera, eixa presa de consciència del món i
d’un mateix es veu afavorida per l’activitat lúdica i
creativa de l’alumnat en la producció de textos
personals d’intenció literària. (...)
L’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura és
bàsica per a l’adquisició de la competència lingüística,
a més, les possibilitats de comunicació que plantegen
les TIC estan presents en elements curriculars de tots
els blocs (obtenció, tractament i comunicació de la
informació), per tant, per mitjà de l’aprenentatge de
la llengua es contribuïx a l’adquisició de la
competència digital. D’altra banda, les diferents
destreses comunicatives s’apliquen a l’obtenció,
tractament i comunicació de la informació en
diferents àmbits, però especialment en l’escolar, amb
la qual cosa l’assignatura de Valencià: Llengua i
Literatura contribuïx en gran manera a la
competència d’aprendre a aprendre, mentres que el
plantejament d’elaboració de productes lingüístics i
literaris, de manera individual o cooperativa, la situa
clarament en el pla de les competències socials i
cíviques i permet que s’estimule el sentit d’iniciativa i
l’esperit emprenedor. Finalment, l’estudi de les
diverses varietats de la llengua i de les llengües
parlades a Espanya i el coneixement de la pròpia
literatura i de la literatura universal contribuïxen al
desenrotllament de la consciència i les expressions
culturals. En resum, l’eix del currículum d’esta
assignatura
perseguix
la
millora
de
la
competència comunicativa de l’alumnat de
manera
que
siga
capaç
d’interactuar
satisfactòriament en tots els àmbits que formen
o formaran part de la seua vida. Açò exigix una
reflexió sobre el codi lingüístic propi i els mecanismes
d’usos orals i escrits de cada llengua, les estratègies
de comunicació comuna -per tant transferibles- a
totes les llengües que utilitzen o poden utilitzar, i la
capacitat d’interpretar i valorar el món i de formar les
seues pròpies opinions a través de la lectura crítica
de les obres literàries més importants de tots els
temps.

Nota: Comparativa blocs de continguts entre els decrets curriculars 111/2007 i el
108/2014. Taula de creació pròpia
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A banda de la divisió entre els blocs de continguts (6 en el 2007 i 5 en el
2014), el contingut pertanyent al bloc de l’Educació Literària no varia massa
pel que es refereix al missatge que vol fer arribar. Només podríem
mencionar com a fet diferencial l’aparició en el 2014 de referències més
explícites a l’ús de les TIC i l’assoliment o treball transversal de
determinades competències. Al remat, el que es pretén és fer alumnat
lector mitjançant la lectura d’obres literàries (almenys de forma majoritària)
i que aquesta formació els acompanye en la resta de la seua formació
acadèmica i en la vida.
El canvi produït en l’organització dels cursos de l’Educació Primària
assenyalat més amunt es relaciona amb com apareixen redactats els
continguts corresponents. En el decret de 2007, en parlar de cicles, hem
estudiat els pertanyents al primer i segon cicle, és a dir, des del 1r curs fins
al 4t. S’aprecia una redacció de continguts molt general, encara que
lògicament, els de segon cicle implementen els de primer. En aquest
aspecte s’aprecia un ordre ascendent en la informació que hi apareix. Cal
assenyalar que en el bloc d’Educació Literària d’aquest decret, tots els
continguts són específics excepte un que és comú amb l’àrea de Castellà:
llengua i literatura.
Respecte al Decret del 2014, hem comparat els continguts corresponents
als tres primers cursos de Primària. En aquest decret, com s’assenyala en
els principis generals, els continguts (comuns i específics), els criteris
d’avaluació i les competències bàsiques que s’hi relaciones apareixen junts
en quadres distribuïts en cada un dels cursos que componen l’etapa.
En comparació amb el decret anterior veiem que no existeix uniformitat
respecte a la quantitat de continguts per curs (en són més al 3r que no al
1r) i tampoc no s’empra un llenguatge tan genèric a l’hora de redactar-los.
Al costat d’un contingut com podria ser «l’escolta activa i lectura dialògica
d’obres de la tradició popular per tal d’obtindre informació sobre l’entorn
més pròxim», ens trobem amb un altre com «els jocs de paraules» (tots
dos continguts pertanyen al 2n curs). És possible que per aquest motiu no
es veja un ordre tan clar en la distribució dels continguts per curs com sí
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que s’apreciava en el del 2007. La relació completa i comparada entre
decrets dels continguts pertanyents al bloc 5, Educació literària, es poden
veure a l’apèndix A.
4.2.1.3.- Els criteris d’avaluació de la competència literària en l’aula de
Primària
Vistos els objectius i els continguts que han de guiar la classe de literatura,
convé recordar que l'avaluació implica la concreció del nivell de competència
i dels objectius adequats. Els canvis curriculars actuals requereixen d’una
nova

mirada

envers

l’avaluació,

que

esdevé

fonamental

per

poder

desenvolupar un currículum per competències i atendre la diversitat de
l’alumnat.
En termes generals, les activitats d'avaluació han de ser prou globals i prou
relacionades amb la comprensió, l'anàlisi i la interpretació de textos. Segons
Sanmartí:
L’alumnat percep el que és important d’aprendre a partir del que el professorat
valora, no tant amb paraules, sinó quan proposa activitats concretes per avaluar
aprenentatges i quan aplica uns determinats criteris d’avaluació. Els ensenyants
poden insistir que el raonament, l’establiment de relacions, la deducció,
l’aplicació del coneixement après són molt importants, però si quan realment es
valoren els resultats d’un aprenentatge només es comprova si es recorda de
forma més o menys literal una determinada informació, l’estudiant considerarà
que aquest saber és el que realment compta. (2010, p.3)

Per exemple, els treballs sobre lectures poden ser útils com a instruments
d'avaluació. Fins i tot les activitats que semblen més lliures i creatives
permeten sovint apreciar si un alumne s'ha endinsat prou i de la manera
adequada en una obra. A més, ens permeten avaluar l'habilitat de
l'expressió escrita, també inclosa en allò que anomenem competència
literària:
Sigui quin sigui el tipus de treball d'avaluació que l'alumne ha de fer,
aquest hauria d'incloure qüestions i tasques més interpretatives, on es
demana a l'alumne que opini, que valori, que relacioni elements de l'obra
literària amb la seva realitat personal i amb el seu coneixement del món. I
tot això respecte no només d'elements concrets i específics, de parts o
moments de l'obra, sinó també, i sobretot, de l'obra completa, entesa com
a realitat global. (Cassany, Luna i Sanz, 2001, pp.507)
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Un criteri d’avaluació és un «enunciat que expressa el tipus i grau
d’aprenentatge que s’espera que hagin assolit els i les alumnes en un
moment determinat i en relació amb els objectius de l’etapa, de
l’àrea/matèria o de la unitat didàctica» (Sanmartí, 2010, p.26).
En relació amb els criteris d’avaluació relacionats amb l’Educació Literària
que apareixen en els decrets curriculars de Educació Primària cal destacar
algunes diferències. En el Decret del 2007, cadascun dels cicles té uns
criteris d’avaluació propis en què es barregen tant els diferents blocs de
continguts com el fet que aquests siguen comuns o específics. De fet, tant
en el 1r com en el 2n cicle, dels 12 criteris, només cinc corresponen al bloc
de l’Educació Literària (els números 4, 5, 7, 8 i 9). Si comparem els dos
cicles, comprovarem que, com en el cas dels continguts, els del 2n cicle
implementen els del 1r. En conjunt parlen de llegir i anar millorant en la
lectura com també en l’escriptura, tant en relació a la identificació de trets
de diferents tipus de textos com a la creació de semblants. A més,
s’introdueix l’ús de les biblioteques com a element amb múltiples
possibilitats per aprofitar.
En el cas del Decret del 2014 caldria destacar que els tres primers cursos
tenen la mateixa quantitat de criteris d’avaluació, quatre. Recordem que pel
que fa als continguts no existia aquesta unanimitat. En aquest criteris sí que
es veu que, a mesura que avança el curs, s’implementa amb allò que
l’alumnat ha d’anar aprenent. Apareix des de l’oralitat més present en el
primer curs relacionada amb els textos procedents de la literatura
tradicional a l’ús dels audiovisuals i les noves tecnologies tant per a la
lectura com per a l’escriptura de textos literaris ja no procedents de forma
exclusiva de la tradició popular o el folklore. Aquesta comparativa es pot es
pot apreciar de forma més ampliada en l’apèndix B.

Hem anat veient com l'educació literària implica l'adquisició de destreses
com la sensibilitat estètica, la creativitat..., difícils d'avaluar, almenys fins
ara. Aquesta, potser, ha estat una raó per la qual l'avaluació de la
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competència literària s'ha reduït, habitualment, a les anomenades activitats
de recepció -llegir, comprendre, interpretar i valorar- però no a les de
creació -crear, recrear i produir-. Certament l'avaluació de la creativitat ha
estat un problema per als mestres que tot i haver-la treballada, els ha
suposat un important entrebanc obtenir criteris per a avaluar la progressió
en l'adquisició de la creativitat dels seus alumnes.
Per aquesta raó, presentem ara uns criteris -cinc- en forma de binomis que
poden ajudar a obtenir uns resultats òptims i que permeten que el mestre
compte amb eines per avaluar el nivell de creativitat de les produccions dels
seus alumnes. Cal aclarir que en aquests cinc binomis, el primer terme és el
marcat positivament des del punt de vista de la creativitat i el segon
indicaria la manca de creativitat respecte del criteri corresponent. Aquesta
proposta parteix d'un estudi de Desrosiers (1978) que hem adequat als
objectius de l'educació literària i que resumim en el següent quadre:

Taula 16. La creativitat: criteris d'avaluació
BINOMI
IMAGINACIÓ / REALITAT

OPACITAT/TRANSPARÈNCIA

ORIGINALITAT/TRIVIALITAT
FLEXIBILITAT / RIGIDESA

INTEGRACIÓ/ORDRE ESTÀTIC

DEFINICIÓ
Imaginació: que sols existeix en la imaginació, que està
desproveït de realitat.
Opacitat: el sentit es veu obstruït pel caràcter connotatiu
del discurs literari que dificulta la referència directa a la
significació.
Originalitat: allò que sembla nou, inventat, que no ens
recorda a res i està marcat amb un caràcter particular que fa
que no s'assemble a cap cosa.
Flexibilitat: en sentit figurat, allò que es pot adaptar a
diferents lectors i èpoques.
Integració: procés pel qual el text adquireix unitat i
harmonia; equilibri entre els principals elements que
articulen el discurs.

Nota: Binomis que permeten avaluar el nivell de creativitat de les produccions
textuals. Extreta del Programa Raonat de Llengua i Literatura catalana i la seua
didàctica en Educació Primària, de A. Devís Arbona, 2006, p.88

4.2.2. Educació literària, escola i diversitat
Com hem assenyalat anteriorment en aquest treball, hui dia hi ha més
lectors que mai però, moltes vegades, només lligen textos instrumentals. La
lectura per la lectura, per gust, per enriquiment personal, per conéixer el
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món, o la relectura, ja no són objectius bàsics per als lectors. Es llig més
com a font de coneixement i no tant com a font de plaer i se’ns oblida que
llegir no és un joc, sinó una activitat cognitiva i comprensiva enormement
complexa en què intervenen el pensament i la memòria, així com els
coneixements previs del lector.
Principalment, la necessitat de fomentar l’hàbit lector com a impulsor de
l’educació i la formació cultural parteix de la pròpia escola i, això implica
que és tasca del mestre oferir a l’alumnat obres de lectura adequades als
seus interessos per poder iniciar-los en el món del coneixement i del plaer
que genera la lectura.
Segons Lluch i Valriu (2013), l’estret vincle entre la lectura i l’escola té
aspectes positius i d’altres negatius. Com a positius podem destacar que
possibilita la creació de noves editorials o de noves línies en aquelles ja
consolidades, i un cert acostament per part de l’alumnat als llibres que no
siguen els de text o els recomanats. També cal destacar com a favorable la
recerca per part d’alguns sectors del professorat a l’hora de treballar la
llengua i la literatura a l’escola, ja que aquesta qüestió també va afavorir la
dedicació més professionalitzada a l’ofici d’escriptor. Dins dels negatius
tindrem la identificació de la lectura com a una tasca escolar més. De fet, a
la dècada dels noranta la dependència lectura-escola es va convertir en
excessiva. I, a més de l’obligatorietat i l’uniformisme que açò comportava,
cal afegir la submissió de l’oferta a allò que l’escola demana. La gran
proliferació editorial, que és positiva i un avantatge, pot convertir-se en un
arma perillosa si el mestre no selecciona prèviament les lectures. Un mestre
ha de conéixer un llibre abans de recomanar-lo. (2013, pp.129-131).
És per això que cal esmentar ací la figura del mediador. Aquest és un paper
que, quan parlem de
lectura,

i

sobretot

promoció de la lectura o també de l’animació a la
quan

els

destinataris

d’aquestes

són

xiquets

o

adolescents, solen acomplir adults amb perfils específics (famílies, mestres
o bibliotecaris, encara que de forma lògica, s’haurien de considerar també
els editors i els llibreters). El mediador és el pont o enllaç entre els llibres i
eixos primers lectors que propicia i facilita el diàleg entre ambdós. Encara
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que caldria tenir en compte que no tothom creu en la conveniència que
existisca el mediador, ja que consideren que la decisió final en l’elecció d’un
llibre l’ha de tenir sempre el lector. (Cerrillo, 2002, p.30)
Segons Lluch (2003), el mediador i el receptor son els elements que
plantegen més diferències dins de la comunicació literària. En el cas dels
mediadors, perquè en la LIJ «pueden proponer líneas de creación a los
autores, declaran unos libros aptos para ser leídos y, finalmente, los
recomiendan al receptor» (2003, p.27); el receptor, en la LIJ sovint és
doble, ja que els primers receptors solen ser bé els pares o bé els mestres
«intermediarios encargados de la compra o de la recomendación del libro a
los lectores», i el segon receptor és el xiquet o el jove, «el lector real»
(2003, p.27).
Quan el xiquet o la xiqueta s’acosten al text, la seua competència ideològica
està encara en procés de formació, i en aquesta intervenen diferents agents
socials (família, escola, església, estat). Aquests agents sempre influeixen
entre els lectors i les lectures proposades per aquests últims ja que els
agents socials generen lleis, censures i recomanacions. Lluch diferencia tres
tipus de mediadors: els institucionals, els editorials i els educatius. De fet,
amplia assenyalant que:
- Mediadores institucionales: prescriben las características que debe
tener un libro dirigido a los niños y esta función la han realizado en todos
los periodos históricos. En la actualidad las instituciones educativas que se
encargan de velar sobre la idoneidad de los libros, se guían por una serie
de características ideológicas, morales, educacionales, pedagógicas,
lingüísticas o estéticas. Aunque a menudo resulte difícil ser consciente de
estas pautas ya que cuando más de acuerdo estamos con una propuesta
ideológica más difícil resulta ser consciente de esta influencia en una
narración. Por lo tanto, son los responsables de elaborar las leyes que
prescriben -o aconsejan- sobre las características que debe tener un libro
dirigido a los niños. Es decir, la normativa legal que ha condicionado la
creación, la edición, la difusión y la venta de libros y de publicaciones
dirigidas a niños y a jóvenes.
- Mediadores editoriales: tienen unas funciones bien definidas como la
de seleccionar los originales, fabricar el libro, promocionarlo y distribuirlo.
Pero el mercado editorial actual funciona de manera diferente y es
necesario estudiar otros aspectos, por ejemplo, el hecho que algunas
editoriales formen parte de un gran grupo empresarial que a veces controla
desde el autor hasta la librería o algunos medios de comunicación, de
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manera que las funciones anteriores se amplían con las de comercializar,
publicitar y vender el libro.
- Mediadores educativos: sí que son exclusivos de la LIJ. El siglo XIX se
inaugura con la obligación de asistir a la escuela en algunos países de
Europa, la nueva legislación aumenta la publicación de libros desde donde
se opina sobre la educación de los niños y se orienta a los padres y a los
educadores. Estos estudios crearon diferentes corrientes pedagógicas que
han influido en la literatura infantil. Su influencia es considerable tanto en
los mediadores institucionales como en los editoriales. (2003, p.29-32).

Es considera que el mediador hauria de conéixer i donar valor a l’oferta
editorial que el mercat actual posa a la disposició dels lectors infantils, i
hauria de diferenciar amb claredat la lectura amb una finalitat escolar
d’aquella altra que no la té. Aquesta diferenciació correspon bàsicament al
docent en funció de mediació i es relaciona en moltes ocasions amb les
lectures escolars que són obligatòries. Ho són en el mateix sentit que ho
poden ser d’altres activitats que es realitzen dins del context escolar i que
com que demanen un esforç, una dedicació i un temps per dur-les a terme,
el més recomanable seria presentar-les a l’aula amb sinceritat i de forma
clara perquè puguen ser acceptades per l’alumnat
Segons Cerrillo (2007) el mediador ha de saber que pot trobar-se amb un
problema: «el que representa la necesaria convivencia de la lectura
obligatoria y la lectura voluntaria, algo que no siempre es posible en el
ámbito escolar» (2007, p. 91) I considera que és fonamental tenir-ne clares
les diferències perquè d’aquesta manera ja tindrà una bona part del camí
fet. Presentem les diferències segons aquest autor en la taula següent:
Taula 17. Diferències entre la lectura obligada i la voluntària
LECTURA OBLIGATORIA
(en la escuela)
1.
2.
3.
4.

LECTURA VOLUNTARIA
(fuera de la escuela)

Lectura instrumental, interesada
Lecturas con presencia del profesorado
Lecturas literarias fragmentadas
La lectura es un DEBER

1.
Lectura
no
instrumental,
improductiva
2.
Lecturas
individuales
o
independientes
3. Lecturas literarias completas
4. La lectura es un DERECHO

PRESCRIPCIÓN LECTORA

NO PRESCRIPCIÓN LECTORA

Lectura que requiere respuestas a preguntas o Lectura autónoma y crítica
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superación de pruebas
Lecturas que tienen que ver con
problemas o asuntos del mundo real.

aspectos, Lecturas
que
facilitan
la
interpretación del mundo real o que
ayudan a crear mundos nuevos
imaginados.

Nota: Diferències entre la lectura obligada i la lectura voluntària. Extreta de
Literatura Infantil y juvenil y educación literaria de P. C. Cerrillo, 2007, p.92.

Per tant, és evident que, tant si el mediador és docent com si no ho és, no
ha d’oblidar que fer lectors en l’àmbit escolar té una sèrie de dificultats, i el
coneixement d’aquestes l’ajudarà a superar-les en molts moments; les
causes que habitualment provoquen les dificultats serien:
1. El aprendizaje de los mecanismos lectoescritores como una actividad
mecánica, sin la necesaria atención a los aspectos comprensivos.
2. La tendencia a identificar «libro» con «manual» o «libro de texto».
3. La excesiva «instrumentalización» de la lectura, es decir, su uso para el
aprendizaje de otros conocimientos: la historia, el entorno, la naturaleza,
etc.
4. La excesiva consideración de la lectura como una actividad seria y la
facilidad con que se asocia «seria» con «aburrida».
5. La no siempre adecuada selección de lecturas por edades.
6. La falta de ambiente de lectura en el entorno extraescolar del niño.
7. Las insuficientes dotaciones bibliotecarias escolares y la falta de
profesionales bibliotecarios que atienden esas bibliotecas. (Cerrillo, 2007,
pp.88-89).

Segons aquest mateix autor, i tenint en compte com a objectiu últim la
formació de lectors autònoms, podríem concretar les principals funcions del
mediador en aquestes:
1. Crear y fomentar hábitos lectores estables.
2. Ayudar a leer por leer, diferenciando claramente la lectura obligatoria de la
lectura voluntaria.
3. Orientar la lectura extraescolar.
4. Coordinar y facilitar la selección de lecturas según la edad y los intereses
de sus destinatarios.
5. Preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura. (2007, p.88)

Tenint en compte totes les característiques, dificultats i coneixements que
cal que tinga un mediador, ens haurem de plantejar quina és la formació
que aquests reben. El perfil professional universitari d’aquests mediadors
sol ser el del mestre, bibliotecari o treballador social. Doncs bé, alguns
autors (Cerrillo, 2007; Ballester, 2015) consideren que els actuals plans
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d’estudi d’aquestes carreres no proporcionen la necessària i exigible
formació.
La formació literària del professor d’Educació Infantil i Primària hauria
d’estar encaminada no sols a aconseguir la capacitació per a l’ensenyament
de la literatura, i de forma particular la LIJ, sinó a l’adquisició d’instruments
necessaris per a l’ús escolar de textos literaris. Açò no serà possible si els
professors no tenen competència literària i un coneixement de la LIJ que
permeta la selecció de lectures dels xiquets i joves. Molts professors estan
encara massa condicionats pels patrons de l’ensenyament historicista per
blocs, moviments, autors i estils i obliden que allò important és conéixer
estratègies que afavorisquen el desenvolupament de la competència
literària mitjançant els seus coneixements, però, sobretot, per mitjà de la
lectura de textos, del posicionament crític, de l’actitud.
Diu Cerrillo que «el profesor se debe enfrentar a ella [la educación literaria]
como una experiencia con capacidad para permanecer y transformarse».
Cal conscienciar els futurs docents de la importància que té la LIJ «para el
buen cumplimiento de sus tareas como promotores de los hábitos de
lectura, como formadores de los hábitos literarios de los escolares y como
encargados de la adquisición de la competencia literaria». (2007, pp.8283).
És necessari recordar que els àmbits clau de la lectura són la família,
l’escola i la biblioteca (Cerrillo, 2007; Bruña, 2017):
- La família, l’entorn més immediat en què transcorren els primers
anys de la vida i el lloc idoni per al descobriment de la paraula mitjançant
l’oralitat; un àmbit que no comporta l’aprenentatge de la lectura de les
paraules escrites en el qual la responsabilitat és dels pares.
- L’escola, un espai d’obligat compliment, en què s’aprenen a llegir
les paraules escrites i se’n comença a entendre el significat. És el lloc de la
primera lectura comprensiva. La responsabilitat és dels docents, però els
pares no han de quedar totalment al marge.
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- La biblioteca: a diferència de les anteriors, és un àmbit indirecte,
perquè l’accés és, i ha de ser, voluntari; encara que el motiu pot ser la
recerca de lectures per gaudir (oci) o instrumentals (estudi), sempre s’hi va
per iniciativa pròpia. La responsabilitat és dels bibliotecaris. La biblioteca és
patrimoni d’una comunitat; en aquesta, els lectors aprenen a compartir i
respectar els béns comuns: llibres i uns altres materials que estan a la
disposició de tots els usuaris.
La importància del mediador, en les primeres edats és essencial perquè com
diu Lluch (1999) es converteix en el primer receptor del text de l’autor,
perquè serà ell qui el compre, oferisca o recomane al xiquet, que es
converteix, d’aquesta manera, en segon receptor de l’obra. Cerrillo (2007),
puntualitza, parlant del docent com a mediador, que aquest n’és el segon,
perquè el primer sol estar en l’àmbit familiar

Figura 20. Relació comunicació literària. Extret d’Análisis de narrativas infantiles y
juveniles. de G. Lluch, 2003, p.28. (Traducció pròpia)

Cal recordar la importància de la família en el desenvolupament de l’hàbit
lector en un xiquet o una xiqueta ja que aquest o aquesta pot estar motivat
ja cap a la literarietat abans d’iniciar el procés d’aprenentatge en l’escola,
pot tenir desperts els desitjos de llegir i d’escriure gràcies al context
familiar. Per aquest motiu el mediador en l’àmbit familiar hauria de tenir la
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tasca de creació i desenvolupament d’hàbits lectors que, en aquest àmbit
concret, exigeix certs coneixements, per als quals, de vegades, es necessita
una certa preparació que, per desgràcia molts familiars no tenen. Aquests
han de tenir en compte que:
1.
2.
3.
4.

Leer no es una pérdida de tiempo.
Leer es divertido.
Todos los libros no les gustan a todas las personas.
La lectura extraescolar nunca debe ser un castigo ni se debe obligar,
aunque sí facilitar.
5. Es bueno que los padres compartan lecturas con sus hijos, que les cuenten
cuentos, que les lean historias o que «lean» juntos libros de imágenes y
álbumes.
6. Es bueno que los hijos vean leer a los padres, o que, juntos, visiten
librerías, compren libros y usen las bibliotecas. (Cerrillo, 2007, pp.93-94)

I per tal de poder-les dur a terme, el mediador ha de complir una sèrie de
requisits imprescindibles que, encara que pogueren semblar obvis, han de
saber-se. Bruña (2017), que es basa en Cerrillo (2007) parla de:
a) Ser un lector habitual.
b) Compartir y transmitir el gozo de la lectura.
c) Conocer el grupo y tener capacidad para promover su participación.
d) Aplicar una cierta dosis de imaginación y creatividad.
e) Creer firmemente en su trabajo de mediador. Compromiso y
entusiasmo.
f) Demostrar capacidad y conocimientos para acceder a información
suficiente y renovada.
g) Poseer una mínima formación literaria, psicológica y didáctica, que le dé,
entre otros, conocimientos sobre:
- El proceso lector y las habilidades que facilitan la lectura.
- Un cierto canon de lecturas literarias: obras que pueden ser iniciáticas
en la formación literaria del niño, al margen de las lecturas escolares
que forman parte del currículo.
- La teoría y la práctica de técnicas y estrategias de animación lectora.
- La contextualización histórica de la literatura.
- La literatura infantil y sus mecanismos editoriales.
- La evolución psicológica del individuo en relación con la lectura.
(Bruña, 2017, p.153)

Encara que habitualment, i quasi de forma exclusiva, fem l’associació entre
el domini de la lectura i l’àmbit escolar, la lectura és un valor en ella
mateixa i sobrepassa, i de bon tros aquest àmbit. Les persones necessiten
la lectura. És un mitjà essencial per adquirir destreses, actituds i
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competències que els resultaran imprescindibles per participar en la vida
quotidiana i per integrar-se amb plenes possibilitats, en el conjunt de la
societat. Ara bé, no totes les persones tenen les mateixes possibilitats
d’accedir a la lectura, el que comporta diferències culturals. A pesar que no
cal dramatitzar i atorgar a la lectura més efectes beneficiosos d’aquells que
ella mateix puga tenir, no és exagerat afirmar que, d’alguna manera llegir,
és desgraciadament, una activitat per a la qual, en determinats contextos,
es precisa un determinat nivell de desenvolupament i, sobretot, de
benestar, cosa que de cap de les maneres vol dir que no s’haja de
promocionar la lectura allà on encara no s’hagen assolit quotes de
desenvolupament.
En l’actualitat, alguns autors coincideixen a assenyalar que sembla haver-hi
una certa marginació a l’estudi de les Humanitats. La societat, accepta allò
que prioritza el sistema econòmic i la marginació abans esmentada,
afavoreix un empobriment cultural i el desconeixement històric de certes
persones que tenen la responsabilitat de dirigir-nos. L’educació actual, com
era previsible, no resta aliena: els plans d’estudis de xiquets, adolescents i
joves s’elaboren d’acord amb allò que «els mercats» necessiten, i la
societat, no tan sols mitjançant les institucions, sinó també les famílies,
accepta aquests criteris pragmàtics.
El mediador es trobarà, per tant, amb una primera dificultat en la ja
comentada escassa valoració social de la lectura. Ens trobem en una
societat en la qual el valor màxim el té l’economia, que prima la formació
tècnica en detriment de la humanística.
Les persones no naixem lectors però tampoc no-lectors. A mesura que
passa el temps i tenint en compte les experiències que vivim, aquestes ens
podem motivar a llegir o, pel contrari, ens poden fer rebutjar la lectura.
Quasi totes eixes experiències s’emmarquen en dos àmbits: el familiar i
l’escolar. En el cas del primer és evident que en una família que llig, una
criatura té més possibilitats de fer-se lector que en una família no lectora,
però també és cert que això no és un factor determinant. En aquest àmbit
familiar serà on els xiquets i xiquetes practiquen (conscientment o
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inconscientment)

una

lectura

lúdica.

Aquest

vessant

de

la

lectura

s’enfrontarà amb un altre en arribar a l’escola.
És en l’àmbit escolar on conflueixen més circumstàncies i experiències, tant
motivadores com desmotivadores. Amb l’arribada a l’escola es produeix el
primer contacte del xiquet amb la cultura «oficial». Allí aprendrà a llegir i a
escriure i es troba amb d’altres lectures. Això provoca que a vegades
puguen sorgir problemes en la relació dels xiquets amb la lectura perquè el
xoc entre tot allò anterior i tot allò posterior a l’inici del període escolar és
massa brusc. Un dels grans inconvenients que frenen el desenvolupament
d’hàbits lectors sòlids està en la base dels propis programes educatius:
l’abús de la instrumentalització de la lectura.
En els següents apartats continuarem treballant aquesta qüestió. I sempre,
com assenyala Bruña (2017), sense oblidar la base que per a fer bons
lectors no existeix una medicina millor que els bons llibres, seleccionats per
la capacitat per a transmetre missatges expressats amb correcció i qualitat,
i per la capacitat per emocionar-nos o per a fer-nos vibrar, sentir, somniar o
compartir. En el fons es tracta d’educar, mitjançant la literatura, en el
pensament crític, així com també en la formació d’hàbits que reforcen
valors com la justícia, l’equitat, la solidaritat, la diversitat, la cooperació, el
respecte per la naturalesa i la llibertat.
Gaudir amb la lectura és una tasca llarga que demana molta paciència, per
part del lector i per part del mediador. No és una tasca fàcil. De fet, Cerrillo
(2007) assenyala que l’expressió «el plaer de llegir», exigeix una explicació
per evitar que es buide de significat: la lectura (essencialment la de textos
literaris) només es converteix en plaer quan és activa, creativa i habitual; i
per arribar a aquest punt cal recórrer un llarg camí en què són necessaris el
rigor, la soledat, la disciplina i la constància. El «plaer de llegir» es fa,
doncs, a poc a poc, i som els adults els que hem de posar els mitjans
perquè els xiquets puguen arribar a tenir-lo un dia.
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4. 2. 2. 1. La interculturalitat i la diversitat
L’educació literària ens ofereix una gran diversitat de possibilitats de
formació integral en les aules. Si, a més a més, com destaquen Morón i
Devís (2016) tenim en compte que en les primeres etapes educatives
l’alumnat inicia i desenvolupa el procés de socialització, haurem de
considerar que serà necessari que aprenguen a percebre el diàleg
intercultural com a font de riquesa i de coneixement.
L’educació intercultural es destina a tots els components de la comunitat
educativa ja que únicament d’aquesta forma es podrà constituir en un
instrument

de

superació

de

l’exclusió

sociocultural

que

implica

la

globalització. Des d’aquesta perspectiva Ibarra, Ballester i Devís destaquen:
El diálogo intercultural adquiere una relevancia esencial como instrumento de
conocimiento y enriquecimiento cultural mutuo que trasciende las fronteras
espaciales y culturales, dado que defiende la convivencia entre culturas en un
mismo espacio geográfico a partir del respeto a derechos fundamentales de
los seres humanos. Asimismo, subraya la contribución de las diferentes
culturas a la creación de un patrimonio e imaginario colectivo compartido por
todos los ciudadanos. (2010, p.549)

I, en aquest sentit, la literatura ens posa en contacte amb d’altres veus que
tradueixen altres experiències, unes altres maneres d’entendre la realitat en
què s’inclou la visió d’u mateix. La idea que la literatura és un dels
instruments més potents per poder «posar-se en el lloc de l’altre», per tal
de fomentar l’empatia i adoptar perspectives i vivències noves és evident.
Per això, Bruña (2017) entre d’altres, considera que en la vocació educativa
dels llibres infantils i juvenils és necessària una sensibilització cap a la
diversitat cultural, així com la relació entre literatura i compromís per un
món sense barreres, sense desigualtats.
En relació amb el concepte d’educació intercultural ens trobem el d’educació
multicultural relacionats amb el fenomen de la globalització, «que causa la
sensació que tots els ciutadans d’arreu del món ens trobem cada vegada
més en contacte i intercanviant tot tipus de productes, inclosos els
culturals» (Mínguez i Olmos, 2013, p.248). Per reforçar aquests conceptes
volem emprar les paraules d’Aguilar (2004):
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El concepto de educación intercultural es distinto al de educación
multicultural. Este último plantea una relación diferente entre educación y
cultura y promueve la convivencia de culturas diversas a través de la inclusión
en el currículo de las diferencias culturales y étnicas de las minorías; (…) El
concepto de educación intercultural va más allá y defiende las culturas en
relación, sin que unas sean dominantes y otras dominadas, con lo que se
enriquecen las mayorías y las minorías. (…) (2004, p.29)

Considerem interessant conéixer què diuen o què apareix sobre aquests
conceptes en els documents institucionals sobre els quals es basen les
diferents programacions. En el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell,
pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació
Primària a la Comunitat Valenciana ens trobem el següent article:
1. L’atenció a la diversitat a l’alumnat en l’Educació Primària es regirà per
allò que s’ha disposat, amb caràcter general, en els capítols I i II del títol II de
la Llei Orgànica 2/2006, i amb el que establixen específicament els articles 9 i
14 del Reial Decret 126/2014.

Abans de veure què inclouen concretament els articles esmentats, volem
comentar un fet que podríem definir, com a mínim, “curiós”. En el preàmbul
de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, apareix:
Entre els fins de l’educació es destaquen el ple desenvolupament de la
personalitat i de les capacitats afectives de l’alumnat, la formació en el
respecte dels drets i les llibertats fonamentals i de la igualtat efectiva
d’oportunitats entre homes i dones, el reconeixement de la diversitat
afectivosexual, així com la valoració crítica de les desigualtats, que permeti
superar els comportaments sexistes. S’assumeix així íntegrament el contingut
del que expressa la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere.

Les idees expressades a aquest fragment, es troben posteriorment
desenvolupades a l’article 2 (que parla dels fins de l’educació) i entre les
quals s’estableix la necessitat de fomentar el ple desenvolupament de la
personalitat

i

l’educació

en

el

respecte

i

la

tolerància.

El

ple

desenvolupament de la personalitat no implica la unanimitat en les
característiques personals, raó per la qual s’haurà de contemplar tot tipus
de diversitat, inclosa l’afectivosexual, tant de l’alumnat com de les seues
famílies. També s’hi refereixen a allò expressat en el preàmbul, els articles
17 i 19 (de l’Educació Primària) en els quals s’estableix l’atenció a la
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diversitat de l’alumnat, així com que aquest conega i valore l’entorn,
desenvolupe les capacitats afectives i adquirisca actituds contràries a
prejudicis i estereotips sexistes.
Dels mencionats capítols i articles voldríem destacar el següent:
TÍTOL II Equitat en l’educació
CAPÍTOL I Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
Article 71. Principis
1. Les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris
perquè tot l’alumnat assolisca el màxim desenvolupament personal,
intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que estableix amb
caràcter general aquesta Llei.
2. Correspon a les administracions educatives assegurar els recursos
necessaris perquè els i les alumnes que requerisquen una atenció educativa
diferent de l’ordinària, perquè presenten necessitats educatives especials, per
dificultats específiques d’aprenentatge, per les seues altes capacitats
intel·lectuals, perquè s’han incorporat tard al sistema educatiu, o per
condicions personals o d’història escolar, puguen assolir el màxim
desenvolupament possible de les seues capacitats personals i, en tot cas, els
objectius establerts amb caràcter general per a tot l’alumnat.
3. Les administracions educatives han d’establir els procediments i recursos
necessaris per identificar aviat les necessitats educatives específiques de
l’alumnat a les quals es refereix l’apartat anterior. L’atenció integral a
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s’ha d’iniciar des del
mateix moment en què siga identificada aquesta necessitat i s’ha de regir pels
principis de normalització i inclusió.
4. Correspon a les administracions educatives garantir l’escolarització, regular
i assegurar la participació dels pares o tutors en les decisions que afecten
l’escolarització i els processos educatius d’aquest alumnat. Igualment els
correspon adoptar les mesures oportunes perquè els pares d’aquests alumnes
reben l’assessorament individual adequat, així com la informació necessària
que els ajude en l’educació dels fills.

En la resta del capítol I ens trobem amb 8 articles més (des del 72 fins al
79) en què es parla dels recursos, l’àmbit, l’escolarització, la integració
social i laboral i els programes específics, dividits en tres seccions: alumnat
que

presenta

necessitats

educatives

especials;

alumnat

amb

altes

capacitats intel·lectuals i alumnes amb integració tardana en el sistema
educatiu espanyol. El capítol II de la mateixa Llei (2/2006), parla de la
«Compensació de les desigualtats en educació» i inclou quatre articles (del
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80 al 83) en què es detallen els principis, l’escolarització, la igualtat
d’oportunitats en el món rural i les beques i ajudes a l’estudi.
Respecte al Reial Decret 126/2014, els articles 9 i 14 ens informen del
següent:
Artículo 9. Proceso de aprendizaje y atención individualizada.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del
alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades
de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan
pronto como se detecten estas dificultades.
2. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la
misma.
3. Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada
de los alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al
establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar.
4. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del
alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto
del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que
establezca la Administración educativa correspondiente, y mantendrá una
relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los
derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.
5. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del
alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos
ellos a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades
de cada uno.
6. Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto
como se detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos
como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el
grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.
Artículo 14. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una
atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades
educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por
condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Para que
el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el
artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el
máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y
competencias de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y
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organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. Se establecerán
las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
2. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas
necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de
aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. La escolarización
del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. La
identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este
alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que
determinen las Administraciones educativas.
3. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de
accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del
alumnado con necesidades educativas especiales y adaptarán los
instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta
evaluación de este alumnado. Las Administraciones educativas, con el fin de
facilitar la accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos
oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los
elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades
educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la
evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos
fijados en dichas adaptaciones. Sin perjuicio de la permanencia durante un
curso más en la etapa, prevista en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, la escolarización de este alumnado en la etapa de Educación
Primaria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que
ello favorezca su integración socioeducativa.
4. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas
necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y
valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde
adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento
curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado
desarrollar al máximo sus capacidades. La escolarización del alumnado con
altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el procedimiento
y en los términos que determinen las Administraciones educativas, se
flexibilizará en los términos que determine la normativa vigente; dicha
flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de
competencias propios de cursos superiores como la ampliación de contenidos
y competencias del curso corriente, así como otras medidas. Se tendrá en
consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas
capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el
aprendizaje.
5. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema
educativo a los que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e
historial académico. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia
curricular de más de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al
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que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las
medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la
recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus
estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso
correspondiente a su edad.

Com es pot apreciar de la lectura dels articles, ens trobem amb la curiositat
que per «ensenyar» com tractar la diversitat, la llei ens remet a documents
que la inclouen de manera molt explícita, en uns casos, i, de forma com
superficial en d’altres. Ho comentem perquè sembla que des del punt de
vista institucional actual, quan es parla de diversitat s’està referint
bàsicament als possibles problemes que puga tenir l’alumnat en l’adquisició
de les diferents competències, bé perquè el seu nivell acadèmic és més baix
que el de la mitjana, a causa d’algun tipus de problema físic o d’altra
naturalesa o personal, bé perquè el nivell acadèmic és superior a la mitjana.
No hi apareix cap tipus de definició de la paraula «diversitat» ni cap tipus de
possible classificació. Tampoc no hi veiem, cap referència a paraules com
«interculturalitat» o «multiculturalitat», en aquests articles. No obstant
això, com hem pogut comprovar, l’actual decret també en basa en una llei
on en parlar de diversitat ho feia de forma diferent, com s’ha pogut llegir.
D’acord amb López i Jerez (2016), els dissenys educatius han de posseir
una certa flexibilitat per poder atendre a la diversitat, perquè, en cas
contrari es produirà una contradicció ja que s'estaran treballant qüestions
que tenen a veure amb característiques i interessos distints de múltiples
persones però, des d’una perspectiva homogènia. Consideren que la
Didàctica de la Llengua i la Literatura és una àrea d’intervenció social, i per
tant, lligada a les qüestions culturals i humanes. Aquests dos autors parlen
del concepte de «persona» en la Didàctica de la Llengua i la Literatura:
«Aludir al concepto de persona supone en sí mismo reconocer la diversidad
(...) más allá de los contenidos puramente lingüísticos y literarios
concebidos desde una perspectiva instrumental y curricular, defendemos la
perspectiva de la persona como núcleo y objeto de la educación. » (2016,
p.79). Desenvolupen la seua argumentació assenyalant, com és conegut,
que la Didàctica de la Llengua i la Literatura, com a disciplina relativament
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jove, s’ha forjat mitjançant l’aportació de diferents àrees de coneixement
(Filologia, Psicologia, Pedagogia, Sociologia), de les quals es va nodrint i així
pot proporcionar als professionals que se n’encarreguen, una sèrie de
coneixements i recursos per poder desenvolupar encertadament l’educació
lingüística i la literària. I així, conclouen amb el fet que «la Didáctica de la
Lengua y la Literatura desde su definición nos presenta una tendencia al
reconocimiento de la diversidad, por lo que obliga a los docentes a diseñar
sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde la asunción del concepto de
persona».(2016, p.83)
Com a conseqüència, si es pretén educar en la diversitat des de l’àmbit de
la Didàctica de la Llengua i la Literatura, el professorat responsable ha de
prendre consciència de l’objectiu de la formació. Com ja s’ha esmentat, en
allò que pertoca a l’educació literària, cal partir de l’hàbit lector i del gust
per la lectura, que es consideren factors rellevants.
La diversitat, en l’educació literària, s’aborda de dues formes: per una
banda, hem d’assumir que en la mesura que tots som lectors diferents,
tenim preferències de lectures diferents i gustos diversos, hi existeix
diversitat. Per altra banda, trobem presència de diversitat en els textos;
cada vegada trobem representacions de nous models familiars, noves
formes de comportament, mostres de discapacitat o diversitat cultural.
Això implicaria, tal i com destaquen López i Jerez (2016):
Esta situación facilita en gran medida la labor del didacta de la lengua que
tiene a su disposición unos materiales y recursos con los que dinamizar sus
aulas y, sobre todo, con los que instar a sus estudiantes a pensar y
reflexionar críticamente sobre lo que leen. De este modo, será más sencillo
mostrar el concepto de persona apreciando que no existe un modelo único de
comportamiento, sino que se pueden denotar distintas conductas o formas de
ser. En este caso, la labor docente será la de mediar entre los textos y el
alumnado. Para ello, previamente ese profesorado tendrá que conocer cuales
son las novedades editoriales o los libros que ya existen que puedan estar
relacionados con la reseñada diversidad. Así, estará en condiciones de decidir
si utilizar esos libros en clase y si los mismos pueden derivar en el objetivo
concerniente a la toma de conciencia sobre la diversidad. (2016, p.79)

Compartim amb Bruña (2017), la idea que els valors i actituds que es
transmeten a través de la LIJ constitueixen un recurs educatiu de primera
magnitud. Per descomptat, caldria fer una reflexió prèvia sobre el mercat i
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els seus interessos, sobre la rendibilitat econòmica i el poder i influència
social i empresarial del tema, sobre els llibres de valors escrits per encàrrec
i sobre la subjectivitat d’eixa elecció.
Segons aquesta autora, els valors constitueixen el nucli essencial sobre el
qual s’instrumentalitza el comportament de les persones a través de les
actituds i el compliment conscient d’unes normes assumides. Les actituds
són disposicions personals o col·lectives a actuar d’una determinada manera
en relació amb les persones, les coses, les idees o els esdeveniments; són
apreses, predisposen a l’acció i són favorables o desfavorables per a
l’objecte. En general, les actituds es consideren adquirides més que no
innates, tendeixen a durar en el temps, encara que poden ser modificables
per l’experiència i la persuasió. A més, existeix, d’altra banda, un consens
generalitzat al voltant del fet que els valors i les actituds es poden ensenyar
i aprendre en l’escola. Respecte a això, s’han ressenyat una sèrie de
premisses per tenir-les en compte en el treball escolar (Bruña, 2017, pp.6466):
- Els valors i les actituds s’aprenen a través de processos complexos com la
imitació, el condicionament, la persuasió... que predisposen a actuar d’una
determinada manera; la família, els amics, l’escola i els mass media són els
grans configuradors d’actituds.
- En la vida de les persones, és essencial l’aprenentatge d’actituds i de valors,
perquè aquests ens possibiliten entendre millor el món, organitzar-lo i
simplificar-lo; protegeixen la nostra autoestima; ens ajuden a ajustar-nos a un
món complex i ens permeten expressar valors fonamentals.
- Les actituds i els valors juguen un paper fonamental en la nostra vida social, ja
que ens permeten adaptar-nos millor els uns als altres, modelen el nostre
comportament i, en certa mesura, ens fan capaços de predir determinats
comportaments dels altres.
- Els valors i les actituds han de ser ensenyats. Encara que el poder d’influència i
configuració de l’escola siga menor que el d’altres agents educatius, té, front a
aquests, la «ventaja de un trabajo más sistemático y continuado en el campo de
la formación».

Així doncs, La LIJ transmet valors educatius i pretén configurar, fer que
s’adquirisquen o fomentar determinades actituds, però també la literatura
clàssica i la literatura d’adults transmeten valors. En tot acte de
comunicació, literari o no, hi ha una transferència de valors i d’informació
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«educativa» (funció apel·lativa), expressada de forma més o menys
explícita. Llegir no és una activitat que transmeta valors si aquests no es
treballen de forma crítica. Una obra literària presenta comportaments
humans que poden propiciar emocions, reflexions íntimes i diàlegs amb
altres, i eixa activitat pot ser l’origen d’un canvi o d’una decisió. Però el que
ocórrega després dependrà sempre del lector, del sentit i del caràcter de les
seues lectures.
No ens podem oblidar dels estereotips; estan tan arrelats en la nostra
cultura que moltes vegades generen «codis de comportament». La funció
dels docents seria la d’enderrocar eixos rols socialment construïts que creen
la dicotomia de masculinitat i feminitat, acabar amb les relacions familiars
predefinides o amb les ocupacions o professions instituïdes i no triades
lliurement (Bruña, 2017). I encara que és fàcil comprendre tot açò, resulta
difícil abstraure’s de l’entorn en què es viu per idear alguna cosa nova les
bases de la qual no estiguen en la nostra cultura:
Hay que tener presente que la literatura infantil es el reflejo del mundo de los
más pequeños y que a través de ella aprenderán hábitos y costumbres,
reproducirán actitudes, entenderán su realidad y su papel en la sociedad y
más concretamente en la familia. Por ello, escritores, maestros,
bibliotecarios, padres, educadores, ... debemos colaborar para comunicar
valores y conductas no discriminatorias y próximas a sus realidades. La
educación es una de las estrategias con más fuerza para cambiar los
prejuicios sobre los roles del hombre y la mujer en la sociedad. Deben
eliminarse los estereotipos en los textos escolares y hay que concienciar en
este sentido a todos los educadores para asegurar así que niñas y niños
hagan una selección informada, y no en base a tradiciones con prejuicios
sobre el género. (Vintró, 2008, p.23)

Com ja ha aparegut en línies anteriors, la pressió del món editorial pot
provocar la publicació d’obres que, per part d’alguns autors, no podrien
tenir la qualificació de literàries. També es criticaria, per part d’aquells, la
presència massa evident de determinats «valors» o «moralitats» en obres
destinades més a l’aprenentatge de diversos tipus de comportaments, que
no al gaudi que se li atorga a la literatura. Sense voler entrar en aquesta
polèmica (que no constitueix un objectiu de la nostra investigació), sí que
ens agradaria intentar una mena de classificació d’aquests valors que

141

determinades obres poden arribar a transmetre i que encara que no en siga
la finalitat principal, poden ajudar, entre d’altres factors, a la creació de
lectors crítics i competents. Podríem parlar, per exemple, de:
- Gènere i educació
- La societat de consum i les noves tecnologies
- Consciència cívica i ecologia
- Diversitat afectivosexual
- Diversitat racial i el multilingüisme
- L’assetjament escolar
- Altres capacitats o necessitats educatives
En la nostra investigació volem centrar-nos en l’àmbit de la diversitat
familiar. És per això que en els següents apartats veurem de forma més
detallada en què consisteix, quina implicació pot tenir a l’aula i amb quines
dificultats s’hi poden trobar els i les docents.
4.2.2.2. La diversitat familiar des de la disciplina educativa
Al voltant de trenta anys enrere, era relativament fàcil descriure el
panorama familiar de l’alumnat, ja que la majoria, convivien amb el pare i
la mare biològics, que estaven casats i que desenvolupaven un rols molt
clars: les mares s’ocupaven de la llar i de la cura dels fills mentre que els
pares treballaven per sustentar econòmicament el grup familiar alhora que
hi era l’autoritat. Algunes situacions quedaven fora d’aquesta homogeneïtat
(famílies adoptives, mares solteres o famílies amb progenitors separats,...)
encara que en la majoria dels casos, aquestes realitats s’ocultaven i per
tant, no es trencava l’aparença d’uniformitat.
La societat ha experimentat en les últimes dècades transformacions i una
de les més cridaneres s’ha produït en l’àmbit familiar, en com es
constitueixen, en els components, en els rols que s’hi desenvolupen o en la
dinàmica de les relacions.
En la sociologia clàssica, família es definia com: «un grup estable i
reconegut institucionalment, que es compon com a mínim d’un home i una
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dona, que constitueixen una unitat econòmica, amb lligams de cohabitació i
de relació sexual i que té drets sobre l’educació de la prole». Avui, segons
Torres i Alcoberro4, aquesta definició està en crisi per moltes raons.
• L’estabilitat és tan sols “intencional” i la monogàmia no es pot donar
necessàriament per descomptada.
• No sempre hi ha reconeixement institucional (matrimoni) dels seus
membres.
• La llei permet matrimonis entre individus del mateix sexe (en alguns
Estats).
• No sempre hi ha “bossa comuna” (o llibreta d’estalvis comuna) entre el
matrimoni, ni cohabitació (en el cas de les famílies monoparentals).
• I gairebé sempre es tracta d’un pacte no-igualitari perquè la feina de la llar
bàsicament la fan les dones...
De manera que, al final, malgrat que totes les cultures li atorguen un cert valor
moral, només resta la possibilitat de definir la família com «un grup de persones
que s’estimen».

En definitiva, la família sembla «natural» i de «sentit comú». Però si ens hi
acostem i ens preguntem com interactuen els membres d’una família,
veurem que no ho fan de manera gaire òbvia, sinó que hi ha molts patrons
de conducta familiar diferents –de manera que la família tradicional
o nuclear (descrita com «papà, mamà i els xiquets»), ni tan sols és el
model més universal. Cap conducta social és innata i tampoc no és
innat cap model familiar. Hi ha tants tipus de família que les possibilitat
de definir-la d’una manera inclusiva cada vegada es tornen més complexes.
La Llei 13/2005 va introduir en l’ordenament jurídic espanyol el matrimoni
igualitari (entre persones del mateix sexe, amb plenitud d’igualtat). Aquesta
llei va suposar que gais, lesbianes i bisexuals s’igualaren en drets amb la
resta dels conciutadans. Posteriorment, en l’any 2015, amb la reforma del
Codi Civil en matèria de matrimoni, es va incorporar el model familiar
homoparental.
Aquests canvis legals van produir, conseqüentment, canvis socials, una
heterogeneïtat familiar que fa possible hui dia que siga una realitat tant al
carrer com a les aules, la presència de xiquets, xiquetes i de menors amb

4

Alcoberro, R. Filosofia i Pensament (www.alcoberro.info)
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expressió de gènere no normatiu que conviuen amb diferents tipus de
famílies.
Alcoberro considera que la família contemporània ha experimentat cinc
canvis, tots en una orientació cap a la diversitat:
1.- Organitzatiu: Tradicionalment, la feina es dividia en «feines de dona» i
«feines d’home». L’home treballava a fora i la dona a casa. Però aquest
esquema s’ha trencat i avui en dia, tot i que mínimament, es tendeix a
compartir feines de la casa.
2.- Cultural: Canvi de valors i d’esquemes de poder en la família.
Tradicionalment qui tenia el poder era el pare (en la mesura que era qui
aportava ingressos externs). Però l’augment d’educació formal en les dones,
el treball extern, les comunicacions i l’extensió del moviment feminista
augmenten el poder de decisió de les dones. Els canvis culturals són encara
més importants en famílies immigrants, en contacte amb processos de
modernització.
3.- Canvis de classe: En la conducta familiar tradicional hi havia una gran
diferència entre el que podia fer la classe alta (les anomenades «bones
famílies» o gentry) i la classe baixa. Les famílies riques podien tenir minyones
i hi havia codis de bona conducta específics i molt detallistes per a elles
(vocabulari «adient», costums). Actualment, sota les conseqüències dels
canvis en els treballs domèstics i amb l’extensió de la televisió, que presenta
un model de moral social propi de les classes mitjanes, els patrons de
conducta i de vocabulari tendeixen a unificar-se.
4.- De cicle vital: Antigament, les famílies duraven –potencialment– per a
tota la vida (que també era molt més breu en anys de mitjana); però
l’extensió del divorci (monogàmia successiva) redueix el cicle familiar i fa que
els fills tinguin una experiència molt diferent sobre la família –que tendeix a
no ser vista com un refugi definitiu.
5.- De cohort: Les famílies tradicionals molt sovint eren extenses: convivien
tres generacions, amb vincles interns molt forts. Però cada vegada més,
factors com l’extensió de la vida urbana, el treball extern de les dones, etc.,
porten a la família nuclear (o monoparental) i a la disminució del nombre de
fills per parella. A més nivell d’educació formal de les dones i a més nivell de
vida de les famílies corresponen menys fills.

A tot això cal sumar-hi tres fets importants que obren interrogants sobre els
canvis en el concepte de família:
1.- La legalització del matrimoni homosexual, en què els rols familiars
tradicionals queden refosos i que té com a conseqüència una reelaboració de
l’afectivitat.
2.- La creixent quantitat d’adopcions internacionals per part de famílies
–i especialment de dones– que no podien o al seu moment no van voler tenir
fills biològics i que té com a conseqüència un augment dels referents
multiculturals.
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3.- L’endarreriment progressiu en l’edat del matrimoni i fins i tot la
desaparició del mateix ritual, deguda a factors molt nombrosos (augment
dels anys d’escolarització, preu dels pisos, precarietat (precarització) de la
feina i baixos salaris, etc...) i que té com a conseqüència la disminució del
nombre de fills de mitjana.

Per tant, i tenint en compte tots aquests factors, podem parlar que el
concepte de família pot respondre a estructures o a agrupaments ben
diferents. Segons l’extensió, tenim la família extensa, constituïda per la
parella, els avis, els fills i els tiets, i la família nuclear, formada per pare i
mare i un o més fills. Atenent les característiques dels progenitors, tenim, a
banda del model convencional, famílies monoparentals, constituïdes per
un pare o una mare sols, amb un o més fills. Aquesta estructura familiar pot
respondre a una situació de viduïtat, de separació o al desig deliberat de
tenir fills en solitari; famílies reconstituïdes o enllaçades, compostes per
parelles vídues, separades o divorciades que refan la seua vida amb una
altra parella i aporten els seus fills previs a la relació i/o a més poden tenir
o adoptar fills en comú. D’altra banda, aquestes famílies poden ser diferents
segons l'origen ètnic i cultural de les persones que les formen. Altres factors
que introdueixen diferència són el sexe dels progenitors, que configurarà
famílies heterosexuals o homosexuals; l’edat: pares i mares adolescents, o
mitjana edat; la situació civil/legal (parelles legalment constituïdes o
parelles de fet); el mètode de concepció (fills biològics o fecundats
artificialment), el naixement (fills i filles biològics, adoptats, acollits). Ens
trobem, doncs, davant d’una diversitat, no només d’estructures, sinó també
de creences, de concepcions, d’estils de vida i de pràctiques educatives en
què incideixen factors com el nivell socioeconòmic i cultural dels pares, la
formació rebuda, les expectatives, les opcions religioses, les formes en què
pares i mares han estat socialitzats i les influències dels sistemes i
contextos que envolten la seua vida. Un exemple de la possible combinació
de factors que determinarien diferents tipus de família podrien ser els que
presentem a continuació:
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Taula 18. Models de família
Segons l’estructura

Segons la formació

Tradicional (un
pare / una mare).
Monoparental (un
sol pare/una sola
mare) per viduïtat,
per abandonament o
per pròpia decisió de
ser mare o pare.
Homoparental (dos
pares / dues mares).

Adoptiva
Acollidora
Reconstituïda o
enllaçada (formada
a partir de
pares/mares amb
fills d’unions
anteriors).
Inseminació
artificial (amb totes
les seves variacions
com ara a partir de
donants de semen o
d’òvuls i també de
mares d’embaràs o
subrogades o de
lloguer).

Segons les
circumstàncies de
l’entorn
Famílies migrants,
refugiades (també
els menors no
acompanyats que
viuen en un centre
d’acollida i que
mantenen vincles
amb la seva família
en el país d’origen).
Famílies extenses
per pèrdua de
l’habitatge i
condicions
econòmiques
adverses, però
també avis que fan
el paper dels
pares en absència
d’aquests.

Segons els estils i la
manera com els seus
membres es
relacionen
De com s’exerceix
l’autoritat.
De com es respecta
la voluntat dels uns i
dels altres.
De com es
distribueixen les
tasques
domèstiques. De com
s’aprofita el lleure.
De com s’expressen
els afectes.

De l’existència o no
de creences
religioses. Dels
gustos en el menjar.
De la manera de
vestir, de consumir,
en general.
De com es gestiona
l’autonomia, la
responsabilitat .

Nota: Models de famílies. Extret de Família? Famílies!, de L. Salvador Graus, A.
Carreras Albert, de 2015, p.4.

Tota aquesta varietat de relacions ens permet afirmar que hem passat de la
família als models de família i, si parlem de famílies que tenen menors
d’edat, hem de parlar de la relació d’aquests amb l’escola. La revolució
social que suposa el reconeixement de diversos models familiars ha de
passar necessàriament per les aules perquè tot l’alumnat veja reconeguda
la realitat de la seua família en el sistema educatiu i perquè sàpia i conega
que són múltiples les formes de construir una família. I, a més, cal remarcar
el fet que a pesar de les múltiples classificacions i subdivisions dels diferents
models de família, segons els estudis veiem que algunes tenen més
visibilitat que no unes altres. Parlem, per exemple de la invisibilitat a la qual
encara estan sotmeses, en aquestes classificacions, les famílies en què
algun dels progenitors o tots dos són persones bisexuals o transsexuals.
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La diversitat familiar ha d’entendre’s com una eina molt útil per aconseguir
la igualtat plena de tot l’alumnat i en tots els cicles educatius. És evident
que dur a les aules la diversitat que existeix actualment en la societat
suposa un reconeixement necessari de les estructures familiars possibles.
López, Díaz, Morgado i González (2008) efectuaren una anàlisi de quina
havia estat l’actitud que tradicionalment havia mostrat l’escola infantil
espanyola davant de la diversitat familiar i van concloure que normalment
l’havien obviada i, a més, n’havia mantingut prejudicis en contra. Van
detallar que l’escola havia obviat la diversitat familiar de l’alumnat de la
mateixa forma que la religiosa o la cultural. I que no existia cap material ni
activitat per treballar-la dins de l’aula. Respecte als prejudicis, aquests es
presenten fins i tot en el professorat.
En aquesta línia també parlen d’estudis fets en d’altres països que mostren
com

el

professorat

manté

expectatives

diferents

al

voltant

del

desenvolupament psicològic de xiquets i xiquetes que viuen en famílies
«tradicionals o nuclears» i d’aquells i aquelles que viuen en famílies
«diferents o no convencionals». Les expectatives sempre són positives a
favor dels primers. De fet, presenten un cas particular que encara que puga
resultar una mica llarg, considerem d’importància per la realitat que
traspua:
Un estudio que efectuó nuestro propio equipo con profesorado de Primaria de
la provincia de Sevilla encontró resultados en la misma línea, aunque matizó
que el profesorado tiene ideas distintas con respecto a los diversos modelos
familiares no convencionales (Morgado. Jiménez y González, en prensa). Así,
hallamos que el profesorado de educación primaria se muestra más
benevolente al evaluar a los niños y niñas adoptados que a quienes crecen en
otros entornos familiares no convencionales, en línea con las representaciones
sociales favorables a la adopción que están presentes en nuestra sociedad de
modo generalizado. También tuvieron mejores expectativas con respecto a los
niños y niñas que viven a solas con sus madres en comparación con quienes
viven a solas con sus padres: la ausencia de la madre era vista como
perjudicial para el desarrollo infantil por el triple de profesores y profesoras
que mostraban reservas frente a la ausencia del padre. Posiblemente porque
todavía una parte del profesorado considera que la madre es imprescindible
para garantizar un buen desarrollo de niños y niñas, en línea con lo hallado
por Fry y Addington (1984). Especialmente prejuiciosas fueron las ideas del
profesorado acerca de las familias de progenitores homosexuales. a quienes
casi la mitad consideró que no se les debería dar niños en adopción, al tiempo
que un porcentaje similar esperaba que estos tuvieran problemas en su
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relación con los compañeros que crecían con progenitores heterosexuales, de
quienes serían claramente distintos.
Si esta es la situación de partida, no nos extraña lo que algunas familias no
convencionales a quienes hemos entrevistado nos han contado acerca de las
escuelas de sus hijos: que una tutora aludía a la “ausencia de padre" para
explicar las dificultades académicas del hijo de una madre divorciada; que un
profesor no reconocía ni aceptaba en tutoría a la pareja femenina de la madre
legal de una niña (de quien era su otra madre desde su nacimiento), o que
una niña adoptada únicamente por su padre se encontró un ejercicio tachado
porque, al hacer su árbol genealógico, sólo puso a su padre y la familia de
éste. Obviamente, otras familias han tenido experiencias de aceptación y
sensibilidad, pero todas han coincidido en decir que las escuelas carecían de
recursos para incluir y abordar familias como las suyas. (2008, p.113)

Actualment existeixen investigacions per tractar de comprovar com pot
afectar la relació de la qualitat de les relacions familiars al benestar infantil
(Oliva i Arranz, 2011) i per donar a conéixer les noves formes familiars
(Grau, 2016). Les conclusions parlen, com ja ho fera Susan Golombok,
sobre la importància del context familiar, independentment del model en
què es desenvolupe el xiquet o la xiqueta.
¿es realmente cierto que los hijos en otros tipos de familias (no tradicionales)
corren el riesgo de sufrir daños psicológicos? (…) El mero hecho de que los
hijos sean concebidos de forma inusual o que vivan en circunstancias
familiares inusuales no significa que tengan necesariamente más
probabilidades de sufrir trastornos psicológicos. La estructura familiar en sí
misma influye poco sobre el desarrollo psicológico de los hijos. En cambio, lo
que realmente importa es la calidad de la vida familiar. (Golombok, 2006,
p.184)

Aleshores, quin és el paper que li pertoca desenvolupar a l’escola per
incloure-hi la diversitat familiar? Els centres educatius són l’escenari en què
conviuen tots els xiquets i les xiquetes des dels tres anys i són el primer
espai en el qual es pot advertir i s’adverteix tota la diversitat existent i per,
tant, no poden continuar negant-la, obviant-la o rebutjant-la. És necessari
que els centres i el professorat principalment, la transmeten a tot l’alumnat
i a les seues famílies.
Koerner i Hulsebosch (1996), proposaven que l’escola ha de ser al mateix
temps un «espill i una finestra» de la diversitat familiar. Ha de ser un espill
en què tots els xiquets i les xiquetes puguen veure reflectides, reconegudes
i apreciades les seues experiències familiars, perquè són un element
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fonamental de la identitat. L’escola les ha de reconéixer i acollir perquè
aquests s’hi troben segurs. Pel que fa a la segona part, l’escola no tan sols
ha de reflectir les realitats familiars de l’alumnat sinó que també ha de ser
una finestra oberta a les vides i a les experiències familiars d’altres
persones ja que això facilita que els xiquets i les xiquetes amplien i
mantinguen actituds de tolerància, respecte i cura per la diversitat.
Consegüentment, cal considerar de vital importància els continguts i les
actituds que s’ensenyen i es desenvolupen en els centres d’Infantil i de
Primària, ja que seran fonamentals per al desenvolupament posterior. En
realitat, serien importants en totes les etapes educatives, perquè, encara
que en l’Educació Secundària i el Batxillerat entren en acció uns altres
actors socialitzadors, en tot el procés educatiu, l’escola i la família
mantenen la seua influència. Amb aquesta finalitat, la Federació Estatal de
Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) (2019) parla dels
objectius que hauria de tenir la diversitat familiar en les aules:
• Conocer la diversidad familiar existente en la sociedad actual
• Dotar al conjunto del alumnado de referentes explícitos sobre los diferentes
tipos de familias posibles, de modo que asimilen que su familia está dentro de
la normalidad
• Profundizar en la diversidad afectivo-sexual y de género y la igualdad entre
hombres y mujeres (2017, p.6)

I també ens ofereixen ferramentes o idees per poder-la-hi treballar:
• Mostrar en los carteles o dibujos con los que se adornan las paredes
representaciones de los distintos modelos familiares. Una sencilla búsqueda
en google con los términos “diversidad familiar” nos remite a imágenes en
donde todos los niños, niñas y menores con identidad de género no normativa
pueden verse reflejados.
• Apostar por la celebración del Día Internacional de la Familia, establecido
por Naciones Unidas el 15 de mayo. Habría que reflexionar sobre el dolor que
pueden causar celebraciones como el Día del Padre o el Día de Madre,
teniendo en cuenta que hay muchas estructuras familiares en las que estas
figuras no existen.
• Uso de materiales escolares que faciliten el abordaje de la Diversidad
Familiar desde un clima de normalidad y respeto. Por ello hay que intentar
elegir aquellos textos escolares que no solo reflejen la estructura familiar
nuclear clásica (madre-padre e hijos viviendo en el mismo hogar).
• Literatura infantil y juvenil sobre Diversidad Familiar.
• Introducir en la rutina de la enseñanza ejemplos de familias diversas.
• Introducir la Diversidad Familiar en los fines educativos de los centros.
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• Utilizar un lenguaje inclusivo familiar en los formularios del centro y en las
comunicaciones con las familias. (2017, p.6)

Afegiríem a aquestes idees o recomanacions una que considerem d’especial
importància i que López i altres (2008) ja incorporaren al seu estudi:
Creemos que sería imprescindible promover la formación inicial y permanente
del profesorado en lo relativo a la diversidad familiar. En este momento
disponemos de literatura científica suficiente como para afirmar que lo que
influye en el bienestar psicológico y el desarrollo de un niño o una niña no es
el tipo de hogar en el que vive, sino la calidad de la vida familiar, afirmación
que se ha visto refrendada por estudios desarrollados con niños o niñas cuyos
padres se han separado, vuelto a casar, tienen parejas del mismo sexo o han
vivido siempre a solas con sus criaturas (cif. Demo, Allen y Fine, 2000;
Golombok, 2000; Gottfried y Gottfried, 1994; Lamb, 1999). Con dicha
formación en diversidad familiar, se favorecería que el profesorado tuviera
información precisa y libre de prejuicios acerca de los modelos familiares no
convencionales, puesto que los contenidos han estado ausentes hasta ahora
de su formación. (2008, p.114-115)

Per tant, i tenint en compte tot el que s’ha esmentat fins el moment, és
necessari incrementar les propostes sobre la diversitat familiar en l’escola,
tant dins com fora de les aules. Cal deixar de banda actituds negatives i
prejudicis al voltant d’aquesta realitat. De fet, de l’única qüestió de què es
tracta és d’afavorir el respecte a la diversitat familiar existent en la societat
actual i que es troba recollida en l’actual marc constitucional.

4.2.2.3. La diversitat familiar en la literatura infantil
Com ja s’ha esmentat en pàgines anteriors, i d’acord amb Colomer (2010,
pp.144-146), a partir dels anys 70 del segle XX, es va produir un canvi en
la transmissió dels valors socials. En la societat postindustrial, els llibres
infantils s’ompliren d’humor i de fantasia, de personatges ociosos, tendres i
desbaratats, però també enfrontats a l’ambigüitat dels sentiments, a la
complexitat dels conflictes i als canvis de perspectives. Segons l’autora, en
el reflex de les societats postindustrials en la literatura van destacar quatre
“preocupacions”: els canvis sociològics (que podien afectar la família), la
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crítica social, la multiculturalitat i la memòria històrica. I ens presenta
oposats els valors socials i com es reflectien en la literatura:

Taula 19. Dicotomías sobre los cambios de valores entre la etapa anterior y
posterior a los años setenta
Sentido de la vida como servicio,
provecho o preparación para el futuro
Modelos sociales más uniformes e
intolerantes,
en
los
que
pueden
localizarse actitudes sexistas o incluso
racistas
Mundo social marcado por el progreso
industrial y la agresividad social
Propuesta de adecuación personal a una
“brújula” moral que permita distinguir la
clara división existente entre el bien y el
mal
Definición de conflictos externos, con
causas bien detectables y resolución
nítidamente determinada
Resolución de los conflictos a través de la
represión o la desaparición del problema
Comportamientos
claros
y
bien
diferenciados
Establecimiento
de
jerarquías
bien
delimitadas
Descripción del mundo infantil y adulto
como dos esferas jerarquizadas y
separadas entre sí
Convenciones sociales muy marcadas,
restrictivas e inviolables en su definición

Sentido de la vida como placer
Derecho a las diferencias individuales (raza,
género, aficiones, imagen corporal, etc.)
Actitud armoniosa con el entorno asimilable a la
idea de pacifismo y de ecología
Propuesta de formación de un “radar” personal
de actuación como respuesta a la inhibición o
pluralidad de las normas morales imperantes en
las sociedades actuales
Aceptación de la complejidad de los conflictos,
que a menudo tienen causas internas, no
unívocas y de difícil o imposible solución
Superación de los conflictos a través de la
verbalización, el humor, la imaginación y el
afecto compartido
Aceptación de la ambigüedad en los sentimientos
y conductas humanas
Creatividad y autonomía personales
Establecimiento de relaciones de complicidad y
comunicación entre niños, niñas y adultos
Admisión de márgenes más amplios para la
ruptura de las normas (desorden, suciedad, mal
gusto, etc.)

Nota: Dicotomías sobre los cambios de valores entre la etapa anterior y posterior a
los años setenta, en Introducción a la literatura infantil y juvenil actual, de T.
Colomer, 2010, pp.147-148.

És a partir d’aquesta dècada (la dels anys setanta) que es va considerar que
els xiquets i les xiquetes havien de ser educats en la complexitat de la vida.
A més, es va constatar també que la televisió anul·lava les fronteres entre
el que podia semblar propi dels xiquets i allò que semblava propi dels
adults; i a tot açò es va ajuntar ben prompte l’extensió dels mitjans
audiovisuals i de la ficció digital, que són consumits àmpliament pels
menors. Com a resultat, els autors de llibres infantils van abordar,
aleshores, tots els temes tradicionalment silenciats pels adults per salvar la
mitificació de la innocència infantil. Una constel·lació de nous valors, el
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triomf de la fantasia i l’ampliació dels temes tractats són tres trets distintius
de la literatura infantil i juvenil de l’etapa actual.
Respecte a la transmissió de nous valors considerem que és important tenir
present que:
La consideración de la literatura infantil como portadora y transmisora de
valores sigue siendo dominante, está presente en las conversaciones y en los
textos pedagógicos, forma parte de los lugares comunes de la educación de la
infancia. Hablar de valores de modo abstracto, sin especificar es, no obstante,
tan insustancial como arriesgado. Hay muchas clases de valores. Los hay
benéficos y los hay perversos.
Hablar prioritariamente de valores con respecto a la literatura infantil es un
modo de rebajarla a la condición de instrumento didáctico o doctrinario.
Parecen entenderse como reservorios de valores que los lectores perciben,
digieren y asimilan cuando los leen. (…) Bastaría, pues leer ciertos libros para
que los valores custodiados en ellos se traspasen a la mente del lector, como
las vitaminas o los virus al comer y al respirar. Esa concepción simplista de la
literatura en general y de la infantil en particular, además de ignorar cómo
funciona en realidad el cerebro humano, reduce los libros a una especie de
farmacopea moral. (...) (Mata, 2014, pp.106-108).

A més, Mata (2014) fa una distinció molt interessant entre transmetre i
construir. Comenta que un valor es pot definir, es pot descriure «pero no
puede donarse o inocularse o traspasarse. Es decir, no se puede
transmitir». Construir, exigeix posar els mitjans per a fer una cosa
inexistent, «adquirir un valor es la culminación de un largo proceso de
deseos,

emulaciones,

razonamientos,

emociones,

experiencias,

reconocimientos, reflexiones… en el que no faltarán obstáculos, tensiones o
recelos». Per tot açò conclou que «leer no es, pues, una actividad que
transmita valores». (pp.108-109).
En la mateixa línia de la transmissió de valors o «ideologia» ja parlava Lluch
(2003). Aquesta autora, considera que la ideologia està en els textos però
són els lectors qui la fan aparéixer en el procés d’interpretació dels
elements que els configuren. I insisteix en el fet que no pot existir una obra
que no continga o que no transmeta una càrrega ideològica.
En la actualidad, la ideología de los autores responde a los rasgos siguientes:
pacifista, respeto con la diversidad, lenguaje políticamente correcto, condena
del abuso del alcohol, recuperación y valoración de nuestro pasado histórico
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en la multitud de novelas que se sitúan en momentos anteriores al actual,
valoración de la literatura como ayuda para ser libres, superación de las
contradicciones de la vida o la valoración de la tradición oral como fuente del
saber y de los abuelos como transmisores no sólo de esta sabiduría sino
también de la que atañe a la vida, etc. Es un tipo de valores, normas y
actitudes en el que coinciden mediadores y lectores: una ideología
políticamente correcta. (2003, pp.34-35)

Aprendre a localitzar la ideologia implícita i atorgar-li la importància deguda
en el conjunt de l’obra és important perquè els xiquets puguen llegir sense
quedar a mercè d’allò que lligen i sense perdre «el plaer del text». Colomer
(2010) apunta que tal vegada resulte útil, en aquest sentit, que els
mediadors entre els llibres i els xiquets incorporen pràctiques d’anàlisi
ideològic en la seua valoració textual, tal com les suggerides per Peter
Hollindale:
- Comprobar el tipo de cambios que se producirán en una obra si se
cambiasen o invirtiesen determinados elementos (como el género o la raza de
los personajes).
- Considerar si el final es coherente con el desarrollo narrativo y confirma los
valores morales presentes en la obra o si, por el contrario, los contradice y
parece derivar de posiciones ideológicas previas.
- Verificar si existe contradicción entre los valores de fondo y los que se
declaran en la superficie, etc. (p.58)

En la LIJ, i concretament en el cas de la LIJ catalana, no es fàcil trobar
temes i recursos literaris que no es consideren clàssics. Potser és
conseqüència de la mitificació de la innocència infantil abans esmentada per
part dels autors i que afecta a l’aparició i ampliació de nous temes. Ja ho
assenyalava Colomer (1998) en el seu estudi i insisteix en el tema Mínguez
(2015), principalment, aquest últim, en la poca presència dels problemes
familiars i socials. Aquests dos autors en les seues investigacions, sobre
línies temàtiques en àlbums il·lustrats i llibres de LIJ catalana (en alguns
casos també introduint-hi traduccions) per a diverses edats, han mostrat
resultats bastant pareguts malgrat la diferència temporal entre aquelles.
Caldria intentar esbrinar quines poden ser les causes d’aquesta absència de
temes tan concrets en la LIJ catalana, sobretot, si tenim en compte com
assenyala Mata (2014) que,
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La literatura infantil, como la literatura de adultos, permite imaginar
posibilidades, ir al encuentro de mundos desconocidos, conocer nuevas
formas de pensar y actuar, simular sobre lo que se quiere ser.
Muchos libros escritos para niños, y también para jóvenes, suelen abordar de
manera profunda, sutil y delicada los grandes problemas que afectan a los
seres humanos: la muerte, la soledad, el afecto, la identidad personal, los
miedos, las guerras, la marginación, la pobreza, el poder. No hay conflicto
humano o social que la literatura de adultos haya afrontado que no tenga su
correspondencia en la literatura infantil. (pp.112-113)

Però, aquest mateix autor també destaca que:
Hay libros infantiles que aún incomodan o enojan a los adultos. Sus recelos
responden a la concepción de la infancia como un territorio puro e inocente,
protegido de la contaminación del mundo real. Y la literatura es vista a
menudo como un visitante imprevisto y perturbador. No parece fácil modificar
esa percepción. Lo cierto es que la literatura infantil aborda las cuestiones que
importan y preocupan a los niños -¿por qué se muere la gente?, ¿por qué los
padres dejan de quererse?, ¿por qué tengo miedo?, ¿por qué hay guerras?,
¿tendré amores?- y que los adultos, bien por temor, desinterés o puritanismo,
se resisten a menudo a aceptar. La cuestión entonces es determinar qué
debería hacerse con esos libros, qué se espera que ocurra tras su lectura. O,
formulado de otra manera, qué se desea que ocurra. (pp.114-115).

Com hem vist anteriorment la diversitat familiar és una realitat en la nostra
societat i, per això, creiem que hauria de ser un dels temes o elements que
també s’hauria de visibilitzar en la LIJ catalana. Considerem que les
circumstàncies que creen eixa diversitat de models
intrínsecament

relacionades

amb

la

diversitat

familiars estan

afectivosexual

i

la

diversitat LGTBI. I, per tant la LIJ i l’escola, com a àmbits en què més es
treballa, no poden quedar al marge.
Autores com Sánchez Sáinz (2010) considera que «desde las primeras
edades, se tiene que educar en el respeto a la diversidad, sea del tipo que
sea». (p.18). Afig que «es lógico pensar que en nuestras aulas convive un
perfil de alumnado diverso, cosa que implica que hay que respetar las
diferencias y enriquecerse con ellas. (…) Entre estas diferencias nos
encontramos con la diversidad afectivosexual». (p.21)
Això no obstant, Aguilar (2017, p.10) ens fa arribar emprant paraules de
Jordi Sierra que (...) «los libros de LIJ ligados a la diversidad LGTBI, «se
venden muy bien... en librerías, pero en la escuela no se toca». La
diversidad sexual sigue siendo un tabú escolar». I tot això malgrat el suport
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legal al qual ja s’ha fet esment en aquest treball i al qual volem afegir la
resolució aprovada pel Consell de Drets Humans de Nacions Unides, el 26
de setembre de 2014, per combatre la violència i la discriminació per
orientació sexual i identitat de gènere, que és històrica por la importància
per al col·lectiu LGTBI. O la més recent, aprovada per la Generalitat
Valenciana, el 8 de juny de 2018, per a la igualtat de les persones
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, que té per objectiu
reconéixer el dret de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i
intersexuals a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat de gènere, expressió de gènere, característiques sexuals o grup
familiar. En aquesta llei ens trobem amb dos articles que poden tenir
especial interés en l’àmbit de la nostra investigació: el capítol 3 que parla
de les mesures que cal prendre en l’àmbit educatiu i el capítol cinc, que
parla sobre la protecció de la diversitat familiar.
Aquests canvis legals reforcen encara més la necessitat de treballar des de
la primera edat les actituds i els valors de respecte cap a les persones més
enllà del seu gènere o orientació sexual. El sexisme i l’homofòbia són part
del mateix sistema de discriminació, per això cal desenvolupar i difondre
models educatius que afavorisquen la igualtat de gènere i el respecte a la
diversitat afectivosexual i, per extensió, la diversitat familiar.
Podríem interpretar que aquests models ja comencen a veure’s en la LIJ si
llegim Bruña:
En la mayoría de los libros infantiles y juveniles, el retrato familiar se ha
alejado de las amplias familias agrarias, presentes en el folclore o en los libros
clásicos, para pasar a describir una familia urbana y nuclear, compuesta por
los padres y uno o dos hijos. Esta drástica reducción familiar se ha acentuado
recientemente con la entrada en ficción de las familias monoparentales:
madres solteras o padres y madres divorciados. También se ha ampliado el
espectro familiar con el tema de las adopciones y se ha iniciado tímidamente
la convivencia entre las nuevas familias formadas después de un divorcio o la
existencia de parejas homosexuales. La literatura infantil trata, en términos
generales, estas situaciones desde una perspectiva progresista, y se
encamina a ofrecer a los lectores vías de comprensión y aceptación de todas
las maneras de vivir. La evolución de la imagen de ambos géneros y de las
diferentes opciones sexuales refleja los avances, pero tampoco hay que
olvidar, lagunas del progreso social en la superación de la discriminación
femenina y la homofobia. Uno de los retos actuales sería conseguir que la
exploración personal que propicia la literatura interese a los niños y los ayude
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a perder la incomodidad ante sus emociones o a descubrir las ventajas de la
gestión de las relaciones personales ya que todos estos cambios también
implican a veces sentimientos de soledad o individualismo en niños que, cada
vez de forma más frecuente, son hijos/hijas únicos. (2017, p.108)

Però, no obstant això, no podem oblidar tal i com subratlla Oltra Albiach
(2011, p.2) que els primers títols de temàtica LGTBI van sorgir en l’àmbit
anglosaxó com a una literatura pensada per ser llegida en les famílies
homoparentals, amb el propòsit d’omplir un buit i poder oferir uns altres
models positius de vida familiar amb els quals els seus fills i les seues filles
es pogueren sentir identificats. I fa palés el fet que, actualment, continua
sent una literatura de consum intern per part de la comunitat LGTBI perquè,
a pesar de l’augment de la producció literària i que s’ha estés a escoles i a
biblioteques, la seua presència continua sent escassa.
De fet, Rob Linné destaca respecte a açò que, sota la superfície de la
majoria d’obres de ficció en què apareix l’homosexualitat es troba una
història d’alfabetització, d’aprenentatge de lectura entre línies, i posa èmfasi
en el tractament escabrós o morbós que se li dóna al tema:
Cuando publican textos con voces homosexuales, los editores tienen como
norma reforzar el carácter convencional de estos personajes. Aunque la
producción de narrativa de ficción juvenil no responde proporcionalmente a la
democracia étnica o de clase de E.E.U.U., los libros de temática homosexual
presentan un reparto extraordinariamente monocultural: blanco, clase media,
urbano, hombre [...] La literatura juvenil que incorpora personajes queer es
una fuente de inspiración para que, además de la norma convencional, la
imaginación juvenil haga brotar otras formas de actuar en el mundo. Ahora
bien, si la gama de posibilidades se reduce a unos clichés agotados o
incapaces de ampliar suficientemente la visión de la identidad sexual, acaba
reproduciendo de hecho los mismos miedos y los viejos estereotipos. El
personal docente y de bibliotecas que busca incluir voces homosexuales en
sus programas y en las estanterías tiene que escudriñar los textos que
selecciona a fin de que el alumnado disfrute de una visión realista, que
expanda la cultura queer y de las personas que lo son. Sugiero a los
educadores que se aseguren de elegir libros que ilustren el apoderamiento
como la victimización homosexual; historias que exploren abiertamente la
sexualidad gay en vez de esconderla como algo vergonzoso y novelas que
incluyan gran variedad de caracteres. (2005, pp.205-209)

156

És imprescindible treballar sobre el reflex i els valors transmesos en les
famílies de la literatura infantil actual: cal buscar contes infantils actuals en
què apareguen aspectes familiars de nou tipus o tractats des de fa poc en
els llibres per a xiquets: adopció, parelles homosexuals, homes en el rol de
cuidadors dels xiquets o de les tasques domèstiques, famílies ampliades
després d’un divorci, vellesa o mort dels avis, famílies monoparentals, etc.,
i analitzar a continuació el missatge educatiu que transmeten sobre aquests
temes. (Bruña, 2017, p.113)
Per tant, considerem un objectiu fonamental atendre la diversitat dins del
sistema educatiu i la justificació es pot recolzar en quatre pilars:
-

Hi
Hi
Hi
Hi

ha
ha
ha
ha

diversitat d’estudiants
diversitat de docents i de personal d’administració i de serveis
diversitat de famílies que pertanyen a la comunitat escolar
homofòbia dins del sistema educatiu

La diversitat d’estudiants de docents i de personal pot venir donada per
l’orientació sexual (homosexuals, bisexuals i heterosexuals) o per la
identitat sexual i per identitat de gènere (transsexuals i transgèneres). Per
tant, si existeix aquesta diversitat afectivosexual tant en l’àmbit social com
en les aules, no s’hauria d’assumir l’anomenada heteronormativitat, és a
dir, pressuposar l’heterosexualitat de totes les persones i prendre les
relacions heterosexuals com la norma que cal seguir. Aquest tipus de
presumpcions el que fan és fomentar les diferències com una cosa negativa
i no com a una cosa positiva, real i enriquidora, i encara més si entenem
l’educació com educació per a tots i no només per a uns quants.
Respecte a la diversitat dins de les famílies:
ante la diversidad de estructuras familiares es necesario que la sociedad
desarrolle nuevas formas de convivencia que garanticen los derechos y
responsabilidades de cada uno de los miembros de las diferentes familias. Y
de forma especial hay que cuidar el bienestar y el ajuste psicológico de los
niños que van a crecer en esa diversidad de familias, donde deben ser
protegidos, criados y educados de la manera más adecuada (Frías en Simonis
(2005, pp.62-63).
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És a dir, no podem continuar oferint formació al professorat com si fóra a
trobar-se davant d’una població homogènia. Per això, el material oferit dins
del sistema educatiu no pot ser un material que obvie aquest tipus de
situacions i la metodologia emprada pel professorat no pot pressuposar
l’homogeneïtat de totes les famílies. Cal que el professorat tinga una
formació suficient i adequada.
Entenem que si comencem a intervindre davant aquest tipus de situacions
des de l’Educació Infantil, aconseguirem previndre-les, per tant, és
necessari incloure formes d’actuació que tinguen en compte la diversitat
afectivosexual de l’alumnat i de les famílies. Si seguim a López Sánchez
(2005), entendrem que aquest tipus d’educació cal desenvolupar-lo en
l’escola per una sèrie de motius:
-

Perquè l’escola no sols ha de transmetre continguts acadèmics, sinó
també aprenentatges per a la vida.

-

Perquè des de l’escola es poden generar programes sistemàtics i
estructurats, dins del procés d’ensenyament-aprenentatge, que no
són tan fàcils de desenvolupar en d’altres àmbits.

-

Perquè l’escola actua com a compensadora de diferències i de forma
preventiva davant l’aparició de problemes i arriba a tota la població
(alumnat i famílies) de forma obligatòria i per dret.

-

Perquè és fàcil desenvolupar programes de prevenció primària,
destinats a tots, dins de l’àmbit escolar.

-

Perquè l’escola no ha de tancar els ulls davant els canvis socials
existents.

-

Perquè l’escola té capacitat de coordinació amb d’altres tipus d’agents
sanitaris i socials.
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5. Marc metodològic
Avui dia qui investiga acostuma a definir-se com a participant imbricat
d’alguna manera en allò que investiga i, fins i tot, de vegades s’expressa en
primera persona. Això reflecteix la nova situació amb què la investigació
educativa ha d’enfrontar-se, en què és necessari tenir en compte la
multiplicitat de factors i de valors que entren en conflicte amb qualsevol
realitat social i a la qual el propi investigador no és alié.
5.1. Metodologia d’investigació
A principis del segle XX va sorgir el concepte investigació educativa
relacionat amb l’aplicació del mètode científic a l’estudi de problemes
pedagògics.
Segons Restrepo (1997), la investigació educativa es aquella centrada
generalment
en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a
la definición de su espacio intelectual o a la investigación aplicada a objetos
pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación, como es el caso de la
indagación sobre el currículo, los métodos de enseñanza y demás factores
inherentes al acto educativo como el tiempo de aprendizaje, medios y
materiales, organización y clima de la clase, procesos de interacción o
comunicación. (Restrepo (1997) en Muñoz y otros (2005, p.22)

A més a més, aquest mateix autor planteja una diferència interessant entre
aquest terme i el d’investigació en educació i investigació sobre educació.
La investigación sobre educación se refiere a aquellos estudios de
orientación cuantitativa y cualitativa centrados en fenómenos que se
relacionan con lo educativo y que son también observados desde otras
ciencias o disciplinas como la antropología, la psicología, la sociología, la
economía, etc. Estas ciencias aportan en cuanto a conceptos, referentes
teóricos, métodos e instrumentos a los problemas educativos. La
investigación en educación (…) “se usa para referirse a todo estudio
investigativo relacionado con educación, sea investigación educativa o
investigación sobre educación. Es por ello genérico, siendo los otros dos
específicos”. (Restrepo, 1997 en Muñoz y otros, 2005, p.22)

La diferència estaria en el fet que la investigació educativa se centra en els
aspectes netament pedagògics i busca millorar-los. Ens referim, per
exemple, a investigacions al voltant d’interaccions en l’aula, el currículum,
les estratègies d’ensenyament i aprenentatge, etc.
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Cossío Morales i Sánchez Gamarra destaquen tres objectius importants de
la investigació educativa que presentem de forma resumida: millorar
permanentment els processos d’ensenyament i d’aprenentatge orientats cap
a la qualitat educativa i la transformació social; canviar les formes de
pensar i d’actuar sobre el tasca pedagògica; assegurar que l’educació
s’oriente de manera efectiva al desenvolupament de capacitats, habilitats,
actituds i destreses que permeten aconseguir aprendre a aprendre i
assegurar la professionalitat docent. (2011, p.13)
Per poder aconseguir amb èxit aquests objectius caldrà considerar quins són
els escenaris per poder dur a terme una bona investigació educativa i, pel
que respecta al docent investigador aquests autors, malgrat la defensa que
fan del terme i la força que pretenen fer en el seu desenvolupament, no
amaguen les dificultats que encara existeixen per poder aplicar aquest
concepte en tota la seua extensió. Es basen en d’altres autors (Bruner,
1994; Aponte, 2001; Crespo, 2001) per destacar alguns dels obstacles que
citem a continuació:

-

Escasa formación en investigación
La no incorporación de la investigación como metodología en el desarrollo
curricular
Desconocimiento de la pertinencia y utilidad de los procesos investigativos
Falta de apoyo institucional a docentes y a alumnos para iniciar propuestas
innovadoras
Escasa divulgación de los procesos y resultados de investigaciones realizadas
en el campo educativo
Escasa participación de los docentes en experiencias de investigación
Las investigaciones en duración no suelen centrarse en los procesos de
aprendizaje (Cossío Morales i Sánchez Gamarra, 2011, p.15)

Els diversos corrents i marcs de pensament que han anat sorgint al llarg de
la Història de la Ciència han creat diverses rutes en la recerca del
coneixement. Aquests corrents han donat lloc a dos tipus principals de
formes d’investigació que es diferencien per les premisses que inclouen:
l’enfocament quantitatiu i l’enfocament qualitatiu.
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En aquesta investigació hem utilitzat una metodologia qualitativa. Les raons
són diverses i coincideixen amb el propòsit concret d’aquest treball. Es
tracta d’una mostra o corpus condicionat i, aleshores, la tractarem com un
cas particular, ja que ens centrem en una àrea territorial molt concreta i
amb uns paràmetres de selecció definits. Busquem la possible aplicabilitat
directa dels resultats de les observacions de l’anàlisi dels documents
seleccionats.
La perspectiva qualitativa centra l’interés en la descripció dels fets
observats per interpretar-los i comprendre’ls en el context global en què es
produeixen, amb la finalitat d’explicar els fenòmens. És a dir, es basa en el
fet que l’educació és un fet social i els fets són alguna cosa més que el que
semblen de forma aparent o superficial. Coincidim amb Pérez Serrano
(2007) que defén la idea que la metodologia qualitativa ens permet una
millor comprensió del context, i ens ajuda a situar en el marc en què es
desenvolupa l’esdeveniment, i així ens permet obtenir una visió més global
de la realitat, o siga, una especial atenció al context, circumstàncies i
àmbits en els quals es desenvolupa el comportament humà.
La investigació qualitativa segons Flick (2007, p.16) «tiene relevancia
específica para el estudio de las relaciones sociales, debido al hecho de la
pluralización de los mundos vitales. Esta pluralización requiere de una
nueva sensibilidad para el estudio empírico de los problemas».
En el punt de partida de la investigació qualitativa es poden identificar
quatre moments: la formulació, el disseny, la gestió i el tancament. La
concreció de la nostra proposta adequada a aquests moments es presenta
de la forma següent:
1r Formulació: plantejament del problema que inclou: objectius,
preguntes de la investigació, justificació i viabilitat i la revisió de la
literatura existent al voltant del tema.
2n Disseny: que abasta tant el disseny teòric com el metodològic. Es
reflectirien els continguts de la formulació més el disseny de
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l’estratègia d’investigació, la selecció de la mostra, les hipòtesis de
treball, el cronograma, els recursos i la bibliografia.
3r Gestió: inclouria la recol·lecció de dades i el procés d’anàlisi.
4t Tancament: valoració dels resultats i conclusions.
Les tècniques fonamentals de recollida de dades i d’informació en la
metodologia qualitativa, són: l’observació, l’entrevista qualitativa, l'anàlisi
documental i les tècniques narratives. La tècnica que hem emprat en la
nostra investigació és la de l’anàlisi documental.
Ens agradaria matisar que quan parlem de dades ens estem referint a la
informació àmplia o concreta sobre alguna cosa que permet conéixer-la o
que facilita la formació d’una idea, d’un juí o d’una conclusió. A més, si bé
és cert que l’investigador/a recull les dades fent ús d’algunes de les
tècniques, ell o ella constitueix una font de dades, és el mitjà principal
d’obtenció d’informació ja que genera les respostes mitjançant les eines que
utilitza. I no hem d’oblidar que el procés qualitatiu no és lineal, les etapes
«son más bien acciones iterativas, recurrentes, dirigidas a responder las
preguntas de investigación. Muestreo, recolección y análisis son actividades
que pueden desarrollarse de manera paralela». (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p.408).
Existeixen diverses formes d’analitzar les dades qualitatives i aquesta
diversitat respon a la varietat de tipus d’aquestes i a la diversitat
d’enfocaments que poden ser adoptats per a l’anàlisi per part dels
investigadors. No obstant això, segons Coffey & Atkinson, tots aquests
enfocaments tenen una preocupació comuna, «transformar e interpretar los
datos cualitativos -de manera académica y rigurosa- a fin de captar las
complejidades de los mundos sociales que buscamos comprender». (2003,
p.4).
En la nostra investigació hem dut a terme aquestes passes:
En primer lloc, vam realitzar el plantejament de la investigació, dins del
qual proposàrem i concretàrem les hipòtesis de treball, el títol i els
objectius. A continuació, haguérem de realitzar una àmplia revisió de la

162

documentació científica i divulgativa i dels coneixements existents sobre la
temàtica al voltant de la qual volíem investigar per a així, poder elaborar
l’estat de la qüestió.
Una altra passa important fou la investigació i selecció de lectures per a
confeccionar el corpus d’estudi: en un primer moment, vam seleccionar les
editorials valencianes i, posteriorment, vam analitzar els catàlegs per veure
quines obres coincidien amb els paràmetres establerts en aquest treball.
Realitzat el buidatge dels catàlegs, començàrem a efectuar l’anàlisi de les
lectures que constitueixen el corpus i amb cadascuna d’aquestes lectures
s’ha omplert una fitxa per poder reflectir els diferents ítems que s’hi
inclouen.
Amb les fitxes ja emplenades, vam començar l’anàlisi i la valoració dels
resultats obtinguts i s’ha realitzat amb una comparativa de les dades
obtingudes per veure si s’acomplixen les hipòtesis de partida. En últim lloc i
com a cloenda del treball s’han presentat les conclusions i línies futures
d’investigació.
5.2. Criteris de selecció de la mostra
En la investigació que ens ocupa s’ha analitzat un corpus de 66 lectures,
seleccionades atenyent-nos a una sèrie de paràmetres que hem establert.
Aquests serien: narratives dirigides a primers lectors (5-8 anys), publicades
per editorials valencianes i escrites per autors o autores valencianes
originàriament en valencià. Les raons d’aquesta mostra condicionada han
estat les següents:
La primera de totes té relació amb allò que marca el Reial Decret 126/2014,
de 28 de febrer en el qual s’estableix el currículum de Primària, i dins de
l’article 10, concretament l’apartat número 3 diu que:
Las Administraciones educativas fomentaran el desarrollo de los valores
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención
de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
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Si ens centrem a casa nostra, un dels objectius que recull el currículum
d’Educació Primària al País Valencià assenyala que s’han d’incentivar valors
com el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç i la superació personal.
Per tant, el primer paràmetre d’aquesta recerca es centra en les lectures
per als alumnes dels primers cursos d’aquesta etapa educativa (5-8 anys),
per veure com comencen a reflectir-s’hi aquestes qüestions o si pel
contrari, aquestes qüestions no hi apareixen. Encara que ja ha estat
esmentat, la conveniència o no de classificar les lectures per edats, hem
decidit d’establir aquest criteri que correspon a l’últim curs d’Educació
Infantil i els dos primers d’Educació Primària per fer una acotació del
corpus, ja que d’altra forma l’anàlisi hauria estat inabastable.

El segon paràmetre està relacionat amb el tractament de valors com el
respecte i la tolerància. En l’any 2005 es va aprovar a Espanya el matrimoni
igualitari i, per tant, fins l’any 2015 han passat deu anys. Considerem que
aquest és un període de temps suficientment llarg perquè la societat ho
integre com a un fet habitual i, també, pel que respecta a la investigació,
que les editorials se n’hagen pogut fer ressò. És per aquest motiu que s’ha
decidit agafar el període de 2010-2015 per comprovar si aquest fet es veu
reflectit en les temàtiques que apareixen a les lectures i el paper que hi
desenvolupen les famílies.

En tercer lloc, s’han seleccionat editorials del País Valencià i obres escrites
originàriament en català (narrativa com a gènere literari escollit), per
atényer-nos a la realitat més propera dels lectors i per veure quines
temàtiques o valors destaquen els nostres autors i autores. A més, cal
destacar el fet que en l’àmbit escolar, les lectures en valencià que s’hi
ofereixen, pertanyen o han estat publicades majoritàriament per aquestes
editorials que habitualment col·laboren o tenen en nòmina autors i autores
del país.
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5.3. Instruments d’investigació
Una vegada seleccionada i analitzada la bibliografia adient al voltant del
tema de la investigació, vam investigar mitjançant la pàgina web de
l’Associació d’Editors del País Valencià (www.aepv.net) totes les editorials
que allí apareixien per comprovar els diferents catàlegs de lectures que hi
oferixen. Es va procedir a descartar aquelles obres que no són de narrativa,
que no estan adreçades a un públic lector d’entre 5 i 8 anys, no escrites
originalment en valencià
exercici

i que no tenen

autoria

valenciana.

Fou

un

intens d’investigació i buidatge ja que cadascuna d’aquestes

editorials té uns objectius de mercat i una organització i classificació
interna

diferent.

I, també, la informació que ofereixen en relació als

productes és més o menys completa segons el cas. Al final, després
d’aquest procés, hem obtingut una relació

total

de

66

obres

que

acompleixen amb els criteris que hem dissenyat.
Una recerca més detallada de les editorials valencianes ens va proporcionar
la informació que necessitàvem per comprovar en els diferents catàlegs,
quines col·leccions o sèries hi estaven publicades per als lectors de la
mostra. No totes les editorials valencianes publiquen llibres o lectures per a
primers lectors; o bé, algunes d’elles, el que presenten als catàlegs són
traduccions al valencià d’autors castellans o d’obres clàssiques. Finalment,
les editorials i les col·leccions d’aquestes que hem emprat per a extraure la
mostra són cinc: Andana editorial (col·lecció Locomotora), Edicions 96
(col·lecció Bressol de lletres/ Bressol de lletres bilingüe), Editorial Bromera
(El bagul dels monstres, El Micalet Galàctic (sèrie blanca), Lletra Gran,
Pr1mers lectors, El món de Paula i Des-contes), Edicions del Bullent
(col·lecció

Cavallet

de

Mar)

i

Tàndem

(que

actualment,

des

de l’any 2014, forma part del grup d’Editorial Bromera amb la col·lecció el
Tricicle). Com es pot apreciar, la major part de les col·leccions pertanyen a
l’Editorial Bromera, la més forta dins del nostre territori. D’entre totes
aquestes col·leccions hem seleccionat un corpus compost per lectures que
s’ajusten a les condicions establertes en aquest treball i, que com ja hem
esmentat, són un total de 66.
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Figura 21. Títols de la mostra publicats per les diferents editorials. Figura de
creació pròpia.

En la gràfica es pot comprovar com amb un 74%, Edicions Bromera és
l’editorial de la qual s’han seleccionat més títols en la creació del corpus
objecte d’anàlisi en aquest treball. No és una dada molt sorprenent si
considerem que unes línies més amunt ja l’havíem destacada com la més
forta. Aquest percentatge suposa que pertanyen a aquesta editorial 49 títols
dels 66 analitzats i que es troben repartits en sis col·leccions.
A molta distància es troben les altres editorials. la segona per aportació de
títols és Edicions 96 amb 9 llibres, el 14%. El 6%, el componen els quatre
títols que estan en la mostra d’Edicions del Bullent. Andana Editorial aporta
al corpus tres llibres, el que es correspon amb un 5% i l’1% final és el que
pertoca al títol que aporta l’editorial Tàndem. Aquestes quatre editorials
presenten una col·lecció cadascuna d’elles.
Caldria matisar que quan emprem l’etiqueta col·leccions ho fem ja que és
aquesta definició la que utilitzen les editorials seleccionades per presentar
els diferents títols en les pàgines web. Només l’Editorial Bromera parla de
sèries i les identifica per colors segons l’edat dels lectors a qui van
destinades. Per a aquest treball la sèrie blanca, és la que s’adequa als
paràmetres ja que està destinada per a per a primers lectors. I encara que
no pretenem incidir exhaustivament en la seua adequació o no, sí que
volem destacar la definició que Sotomayor Sáez presenta de col·lecció com
a que «es un conjunto de obras de autores diversos cohesionado por
elementos extrínsecos a la creación literaria o por las regles de composición
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y ambiente de un género ya dado». (2001, p.46). Aquesta definició contrasta
en el punt corresponent a l’autoria, ja que segons aquesta autora, és propi
de les col·leccions que no existisca una autoria única. Però, com després
ampliarem, això no coincideix al 100% amb la classificació de col·leccions
que fan les editorials seleccionades, ja que en alguns casos presenten una
mateixa autoria per a diferents títols.
Per a l’anàlisi de les lectures que integren la mostra, hem creat una fitxa5
basada fonamentalment en els treballs de Lluch (2010) i de Lluch i Valriu
(2013), encara que també tenim en compte algunes qüestions ja
assenyalades per Colomer (1998 i 2010). No obstant això, hem fet una
adaptació de la seua proposta principalment per dos motius: el primer és
d’àmbit acadèmic o educatiu, ja que cal recordar que la seua investigació
està dirigida a un públic lector amb més edat o a nivells educatius superiors
(ESO, adolescents, literatura juvenil) que no la nostra (primers lectors,
primers cursos de Educació Primària); i, el segon motiu té a veure amb un
dels objectius o punts d’interés de la investigació que és la presència de
valors relacionats amb la diversitat familiar, és a dir, el tipus d’estructura
familiar que presenta la història o relat.
Per tant, i tenint en compte el que acabem de comentar, hem emprat una
fitxa d’anàlisi dividida en quatre apartats: fitxa tècnica, anàlisi del discurs,
aspectes formals i estructures familiars. A continuació, comentarem quins
subapartats o aspectes hem destacat per analitzar en cadascun d’ells:
1. FITXA TÈCNICA: hi inclourem els aspectes que es destaquen en el moment
d’haver de fer una referència bibliogràfica del llibre. Per tant, parlem de
títol, autor/a, il·lustrador/a, any de publicació, editorial, ciutat i col·lecció.
2. ANÀLISI DEL DISCURS: analitzem aspectes del relat com serien els
següents:
Argument: destaquem l’argument que presenta la història.

5

El model de fitxa es pot consultar a l’apèndix C
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Tema: si partim de la base que actualment es tracten moltes temàtiques i,
a més des de punts de vista diferents, hem agafat, seguint Lluch (2010b) i
Lluch i Valriu (2013) els següents com a possibles principals: els
sentiments; la condició humana (que implica un creixement des d’un punt
de vista psicològic, sociològic o biològic); la quotidianitat (relacionada amb
entorn social, familiar, escolar...); la família (canvis que se’n puguen
produir en el seu interior) i el context (relacionat amb la importància que
tinga el medi o l’època en què es desenvolupa la història).
A banda de destacar l’aparició d’aquests temes, també ens hem proposat
inferir de les lectures els possibles valors que hi puguen aparéixer tenint en
compte l’estreta relació que tenen o poden tenir amb l’objectiu de la nostra
investigació.
Gènere: si considerem que hem emprat com a criteri de selecció
lectures narratives per a primers lectors, no podem aplicar-les el mateix
ventall de gèneres que caldria tenir en compte que apareixen si parlàrem
de literatura juvenil;

per

això,

parlem

majoritàriament

de

contes

i

distingim entre popular i literari.
Llenguatge: se’n destaca l’ús de temps verbals, l’elecció lèxica, el tipus
d’oracions, els diferents estils entre personatges o entre aquests i
el

narrador, etc.

També

destacarem

la

presència

dels

elements

modalitzadors del llenguatge que hi puguen haver.
Estructura: s’ha investigat/assenyalat aquella que és típica de les
narracions infantils, la ternària o quinària, segons si els fets es distribueixen
en tres o en cinc moments o seqüències.
Narrador: encara que s’ha diferenciat entre diferents perspectives per
parlar de la figura del narrador, nosaltres utilitzarem el criteri que s’empra
amb més freqüència que és el de la posició respecte a allò que es narra o el
seu punt de vista i, per tant, diferenciarem entre:
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Narrador en primera persona, que participa en la història i que per
tant, transmet una visió subjectiva i parcial dels fets. Se’n poden
distingir dos tipus:
- Narrador protagonista, que sol coincidir amb el o la protagonista
i, aleshores, és el centre d’atenció de la història.
- Narrador testimoni, que sol ser un personatge secundari de la
història.
Narrador en tercera persona, que no sol ser un personatge de la
història. També en podem distingir dos tipus:
- Narrador omniscient, que a pesar de no formar part de la
narració, explica una història de la qual ho sap tot, fins i tot els
pensaments i les emocions dels personatges. Normalment, no té
opinió i explica els fets de forma objectiva.
- Narrador objectiu, que també narra des de fora de la narració
però que només descriu els signes externs, no els pensaments i els
sentiments dels personatges. Tan sols parla d’allò que qualsevol
persona pot captar i ho mostra.
A pesar que és important tenir clara i la diferència entre narrador i autor,
pensem que és interessant assenyalar aquesta matisació que fan Lluch i
Valriu (2013) al voltant de la diferència segons l’origen de l’escriptura.
Segons aquestes autores, la classificació seria:
Narració d’autor: el conte o relat d’autor és el resultat del
procés creatiu d’una persona.
Narració oral: és un tipus de relat molt habitual sobretot per als
més petits. (...) Les rondalles meravelloses, les d’enginy i les
d’animals són les més populars.
Adaptació: la reescriptura d’un relat canònic és un tipus de
fórmula narrativa molt habitual, justament perquè l’escassa
competència lingüística o literària del lector no li permet l’accés
a les obres completes però sí a determinades adaptacions. Ara
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bé, no totes les adaptacions són iguals ja que podem distingir
entre:


Reescriptura: es conserva el contingut fonamental del
text original però amb una elocució diferent, és a dir,
actualitza el text al moment històric del lector.



Reducció: adaptació seriosa que no és més que una
simplificació de l’estil o dels significats d’una obra
anterior.



Escissió: Consisteix en una supressió pura i simple i es
considera més una pràctica editorial que literària.



Expurgació: la reducció amb una funció moralitzadora o
edificant que suprimeix els fragments que el mediador
creu que poden inquietar el lector.



Concisió: abreuja un text sense suprimir cap part
temàticament significativa, però sí que es reescriu amb
un estil molt més concís. El resultat és un text nou.



Digest: versió condensada de l’original que pretén oferir
una lectura reduïda sense referència clara a l’original, la
qual cosa dóna a l’adaptador una major llibertat de
creació.

Personatges: un personatge es caracteritza per una sèrie de trets,
atributs, semes o adjectius qualificatius que li fan adquirir unitat i l’aïllen de
la resta dels personatges per l’oposició que s’estableix entre el conjunt dels
seus trets i els de la resta; alhora, els atributs en justifiquen el
comportament i les relacions que estableix amb la resta de personatges. De
forma resumida, la caracterització d’un personatge inclou:

-

El nom del personatge: el relat crea uns atributs per a cada
personatge i el nom propi funciona com un identificador d’aquestes
marques. Altres vegades, s’hi utilitza un nom comú que pot fer
referència a una particularitat física o moral.

-

Els atributs físics i psicològics: són definits amb substantius o
adjectius i descriuen l’aparença física i psicològica del personatge.
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-

Els atributs d’acció: són fonamentals ja que l’acció ocupa el lloc
prioritari del relat.

-

El nombre i els moments de l’aparició en el relat de cada
personatge aporten dades per caracteritzar-lo.

-

La presència en solitari o en companyia d’altres personatges
que poden configurar-ne les accions i compartir les funcions
actancials al llarg del relat.

-

La funció actancial que realitza: les funcions nuclears que
segueixen la trajectòria dels personatges principals i que podríem
resumir en les següents: el protagonista; l’antagonista; l’objecte, la
necessitat, el desig, el temor que mou l’acció; el destinatari o
beneficiari de l’acció; i l’ajudant del protagonista.

-

La caracterització determinada pel gènere o per l’edat: fa que
un determinat personatge puga assumir els trets específics que
culturalment li corresponen per gènere o edat o bé uns altres de
diferents i també cal analitzar com en el món possible que s’ha
dissenyat per a la narració aquests trets són jutjats o viscuts.

Escenari i època: l’escenari es refereix a la construcció textual que simula
la realitat on ocorren els fets narratius. La relació amb el personatge és
manifesta perquè pot reflectir, aclarir o justificar l’estat d’ànim del
personatge.
Les marques més habituals que s’utilitzen per mostrar l’època en la
literatura actual són els paratextos.
3. ASPECTES FORMALS: sota aquest epígraf apareixen aquells elements que no
pertanyen

estrictament

al

discurs

narratiu

indispensables per a l’anàlisi d’aquest.
Disseny i paratextos:
Format del llibre
Nombre de pàgines
Indicadors d’edat del llibre
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però

que

són

elements

Cobertes
Indicadors de la sèrie, col·lecció, editorial
Títol narració
Tipografia, distribució del text
Il·lustracions: adaptant les reflexions de l’il·lustrador Vernon-Lord (1997),
proposem uns interrogants que orienten l’anàlisi de la imatge i d’aquesta
amb el text per saber quines informacions dóna la il·lustració, quins
sentiments o quina mirada modelen i quins significats construeix amb el
text:
 Què diu o no el text i quina relació té amb la imatge.
 Quines parts del text s’han il·lustrat i quines no: anàlisi de les

redundàncies que apareixen o de les reinterpretacions que la imatge
fa del text, l’ampliació o la contradicció respecte de la informació que
presenta l’escrit.

4. ESTRUCTURES FAMILIARS: en aquest apartat assenyalarem les diferents
estructures de models de família que estan representades en els relats
(tradicional

o

nuclear,

reconstituïda, etc.).

monoparental,

Destacarem

la

homoparental,

presència

o

l’absència

adoptiva,
d’aquesta

diversitat familiar tenint en compte tant allò que assenyala explícitament el
text de la història com també aquella informació que ens faciliten o
oferisquen les il·lustracions.
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6. Anàlisi dels resultats
De forma general podem fer una descripció i una valoració dels resultats
obtinguts en l’anàlisi de les històries. Per facilitar-ne la lectura, els
comentarem en el mateix ordre en què els ítems apareixen en la fitxa
emprada i que ha estat presentada en la pàgina anterior. És a dir, parlarem
en primer lloc de dades globals relatives a la fitxa o part més tècnica: als
autors o autores, anys de publicació i els il·lustradors o il·lustradores.
A continuació, comentarem els apartats inclosos en la secció de l’anàlisi del
discurs: els temes, el gènere, el llenguatge, l’estructura, el narrador, els
personatges, els escenaris i l’època. Continuarem amb els aspectes formals:
el disseny, els paratextos i les il·lustracions i acabarem amb els resultats
obtinguts respecte de l’aparició de diferents models de famílies en l’apartat
de les estructures familiars.
6.1. Sobre l’autoria i l’edició
Dels aspectes ressenyats en la fitxa tècnica i respecte de l’autoria,
presentem dues gràfiques. En la de l’esquerra apareix la relació d’autores i
d’autors que podem trobar com a creadores i creadors de les diferents
històries. En serien un total d’un total de 14 autores i 7 autors per al total
de 66 títols6. Encara que cal tenir en compte que aquestes xifres no
reflecteixen exactament quina és la realitat. Per això, presentem dues
gràfiques. La de la dreta representa les xifres que acabem d’esmentar: si
interpretem de forma global els noms i cognoms d’autors i d’autores que
apareixen en el corpus de la mostra, veiem que hi ha més autores que no
autors. Però, si observem els títols un per un, les xifres canvien i hi ha una
major presència d’autors que no d’autores.

6

Es pot consultar la relació de títols que componen la mostra a l’apèndix D.

173

Figura 22. Nombre d’autores i d’autors
Figura 23. Autoria per títols
Figures de creació pròpia

Aquesta qüestió s’explica si tenim en compte que alguns autors, com és el
cas d’Enric Lluch, ho és de 35 dels títols ressenyats i d’aquests, 34 estan
distribuïts en quatre col·leccions de l’Editorial Bromera: El bagul dels
monstres, Pr1mers lectors, Lletra Gran i Des-contes. Hi ha un altre cas ja
que Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu són els tres els autors de la
col·lecció El món de Paula, també de Bromera. Per tant, caldria tenir en
compte aquestes qüestions perquè sembla que hi ha una major presència
d’autores però, en realitat hi ha més títols escrits per autors. Aquest fet, per
una altra banda, trencaria amb allò esmentat anteriorment en paraules de
Sotomayor Sáez (2001) quan parla de la no-existència d’una autoria única
en les col·leccions. Ací veiem que no s’acompleix el paràmetre o requisit
però, també cal recordar que la classificació en col·leccions la decideix
l’editorial mateix.
Pel que fa als il·lustradors o il·lustradores, trobem que n’hi ha un total
de 38 diferents per a tots els títols. D’aquesta quantitat, 25 són homes i 13
dones. A més a més, voldríem ressenyar que alguns dels il·lustradors han
treballat en més d’una història, cosa que no passa en el cas de les dones.
Presentem els resultats en el següent gràfic.
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Figura 24. Nombre d’il·lustradors i d’il·lustradores. Figura de creació pròpia.

Totes les publicacions ressenyades es troben publicades entre el 2010 i el
2014. Encara que el paràmetre temporal d’aquesta investigació comprén
des de l’any 2010 fins a l’any 2015, hem de destacar que no hem trobat cap
publicació del 2015 que es puga incorporar al corpus per no acomplir els
requisits establerts.
6.2. Aspectes de l’anàlisi del discurs
Com hem esmentat, els apartats inclosos en la secció de l’anàlisi del discurs
serien els temes, el gènere, el llenguatge, l’estructura, el narrador, els
personatges, els escenaris i l’època i són tots aquests els que comentarem a
continuació.
En relació al primer d’aquests aspectes, presentem la gràfica que resumeix
quins han estat els temes apareguts en les narracions analitzades.

Figura 25. Distribució dels temes apareguts. Figura de creació pròpia.
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Més de la meitat dels contes tenen com a tema únic o principal el de la
quotidianitat (54%). Les històries es desenvolupen en entorns que són
habituals des del punt de vista familiar o social per als xiquets i les
xiquetes. També apareix en algun títol el descobriment del primer amor
com per exemple en A mi no m’agraden els llibres; en d’altres, els i les
protagonistes estan acompanyats d’algun dels avis, bé com a companys
d’aventures o bé com a veu que relata experiències vitals que aprofiten per
a un bon aprenentatge. Per exemple tenim El gos del iaio, Fent fotos o On
està Tom?
El segon del temes més repetits, encara que ja a bastant distància del
primer, ha estat el del context (17%). En les lectures en què apareix aquest
tema destaca el paper dels animals com a protagonistes (Aquest gos és tot
un jardiner, Tres porquets durs de rosegar, Set cabretes cabrejades); i
també perquè tracten en el seu argument la defensa del medi ambient (El
riu d’Elena, Vull un gelat). També n’hi ha d’altres en què la relació entre els
fets i els contextos urbans o rurals és condicionant perquè el que conta la
història no podria haver sigut en un altre medi o context. Serien els casos
de Els colors del semàfor (ambient urbà) o El nap gegant (ambient rural).
Amb un 11%, el tercer dels temes és el de la presència dels sentiments.
Hem trobat històries que parlen de por i d’amor fraternal alhora com és el
cas d’Imma i Emma, que quasi desapareixen per la por de perdre’s l’una a
l’altra; o també de la por davant d’allò desconegut com a La cova;
frustració, com en el cas de Tafaner i la Lluna quan no pot veure el cel amb
el telescopi perquè està ennuvolat; però també la felicitat com en Vull ser
muixeranguera quan Anna, la protagonista, aconsegueix el seu objectiu que
coincideix amb el títol de la història.
El creixement des del punt de vista psicològic, sociològic o biològic d’una
persona, una família o nació és allò que destaca en el tema de la condició
humana. Aquest és el quart en la classificació amb un 10%. Encara que no
com a tema únic o principal, ens ha sorprés la posició que ocupa aquest
tema

davant

d’altres

que

podrien
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considerar-se

més

propicis.

El

desenvolupament psicològic no sol ser habitual en les històries que
s’adrecen als primers lectors, no obstant això sí que hem trobat alguns
títols en els quals es podria considerar el creixement com a part d’un
aprenentatge vital com serien els casos de Vull una mascota o A la piscina;
i, en d’altres títols, es parla del creixement biològic com en Feliç aniversari.
Els temes de la família (7%) i el de l’entorn (1%) són els que apareixen en
últim lloc. No hi ha massa títols que parlen de l’arribada d’un nou germà o
germana (de fet, només en tenim un, Mare, bracet!) o de divorci, orfandat o
abandonament. L’adopció apareix en A mi no m’agraden els llibres, hi ha
una companya nova de classe que ha arribat de l’Índia i es diu
explícitament al text que ha estat adoptada.
S’ha d’esmentar que tampoc trobem com a temes principals o esmentats en
aquestes narracions l’exili, la migració o la desocupació. Sí que existeix,
però, un títol que inclou una història relacionada amb la guerra i en el qual
es conta com la família ha de fugir del lloc on vivien. Es tracta de La xiqueta
que només es va poder endur una cosa.

Com ja vam destacar en l’estat de la qüestió, la LIJ és transmissora de
determinats valors socials que són els que estan vigents en cada territori i
en cada època; per tant, la LIJ presenta valors, normes i sistemes d’una
comunitat als seus membres i, a més, constitueixen un recurs educatiu de
primer ordre (Cassany, Luna i Sanz, 2001; Colomer i Duran (2000); Bruña
(2017). El problema de fons no és que els valors hi apareguen, perquè
també se’ls hi pot trobar en d’altres tipus de literatura, sinó que aquest
objectiu pot convertir la literatura en un instrument sense valor literari i
exclusivament pensat per crear «millors persones». I arribats a aquest punt
cal recordar les paraules de Mata (2014) qui ens deia que els valors es
poden definir o descriure però, no transmetre. I també les paraules
d’Andruetto quan advertix que:
la cuestión de los valores se ha convertido en un clisé a dos puntas. Por
una parte, se fabrican libros horribles para “enseñar ciertos valores”, por
el otro hay quienes argumentando que eso está mal escriben o publican
una literatura lavada de todo contenido, carente de cualquier atisbo de
profundidad, que se pretende “graciosa e inocente”, y se espera que
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circule como literatura porque no pretende moralizar. Es una especie de
encerrona ideológica, una verdadera paradoja. Todos hablamos de
valores queriendo decir cosas muy distintas. (2008, p.4)

Això no obstant, recordem que un dels nostres objectius és analitzar la
presència

d’aquests

valors,

a

més

dels

prejudicis

i

estereotips

relacionats amb la diversitat de models familiars i és per aquesta raó que
presentem a continuació quins resultats

al voltant de la presència dels

valors apareixen en les lectures que formen part del corpus.
En algunes de les col·leccions es veu clarament una línia temàtica conjunta
o conductora que, després, pot especificar-se o concretar-se en els diferents
títols. En d’altres, encara que també parlem de col·leccions, els títols que
les configuren són tan diferents entre si que no es pot establir la mateixa
relació. Tanmateix, considerem adequat utilitzar la classificació dels títols
per col·leccions per presentar aquestes línies temàtiques relacionades amb
els valors que se’n destaquen. Per exemple, podem observar:
La vida quotidiana, que es reflecteix en l’observació de l’entorn, la
diversió que implica jugar al parc, l’ampliació de coneixements, alhora que
el compliment d’anys i l’aprenentatge de les onomatopeies; tot plegat
apareix en Els contes de Marc dins de la col·lecció Bressol de lletres
d’Edicions 96. Aquests llibres són com una mena de sèrie dins de la
col·lecció. Es tracta de 5 llibres creats per Carme Miquel i que en un principi
foren publicats per separat, entre els anys 2009 i 2012 (raó per la qual, el
primer, de 2009, no ha estat inclòs al corpus), i que actualment es troben
en un únic volum que inclou un CD d’àudio per poder escoltar també els
relats. Són uns llibres l’objectiu dels quals és entretindre alhora que
ensenyen aprenentatges bàsics relacionats amb l’entorn dels infants.
La paròdia dels estereotips (en aquest cas referits a personatges
coneguts o identificats com a monstres: la bruixa, el vampir, l’home del sac,
el zombi, el fantasma, la mòmia, l’ogre, l’esquelet, el monstre de l’armari i
l’home llop). Aquesta línia està relacionada amb la col·lecció El bagul dels
monstres d’Edicions Bromera i escrita per Enric Lluch qui ens presenta deu
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històries, cadascuna protagonitzada per un dels monstres anteriors però
que, en lloc de fer por, fan riure o fins i tot llàstima per tot el que els
succeeix.
Els primers aprenentatges inclouen qüestions com la supervivència, la
curiositat,

les

limitacions físiques,

la

negociació,

la

idealització,

les

estratègies, l’autoestima, l’acceptació. Són temes que ens trobem en la
col·lecció Pr1mers contes d’Edicions Bromera i escrita també per Enric
Lluch. Cadascuna de les històries té un/a protagonista diferent i veiem com
aprenen a superar reptes, xicotets problemes i a tenir bones relacions
familiars.
En la col·lecció El món de Paula escrita per Teresa Soler, Maria Viu i Vicent
Nadó, d’Edicions Bromera, tenim una protagonista, Paula, que dóna nom a
la col·lecció i que, lògicament, apareix en tots els números. En cadascun
d’ells veiem com es treballa un vessant de l’educació: educació cívica
(cura del medi ambient), educació per a la salut, educació lúdica
(importància

del

joc),

educació

ètica

(responsabilitat)

i

educació

afectivoemocional (tant cap a persones com cap als animals).
La transformació humorística del conte tradicional és la línia temàtica
que apareix a la col·lecció Des-contes, també escrita per Enric Lluch i
publicada per Bromera. Hi ha un cert canvi en el títol respecte dels relats
originals i que a pesar de permetre identificar quina és la història que
trobarem, ja fa sospitar que alguna cosa ha canviat (Caputxeta i el llop
borinot, La trompeta de la Cendrosa, El saxofonista d’Hamelín, Els músics
que bramen, Tres porquets durs de rosegar, La gallina dels quatre ous, Els
dos genis d’Aladí, Set cabretes cabrejades, Quin plom de soldadet, Les
increïbles botes del gat). El que trobem són les històries i els personatges
dels contes clàssics que gairebé tothom coneix però, des d’una perspectiva
irònica i amb tocs d’humor.
De la resta de títols es podrien fer diverses agrupacions ja que, presenten
temàtiques i tractaments diferents: un primer grup estaria compost per
obres

en

què

destaquen

valors
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com

la

constància

(Vull

ser

muixeranguera); la tenacitat (Aquest gos és tot un jardiner); la diversitat
(Elefants de color); la generositat (A la fira); el valor de les paraules
(Les flors de l’Albagés); de la imaginació per a la resolució de problemes
(On s’amaga la son) o de saber compartir (Mare, bracet!).
En un segon grup, podríem incloure històries en què destaca la importància
de la cura del medi ambient (El riu d’Elena); del treball col·laboratiu (El
nap gegant); de l’entorn positiu (La festa monstruosa); de dir la veritat
(A la cova); d’acomplir els somnis (El ratolí i les disfresses); de valorar a
tothom per igual (Tafaner i la Lluna).
I, en un tercer grup, hem trobat d’altres temes com la utilitat dels llibres
(A mi no m’agraden els llibres); la sobreadaptació social (Els amics de
Marieta); el caràcter negatiu de la revenja (Ganxo i les puces punxoses);
l’educació vial (Els colors del semàfor); la sincronia entre bessons o
bessones (Imma i Emma); els mons de la lectura (La xiqueta que només
es va poder endur una cosa); la innocència infantil (La Lluna té fred, La
dent de Maria); o l’assumpció de la responsabilitat dels actes (Pintant la
casa).
Com es pot observar en la relació abans exposada, només s’ha esmentat un
títol en el qual apareix com a tema la diversitat. Es tracta d’Elefants de
colors d’Enric Lluch, de la col·lecció Lletra Gran i publicat per Edicions
Bromera. És una història que transcorre en una aula en la qual estan
treballant l’educació artística. Miquel pinta un elefant de colors cridaners i
que tradicionalment són considerats molt poc habituals per a aquests
animals. Un company se’n burla i el critica fins que la mestra aprova el
treball de Miquel i, aleshores, el company comença a imitar-lo. Hem parlat
de diversitat perquè el protagonista interpreta la tasca a la seua manera,
sense tenir en compte allò que fan els altres, en aquest cas pintar un
elefant de gris o de colors foscos.
En l’àmbit de la tipologia textual narrativa, hem seleccionat com a gènere
literari per a la mostra del corpus el conte, ja que és el tipus de gènere de
major difusió en la literatura infantil. En relació amb la franja d’edat
seleccionada per a la mostra, els xiquets i les xiquetes d’entre cinc i vuit
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anys es troben en el que Cerrillo (2007, pp.98-111) anomenava «estadio
preoperacional» i «estadio de las operaciones concretas» en què es barreja
la funció simbòlica amb l’aparició del llenguatge i una mica després, apareix
el moment de la primera orientació al món objectiu. Aquesta funció els
permet inferir els esdeveniments perquè van interioritzant els esquemes
d’acció i, tot açò flueix cap al fet que l’estructura dels contes siga ben
coneguda i entesa des de ben xicotets i, comptat i debatut, un dels gèneres
amb més èxit en aquesta franja d’edat.
Si tenim en compte la classificació més emprada per diferenciar els tipus de
contes (popular o literari), cal assenyalar que els textos que componen la
mostra pertanyen tots al segon grup, és a dir, són contes literaris o també
es podrien definir com a narratives infantils d’autor, ja que l’autoria és
coneguda. Els textos es caracteritzen per la senzillesa temàtica i argumental
i plantegen conflictes que normalment es resolen dins de la mateixa història
per tal d’evitar la confusió al lector.
Una vegada efectuada aquesta classificació binària (popular/literari), hem
volgut aprofundir més i hem subclassificat els relats mitjançant la proposta
de Lluch (2010) i Lluch i Valriu (2013) ja que la mostra en condiciona
aquesta. Els resultats els presentem en la gràfica següent:

Figura 26. Subclassificació dels contes literaris de la mostra. Figura de creació
pròpia.
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Com es pot veure hem classificat els relats en quatre grups principals que
anomenarem per ordre quantitatiu: els relats d’autor (60%), els relats de
fantasia (32%), els relats realistes (5%) i els relats de realisme fantàstic
(3%). A continuació passarem a explicar el perquè d’aquesta divisió i què
hem inclòs en cadascun d’aquests grups.
Segons Lluch i Valriu (2013), la narració d’autor serien aquells relats que
són el resultat del procés creatiu d’un autor o d’una autora. Si agafem al
peu de la lletra aquesta definició, tots els relats analitzats hi estarien
inclosos. Ara bé, hem volgut matisar aquesta qüestió i, en aquest grup,
hem incorporat contes que, a banda d’acomplir aquesta característica,
també en presenten algunes altres que en voldríem destacar. És el cas, per
exemple d’El nap gegant, que presenta reminiscències o traces pròpies d’un
conte popular, a més d’acumulatiu, però, que també es podria considerar
una reescriptura ja que encara que sembla una rondalla de tipus costumista
i d’animals alhora, l’autor, ens la fa arribar amb una elocució diferent. O,
també per exemple, El conte del pardalet, una reescriptura d’un conte
popular en què s’ha canviat la figura del personatge principal del ratolí per
la d’un pardalet que busca l’ésser més fort perquè li cure una pota. A més,
aquesta història es presenta en format bilingüe i amb dibuixos que
substitueixen elements ja apareguts prèviament al text.
Com a casos curiosos o dignes de destacar tindríem contes com els que
componen la col·lecció d’El món de Paula (Edicions Bromera) o Els contes de
Marc (Edicions 96). Els destaquem perquè encara que es pot veure la
presència d’un personatge principal adequat a l’edat del públic lector, les
històries són difícilment classificables com a contes ja que, realment són
una suma d’accions en les quals aquests protagonistes es veuen immersos
però, que no presenten una estructura narrativa clara o típica. I, caldria
assenyalar que aquesta relació de fets, no és únicament una apreciació
personal, sinó que també està assenyalada al web de l’editorial.
En el grup que hem classificat com a relats de fantasia hem inclòs els deu
títols de la col·lecció El bagul dels monstres i, també, els deu de Descontes, totes dues d’Edicions Bromera. Ens trobem amb una sèrie de relats
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en què es barregen trets de caràcter realista amb d’altres provinents de la
tradició popular. És el que ocorre en ambdues col·leccions ja que ens
trobem amb personatges que coneixem del folklore o imaginari col·lectiu (la
bruixa, el fantasma, l’home del sac, la Caputxeta, la Cendrosa, el gat amb
botes, etc.) però que també han sofert un procés de reescriptura i ara, en la
majoria de casos, la història es desenvolupa en un context actualitzat i
proper o més proper a la realitat del lector o lectora. Podem recordar, per
posar alguns exemples, com en el cas del relat El vampir, aquest va al
dentista i també demana una pizza a domicili. O, en Tres porquets durs de
rosegar, quan els animals deixen la casa materna i se’n van a la nova,
aquesta té mesures de seguretat com les que apareixerien en una casa
actual.
Parlem de relats realistes en els casos d’històries que plantegen conflictes
i que no sempre tenen una solució total o un final feliç (Lluch i Valriu,
2013). En aquest grup destacaríem tres títols dels quals dos pertanyen a la
col·lecció El Micalet Galàctic d’Edicions Bromera A mi no m’agraden els
llibres i La xiqueta que només es va poder endur una cosa, i, el tercer Vull
ser muixeranguera és d’Andana Editorial. S’identifiquen amb aquesta
definició però, només en part perquè, l’edat dels destinataris dels relats no
permet que el final no siga feliç, tal vegada sí que permet un final obert
però, de cap manera un d’infeliç. Caldria tenir en compte aquesta
circumstància que no es donaria, potser, en un relat adreçat a un públic
d’edat més alta.
En el cas de Vull ser muixeranguera, la protagonista no renuncia al seu
somni malgrat els intents de la família. Aquest és, tal i com assenyala el
títol, formar part d’una muixeranga; i, no tan sols ho aconsegueix sinó que
a més, convenç el pare i la mare perquè també formen part de la colla.
Joanet, el protagonista de la història A mi no m’agraden els llibres,
comprova en el transcurs del relat que aquests objectes l’ajuden a resoldre
situacions conflictives però, el final no és totalment tancat ja que el xiquet
afirma que li agrada llegir però, que continuen sense agradar-li els llibres
(qüestió que sovint es considera implícita). Per últim, en La xiqueta que
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només es va poder endur una cosa trobem un final obert ja que Lena, la
protagonista, acaba trobant el regal perfecte per a la seua àvia que ha de
complir 100 anys, li escriurà un conte. Tot i això, al remat, nosaltres, lectors
i lectores, no coneixerem com queda eixe conte que Lena comença a
escriure al final del relat.
Amb independència del final feliç i tancat; feliç i no tancat i obert que
trobem en aquestes tres històries respectivament, les hem classificades
com

a

realistes

perquè

clarament

plantegen

un

conflicte

que

els

protagonistes, situats en un context real i actual, han d’intentar resoldre.
No vol dir açò que altres de les històries analitzades no es desenvolupen en
contextos reals o versemblants però, sí que és cert que el plantejament del
conflicte no és tan evident i personal com en el cas d’aquests tres
protagonistes.
En l’últim dels grups en què hem dividit la mostra hem inclòs uns títols sota
l’epígraf del realisme fantàstic, ja que es tracta de narracions que partint
de coordenades realistes inclouen elements meravellosos o irreals (Lluch i
Valriu, 2013). Parlaríem, per exemple, del relat Aquest gos és tot un
jardiner en què ens trobem una barreja entre humans i el protagonista que
és un gos mig humanitzat ja que fa de jardiner i fins i tot se’n vist però, que
no es pot comunicar verbalment amb els amos; i també, estaria inclòs el
relat Imma i Emma, en el qual les dues bessones protagonistes són capaces
de convertir els seus somnis en realitat encara que sembla que ho fan
inconscientment. Aquest relat també destaca pel fet que l’autora i
l’il·lustrador acaben convertint-se en personatges de la història, que han
escrit i il·lustrat respectivament, per poder ajudar les bessones a no
desaparéixer.
Quant a l’ús del llenguatge que els autors i autores han emprat en el
corpus de la mostra cal assenyalar que, en conjunt, són obres senzilles que
no inclouen massa text la qual cosa s’adequa a l’edat del públic lector.
L’elecció lèxica està relacionada com és previsible, amb la temàtica de què
parla la història i, usen un vocabulari en registre estàndard habitual i
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fàcilment conegut pels xiquets i xiquetes. Tanmateix, en alguns textos
trobem

expressions

col·loquials

com

“a

pastar

fang”

(El

vampir),

expressions que ajuden a cridar l’atenció del lector o la lectora; o
terminologia

inventada per

l’autor,

“vocatio muixeranguis” (Vull ser

muixeranguera) que, lògicament, ell mateix s’encarrega d’explicar en la
narració.
La senzillesa de les històries es manifesta de forma coherent amb el fet que
el tipus d’oracions siguen breus, ja que els textos presenten exposicions
clares amb moltes accions i desenllaços ràpids. Es barreja la presència de
diàleg i text narrat en la majoria dels títols però, cal insistir que en conjunt,
els textos, són molts breus, i els diàlegs pràcticament es limiten a la relació
pregunta curta i resposta també curta o directa. Pel que es refereix als
marcadors textuals, els que apareixen bàsicament als relats tenen a veure
amb la delimitació o concreció del pas del temps i, per descomptat, estan
relacionats la presència del temps verbal que s’empra en aquests.
De fet, i respecte a l’ús dels temps verbals, existeix un cert predomini dels
títols escrits en passat sobre les històries en què s’empra el present
d’indicatiu. Respecte d’aquesta qüestió, es pot esmentar la relació que
existeix entre dos col·leccions, El bagul dels monstres i Des-contes i l’ús del
passat. Són les dues col·leccions les històries de les quals hem definits com
a relats de fantasia ja que apareixen elements provinents de la tradició
popular. Cal recordar que en una de les col·leccions cada títol el
protagonitza un monstre (la bruixa, el vampir, l’ogre, la mòmia, etc.) i en
l’altra el que tenim són els personatges d’històries populars i es recreen de
forma un tant diferent les seues aventures (la Caputxeta, la Cendrosa,
Aladí, etc.). També, en els relats que hem classificat com d’autor, El nap
gegant i Les flors de l’Albagés, predomina l’ús del passat ja que estan
escrits com si foren adaptacions de rondalles tradicionals.
En canvi, en la resta, que es presenten sense la presència d’elements
màgics, s’empra principalment el present d’indicatiu. Caldria destacar dos
títols en què s’empren els dos temps verbals (passat i present) que van
alternant-se en l’ús segons qui parle. En La cova, l’acció se situa en el
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present però quan la germana i els cosins intenten fer-li por al xiquet,
David, empren el pretèrit imperfet per contar-li qui vivia a la cova. L’altre
títol seria El gos del iaio, ja que el iaio parla en passat del seu gos mentre
que el nét li pregunta en present quines coses més sabia fer l’animal.
Les onomatopeies són un altre tret que apareix sovint en molts dels textos.
Són habituals les que representen els diferents sons que realitzen els
animals també pel fet que en molts dels títols aquests són els personatges
principals. Però també apareixen exemples d’onomatopeies que representen
sons relacionats amb bacs i trompades. Alguns títols en què n’apareix una
bona representació serien Els músics que bramen, El nap gegant o Pèls
i plomes, com es pot veure a l’exemple següent:
MÈU, MÈU, MÈU
BUB, BUB, BUB
BEEE,
CLOC-CLOC,
QUIQUIRIQUIC,
QUAC, QUAC, QUAC
GRUNY, GRUNY
PIU-PIU
MUUUUU
UN REGALET PER A TU,
UN REGALET PER A TU7. (Pèls i plomes, 2012, p.22)

A pesar que tots els títols seleccionats per al corpus són textos narratius,
caldria destacar que en alguns, el text es presenta en format de versos amb
una rima consonant, encara que no podríem parlar exactament de poesia.
Ocorre en els quatre títols de Els contes de Marc (El cel, Al parc, Feliç
aniversari i Pèls i plomes) i en El ratolí i les disfresses. En aquests títols, tot
el text presenta aquest format, encara que estiga narrant una acció, mentre
que en Els amics de Marieta i Els músics que bramen apareix el format de
redolins o quartets quan parla algun personatge concret. És el cas del gos,
personatge d’aquesta última història assenyalada, que, per una altra banda
és lector de poesia.

7
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Al racó de les disfresses
hi ha un ratolí amagat
que de tant ratar teles
viu en un món encantat.
Sedes i tuls alimenten
la seua gran fantasia
emboirant-li la raó
l’olor de la naftalina. (El ratolí i les disfresses, 2011, p.4-5)
El burro va caminar fins a arribar a una figuera.
A l’ombra, un gos flac tocava un timbal.
- Vine amb mi, xitxo, i tocarem en les places més grans de Bremen.
El gos, que llegia llibres de poesia, va contestar:
-Com que tinc vocació d’artista,
t’acompanyaré, burro guitarrista. (Els músics que bramen, 2010, p.4)

Cal destacar la presència d’una poesia inserida en un dels títols analitzats.
Es tracta del poema “Llarg i prim” de Marc Granell que pertany a l’obra Oda
als peus. Aquest poema l’empra Joanet, el protagonista per comunicar-se
amb la nova companya procedent de l’Índia. La xiqueta no coneix bé el
valencià però, Joanet pensa que pel ritme i la sonoritat de les paraules, ella
l’entendrà. I tenia tota la raó. En aquest mateix llibre també apareix la
referència a Allà on viuen els monstres de Maurice Sendrak, com a exemple
de llibres que el protagonista pot trobar a sa casa.
Quan ix el sol
és una flor,
que, tota d’or,
a espai desperta
entre la mar
de brea i sal
i el camp tallat
de mel i ametla.
I caram si resultà aquell poema! Naiana, emocionada pel so d’aquelles
paraules, li engaltà el bes més dolç que Joanet havia tastat mai. I tant i tant li
agradà que repetí el mateix secret amb poemes d’altres escriptors. (A mi no
m’agraden els llibres, 2010, p.57-59)

També en aquest apartat al voltant del llenguatge i en relació amb la
investigació que ens ocupa considerem imprescindible l’observació de la
presència d’elements lèxics modalitzadors. No hi existeix una gran
presència en el conjunt de la mostra però, dels que sí que hi apareixen ens
agradaria destacar l’ús dels diminutius que són emprats com a mostra
d’estima: «dona tan velleta com ell» (El nap gegant); «monstret» (El
monstre de l’armari); «animalet» (Vull un animalet); també la presència
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d’augmentatius com «lletgíssima» (La bruixa) o «veuota», referint-se a la
del llop en Caputxeta i el llop borinot però, a més, s’empra la mateixa
paraula per a la «veuota de la madrastra» de La trompeta de la Cendrosa.
Tot i això, hi ha una constant quan parlem de modalització i és el fet que les
mares sempre són definides com a boniques i, a més, aquesta és
pràcticament l’única carta de presentació d’elles als llibres. Tenim els casos
de Mare, bracet! en què Pau, orgullós pensa: «Tinc la mare més guapa del
món» (Giménez, 2010, p.2). O també en la col·lecció El mon de Paula, quan
la xiqueta ens la presenta en Mal al queixal, diu: «Esta és ma mare. És
bonica i em vol molt» (Soler, Viu i Nadó, 2013, p.2). Només hi ha una
diferència quan se’ns presenta la mare d’Urk, el monstre de La festa
monstruosa. Com que la mare també és una monstre, doncs no la
defineixen com a bonica ni guapa sinó com a bromista i bona cuinera. I fins
i tot, al final de la història apareix que «les mares són sabudes, fins i tot les
mares dels monstres, i sempre saben com aconseguir el que volen» (Cano,
2010, p.30).
En els contes literaris per a xiquets i xiquetes se solen emprar també les
fórmules d’inici i de tancament del relat provinents dels contes populars. Per
tancar aquest apartat sobre el llenguatge aparegut en les obres inserides en
el corpus, destacarem que en la majoria dels relats no apareixen aquestes
fórmules. De fet, només en deu dels 66 títols apareixen fórmules d’inici i de
tancament (nou pertanyen a la col·lecció Des-contes d’Edicions Bromera,
que són adaptacions de contes tradicionals i, també en El conte del pardalet
de la col·lecció Bressol de lletres bilingüe, d’Edicions 96).
Respecte a l’estructura que presenten els contes, aquesta correspon a
aquelles més habituals per als primers lectors com són els destinataris de la
mostra del corpus. Estem parlant de les estructures ternària o quinària en
què continuen apareixent les parts típiques del relat (inici del conflicte,
conflicte i resolució del conflicte, pel que fa a la ternària i situació inicial,
inici del conflicte, conflicte, resolució del conflicte i situació final pel que
respecta a la quinària).
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Presentem a continuació un gràfic que resumeix la presència d’aquests tipus
d’estructures.

Figura 27. Distribució estructura interna dels relats. Figura de creació pròpia.

Com es pot apreciar, un poc més de la meitat dels títols (el 52%) presenten
una estructura ternària, però cal destacar que en segon lloc, amb un 26 %
apareixen tota una sèrie de títols difícils de classificar pel que fa a la divisió
clàssica. Com ja hem comentat anteriorment, ens trobem amb una sèrie de
relats que simplement acumulen accions i que, per tant, no considerem que
s’adeqüen a cap de les estructures. Com ja ha estat esmentat, aquesta nopresència se centra bàsicament (però no de forma exclusiva) en dos
col·leccions, El món de Paula de l’editorial Bromera i Els contes de Marc
d’Edicions 96.
Per últim, amb un 22% apareixen les obres que hem classificat d’estructura
quinària ja que el contingut i el desenvolupament de la història s’adequa
molt més a aquesta estructura. Hi inclouríem, per exemple, tota la col·lecció
Des-contes d’Edicions Bromera.
El tipus de narrador que hem trobat més habitual en les narracions
infantils de la mostra és un narrador en tercera persona. Podem veure els
resultats obtinguts en la gràfica següent:

189

Figura 28. Tipus de narradors que apareixen al corpus analitzat. Figura de creació
pròpia.

Si partim del predomini del narrador en tercera persona veiem que, per
poca diferència, hi ha una major presència del tipus de narrador objectiu, el
que narra des de fora. És un poc menor la presència del narrador
omniscient, que coneix tot absolutament de la història i dels seus
personatges. A més, la regularitat en l’ús d’un tipus de narrador o un altre
s’aprecia en les diferents col·leccions analitzades. Per exemple, aquelles que
conten accions més o menys habituals i que no estan basades en relats
tradicionals o que no tenen a veure amb personatges de l’imaginari
col·lectiu, presenten un narrador objectiu. Són les col·leccions de Lletra
Gran, Pr1mers contes i El món de Paula. En canvi, la col·lecció d’El bagul
dels

mostres

(que

com

les

anteriorment

citades

pertanyen

a

Edicions Bromera), que té personatges del folklore popular de terror, sí que
ofereix un narrador omniscient. El curiós del cas és que la col·lecció
Des-contes (Bromera), composta per relats basats en d’altres tradicionals
presenta una varietat respecte del narrador. Només en tres dels deu
títols apareix un narrador omniscient (La trompeta de la Cendrosa, Els dos
genis d’Aladí i Les increïbles botes del gat), en la resta, el narrador és
objectiu i ni avança informació ni ens conta pensaments ni sentiments
interns i personals dels personatges.
Hi havia una vegada un home pobre que va heretar un gat pèl-roig.
L’home va pensar que el gat no li servia per a res perquè en sa casa no hi
havia ni ratolins.
Quan l’anava a abandonar, el gat es va posar a parlar:
-Dóna’m unes botes i un sac i et faré ric –va dir l’animal.
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L’home no s’ho va creure. Però, per si de cas, li va donar unes botes velles i
un sac apedaçat. (El gat amb botes, 2010, p.4)

Encara que només hi ha tres casos, considerem rellevant parlar dels títols
que presenten un narrador en primera persona. Tenim, a més, dues
narradores protagonistes i una narradora testimoni. Aquesta última és
Mercé, la companya de jocs del gat Ganxo, protagonista de Ganxo i les
puces punxoses, i que ens conta tot el que li va passar al seu amic animal i
el que ella i sa mare van fer per lliurar-lo de les puces.
Sóc la Mercé. El Ganxo i jo ens ho passem d’allò més bé.
L’altre dia el Ganxo es va menjar unes moscardes però una se’n va
escapar.(2012, p.4)
(...)
La mare de seguida va dir: “el Ganxo té puces”. Jo volia ajudar-lo. Segur que
la mare pensaria com fer-ho (2012, p.14)

En el cas de les xiquetes protagonistes, una d’elles no té nom. És la xiqueta
de la història On s’amaga la son?, que ens va contant com la busca i què
passa quan la troba. La segona seria Paula, protagonista de la col·lecció de
Bromera, El món de Paula. En Mal al queixal, la xiqueta se’ns presenta i ens
conta que li fa mal un queixal i què ha de fer per solucionar-ho. A més de
curiós perquè hi ha pocs títols amb un narrador en primera persona,
aquesta història també ho és perquè és l’únic títol dels vuit que componen
la col·lecció que el presenta. “(...) JO SÓC PAULA I M’ENCANTA LA MEL. ÉS
TAN DOLÇA! CREC QUE SERIA CAPAÇ DE MENJAR-ME UN POT SENCER”8
(2013, p. 6-8).
El que sí que presenten com a tret comú tots els títols analitzats des del
punt de vista del narrador és que aquests tipus de relats per a infants són,
principalment, relats d’acció, i per tant, veiem que la veu del narrador deixa
fora les descripcions i també la introspecció.
Entre els diferents personatges que ens mostren els títols analitzats i que
coincideixen

amb

el

conjunt

d’obres

de

literatura

infantil,

trobem

representacions d’humans (de gènere femení o masculí, més o menys
estereotipats), animals humanitzats, éssers monstruosos, astres i, fins i tot,
8
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joguets. De fet, podem observar la distribució dels diferents personatges
protagonistes en la gràfica següent:

Figura 29. Tipologia de personatges protagonistes. Figura de creació pròpia.

Com es pot observar destaquen amb un 23% els títols que tenen un
protagonisme que hem anomenat col·lectiu. Ací es trobarien aquelles obres
protagonitzades per tota una família (Les flors de l’Albagés) o també
parelles (Imma i Emma, El colom coix o Mare, bracet!). A continuació
caldria esmentar el 21% dels títols que estan protagonitzats per un
personatge masculí i, amb el 20% aquells que tenen com a protagonista un
de femení.
Per una altra banda, és la mateixa la quantitat d’obres que mostren com a
protagonista un monstre o un animal, amb el 17%. I, un altre empat, amb
un títol per a cada un, seria entre aquelles obres que tenen com a
protagonista un astre o un joguet (1%).
En qualsevol cas, voldríem matisar o ampliar aquests resultats començant
pels protagonistes individuals masculins o femenins. La poca diferència que
marquen els resultats entre els protagonistes masculins i femenins es deu a
la presència, entre els títols analitzats, de la col·lecció El món de Paula de
l’editorial Bromera. El fet que la xiqueta protagonista (Paula) participe de
forma individual en cinc dels vuit títols que la componen, equilibra la
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balança. En la resta de col·leccions analitzades, predomina el protagonisme
masculí quan parlem de protagonistes individuals.
Aquests i aquestes protagonistes són xiquets i xiquetes que comparteixen la
mateixa edat dels lectors i lectores per a qui va destinada l’obra. I, un altre
tret molt important que comparteixen és que totes i tots llevat de dos
casos, els de les protagonistes d’On està la son? i Fent fotos, tenen un nom
propi que permet la identificació i que, en ocasions, permet l’assignació
d’atributs

particulars.

Parlem

d’un

dels

trets

que

Colomer

(2002b)

assenyalava com a criteri per analitzar els personatges, i que és el de
l’entitat.
Com és sabut, de vegades, hi ha personatges que no tenen nom propi, sinó
comú, ja que són personatges que es troben en la tradició literària i, aquest
fet, permet una economia descriptiva. Davant d’aquestes circumstàncies
trobem necessari, per cridaner, esmentar el que ocorre en la col·lecció El
bagul dels monstres de l’editorial Bromera. Dels 10 títols, cinc dels
protagonistes són identificats amb un nom propi (la bruixa Marruixa (l’única
protagonista femenina de tota la col·lecció), el vampir Ladislau, l’ogre
Menja-xiquets, l’esquelet Ossets i Fermí, l’home llop), mentre que els altres
cinc s’identifiquen amb un nom genèric (la mòmia, el fantasma, el zombi,
l’home del sac i el monstre de l’armari). Parlem de fet cridaner que sembla
respondre més a una qüestió personal de l’autor, perquè el fet que el o la
protagonista tinga nom propi no canvia en absolut que estiga més o menys
descrit, ni psicològicament ni físicament. En tot cas, són les il·lustracions
aquelles que ens ajuden amb aquestes característiques però, d’aquest fet,
en parlarem més endavant.
La presència dels astres i dels joguets és habitual en els títols de literatura
infantil. Podem esmentar dins del corpus analitzat, Tafaner i la Lluna o
L’osset Pep, històries en les quals la seua presència és imprescindible per al
desenvolupament de la trama. En la primera, perquè al mussol Tafaner li
encisa contemplar la Lluna i, en no poder veure-la, comença el conflicte; i,
en el segon cas, perquè Pep, és el joguet preferit de Paula i amb qui
comparteix determinades aventures. No obstant aquestes qüestions, ací
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volem destacar la presència de dos títols que tenen com a protagonista, en
un cas, la Lluna, Mirant al cel; i, en un altre un joguet, Quin plom de
soldadet! per l’excepció que suposen comparats amb la resta de relats.
En el grup més nombrós, el del protagonisme col·lectiu, també hem volgut
diferenciar els personatges que el componen. Consideràvem interessant
veure si dins de la col·lectivitat també existia equilibri respecte del
protagonisme, perquè en les obres de literatura infantil, la compartició
d’aventures mitjançant el desdoblament del protagonisme també és una
característica bastant habitual. Els resultats observats, els presentem
mitjançant la gràfica següent:

Figura 30. Tipologia de personatges en obres amb un protagonista col·lectiu.
Figura de creació pròpia.

Aquestes obres constituïen el 23% del total dels títols de la mostra, és a dir
un 15 llibres. D’aquests veiem que destaquen amb cinc obres en què el
protagonisme el tenen una xiqueta i un xiquet alhora. En serien exemples
títols com El colom coix, Pares forçuts, Emili està malalt, Vesprada de jocs i
Mare, bracet! A continuació, amb tres títols, destacarien els que estan
protagonitzats per un grup o conjunt de xiquetes i de xiquets, que són El
clot misteriós, La funció o La cova. I, amb una obra menys els títols
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protagonitzats per persones que presenten una relació de tipus familiar,
com serien On està Tom? i Fent fotos. Per últim, i amb la mateixa
representació

numèrica,

és

a

dir,

un

títol

únicament,

estan

els

protagonitzats per dos xics (El saxofonista d’Hamelín), per humans i
animals (El nap gegant), per tota una família (Les flors de l’Albagés) i per
una parella d’edat avançada (La tele no funciona).
En aquest conjunt de títols, podem observar una variació, tant respecte de
l’edat dels protagonistes com del fet de posseir o no nom propi. Apareixen
relats protagonitzats per xiquetes i xiquets però, també per persones de
més edat. Quan els protagonistes són xiquetes i xiquets, aquestes i aquests
tenen nom propi, excepte en Fent fotos i en La funció. En el primer cas, ni
la xiqueta ni el iaio que l’acompanya tenen nom, només s’identifiquen per la
relació de parentiu. I, en el segon cas, el protagonisme el comparteix tot un
grup d’alumnes però, només se n’identifica amb nom a dos (Hassan i Sònia)
i a la mestra (Pilar).
La família protagonista de Les flors de l’Albagés, està tota identificada amb
nom propi, fins i tot, els iaios materns i paterns. I tots els noms tenen
relació amb flors (Lliris i Narcís, els pares; Rosa, Margarida i Violeta, les tres
filles; Hortènsia, Jacint, Gesmil i Rosella, els iaios i les iaies). I, lògicament,
trobem diferents edats segons es veu els diferents membres de la família.
També tenen nom propi la parella de La tele no funciona, Eladi i Elionor,
que, a més, presenten una edat avançada encara que no està definida
implícitament pel text com sí que ocorre en el cas d’El nap gegant, relat en
el qual, els protagonistes humans són definits com a molt vellets. I, en
últim lloc, dins d’aquest grup caldria comentar què trobem dins d’El
saxofonista d’Hamelín. I el que hi apareix són dos protagonistes masculins,
que ja han superat la infantesa i que no tenen nom propi ja que estan
identificats per l’instrument que toquen, el flautista i el saxofonista.
Respecte a la presència d’altres de les funcions actancials que poden
representar els personatges, podríem parlar al voltant dels personatges
secundaris i/o antagonistes.
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Els secundaris solen correspondre majoritàriament a la presència de la
família que envolta el xiquet o la xiqueta protagonistes (qüestió que
desenvoluparem més endavant en l’apartat de les estructures familiars) i,
també els amics i amigues amb qui comparteixen aventures i que, en
alguns casos, també són companys i companyes de classe. Al voltant de
l’aparició de l’àmbit escolar, considerem que és important esmentar la
presència del mestre o la mestra com a personatge que ajuda el o la
protagonista a resoldre dubtes o a refermar actituds. Concretament hi ha
quatre títols situats en aquest ambient: El riu d’Elena, La xiqueta que
només es va poder endur una cosa, Elefants de colors i La funció. Hi
apareixen en total quatre mestres, dels quals només dos tenen nom propi,
Pilar (en La funció) i Juli, (en La xiqueta que només es va poder endur una
cosa). Com hem esmentat adés, desenvolupen un paper de suport i de
referent de coneixements, ja que en els títols esmentats, s’ocupen
d’explicar com d’important és l’aigua per al planeta; ajuden a trobar allò
que la protagonista necessitava per acomplir un desig; refermen la
creativitat i el pensament autònom i ensenyen que no cal tenir por als
reptes i a allò desconegut.
El que no existeix en totes les històries és la presència d’un personatge
antagonista típic com el que coneixem gràcies als contes populars. De
vegades, es pot considerar que allò que dificulta l’aprenentatge o poder
aconseguir un propòsit és la curta edat i la falta d’experiència dels xiquets i
de les xiquetes protagonistes, més prompte que no la presència d’un ésser
que els ho impedisca.
Sí que podríem parlar d’aquesta aparició d’antagonista típic en algunes de
les històries pertanyents a la col·lecció Des-contes d’Edicions Bromera que,
com ja s’ha dit, estan basades en contes coneguts de l’imaginari popular.
Tindríem el malvat mag d’Aladí qui per venjar-se del xicot, furta la làmpada
màgica i segresta la princesa o també, la madrastra i germanastres de la
Cendrosa que únicament fan que manar-li tasques i fer-li la vida impossible.
Un cas particular seria la presència del llop com a personatge dolent per
excel·lència. Apareix en les històries de Caputxeta i el llop Borinot, Tres
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porquets durs de rosegar i Set cabretes cabrejades. No obstant la seua
aparició com a oponent del protagonista, cal recordar que gràcies a
l’adaptació que Enric Lluch, com a autor, fa d’aquests contes, aquests llops
són un tant diferents.
La primera diferència visible és que el llop de la Caputxeta té nom propi,
Borinot (presagi gens favorable) i, encara que com al conte popular ix molt
malparat, aquest llop sap llegir i escriure i, per tant, compra paper i llapis
per reescriure el conte perquè n’està fart d’eixir sempre perjudicat i no vol
que a la seua descendència li ocórrega el mateix.
En el conte de les cabretes, el llop, després d’intentar unes quantes vegades
entrar al molí per menjar-se-les, ha d’eixir cames ajudeu-me ja que les
cabretes, fartes de les seues interrupcions, ixen armades per donar-li una
bona pallissa.
I, el cas més curiós és el del llop del conte dels tres porquets. Encara que
com a llop vol menjar-se’ls, el text ens el presenta com a un animal instruït
ja que té carnet de conduir, de caçadors de porcs, sap un poc d’anglés i sap
imitar els sons dels animals. A més, al final de la història quan els porquets
es casen el conviden a la boda, la crònica destaca el bon comportament
d’aquell. I, fins i tot se’n crea una llegenda perquè es diu que viu a Alaska
pescant salmó i aprenent més idiomes.
Veiem, doncs, com gràcies a l’ús de l’humor alguns d’aquests personatges
han trencat totalment o parcialment amb els rols imposats o amb els que
se’ls coneix.
Encara que no des de la perspectiva de personatges antagonistes, el
trencament dels estereotips o d’alguns rols també apareix en diversos
personatges de la col·lecció El bagul dels monstres d’Edicions Bromera. Per
exemple, la bruixa Marruixa acudeix a la seua cap perquè la canvie de conte
ja que està farta de la Blancaneu amb tanta poma i tant de conillet;
el vampir no fa gens de por perquè no té bé els claus i el dentista no li’ls
vol esmolar; l’home del sac acaba fent de mainadera dels xiquets als
quals, segresta per a menjar-se’ls i, en el glossari se’ns informa que
treballa de nit fent d’home del sac, i de dia, d’oficinista; o, també cal
destacar el cas de
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l’ogre que acaba fent-se vegetarià perquè és més senzill que trobar xiquets
o xiquetes com a menjar.
En resum, aquest trencament amb els canvis de rol mitjançant els quals
protagonistes o antagonistes no acompleixen amb allò que s’espera segons
els coneixements lectors de què disposem és el que provoca l’aparició de
moltes situacions humorístiques. Humor que ajuda a suavitzar l’impacte que
la presència d’alguns d’aquests personatges (el llop, els monstres) pogueren
provocar en el públic lector infantil.
Totes les històries per les quals es mouen els diferents personatges
esmentats se situen en una època i en un escenari que també han estat
objecte d’anàlisi. Respecte de l’època, aquest punt el reprendrem més
endavant ja que són fonamentalment les il·lustracions les que ens la situen.
Els escenaris apareguts són diversos però, a pesar d’això, sempre són llocs
que resulten pròxims als xiquets i xiquetes protagonistes. De fet, com
podem veure a la gràfica, hi ha quatre escenaris habituals o recurrents en
les obres analitzades: un entorn urbà, un entorn rural, la llar i l’escola.

Figura 31. Tipus d’escenaris que apareixen als llibres. Figura de creació pròpia.

Veiem que el primer tipus d’escenari més emprat (37%) és l’entorn urbà.
Les històries que s’hi inclouen reflecteixen ciutats on els protagonistes viuen
les seues aventures, i també llocs que són habituals en les grans i mitjanes
urbs (parcs, estacions de tren, poliesportius, grans magatzems, etc.). Per
exemple tenim títols com Els colors del semàfor, Al parc, A la piscina o
Perdut a l’estació. El segon escenari més reflectit, i a molt poca distància del
primer (36%) seria la llar. Els xiquets i xiquetes protagonistes viuen moltes
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aventures a casa, bé en solitari bé acompanyats d’algun membre de
la família. Com hem comentat abans, és un dels escenaris que més
poden conéixer els protagonistes per la seua curta edat. Aquí es
desenvolupen les històries de Fent fotos, Imma i Emma, Emili està malalt
o Vesprada de jocs, entre d’altres.
L’ambient rural és el tercer dels escenaris que hi apareixen amb un 21%.
A més, cal afegir que la majoria d’històries que es desenvolupen en
escenaris

com

granges,

molins,

boscos,

etc.,

tenen

com

a

protagonistes animals. Parlem per exemple d’Els amics de Marieta, Els
músics que bramen, Les increïbles botes del gat o Aquest gos és tot un
jardiner.
I, per últim, en quart lloc apareix l’escenari de l’escola que, a pesar de
ser un

lloc

adreçades

molt

freqüentat

pels

xiquets

i

xiquetes

a

qui

van

les lectures analitzades, no ha estat massa emprat pels

autors i autores. Com ha estat esmentat en l’apartat anterior, els dels
personatges, tenim només la presència d’aquest escenari en quatre títols
que representen un 6% del total. Serien El riu d’Elena, Elefants de color,
La xiqueta que només es va poder endur una cosa i La funció.
6.3. Aspectes formals dels relats
En els aspectes formals, com ja ha estat assenyalat ens hem centrat en
els paratextos

i

en

les

il·lustracions.

Respecte

dels

primers

cal

assenyalar que tots els llibres tenen tapa blana i un format pensat per
a poder llegir-los individualment si es vol. El nombre de pàgines varia
des de 22 o 23 fins a 62 o 63 els que més en tenen, que són els títols
de la col·lecció El Micalet Galàctic d’Edicions Bromera. Aquests llibres
són els únics de tots els analitzats que inclouen alguna referència a
l’edat per a la qual van adreçats però, així i tot, tampoc especifica quina
és. Només assenyala que és per a primers lectors. En la resta de títols no
apareix cap menció a l’edat ni en la portada ni en la contra. Si és
menester saber-ho, cal anar a buscar-ho a la web de cada una de les
editorials i, concretament als catàlegs.
En totes les cobertes o portades apareix un dibuix que pertany a la història
i que, per aquest motiu, es torna a veure en l’interior. A banda de
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la il·lustració, tots els llibres tenen de forma visible el títol, el nom de l’autor
o de l’autora i també el de l’il·lustrador o la il·lustradora. A més,
sempre apareix de forma ben clara el logotip de l’editorial i el nom de la
col·lecció. I, en alguns títols que pertanyen a col·leccions concretes, també
s’assenyala en la portada el tipus de lletra que contenen.
En la contra, normalment torna a aparéixer la informació sobre l’autoria, la
il·lustració, l’editorial i la col·lecció. En molts casos apareix una sinopsi de la
història i, en uns pocs, a banda d’aquesta informació, també apareix una
altra molt breu al voltant de qui ha escrit el llibre i de qui l’ha il·lustrat. En
els títols que pertanyen a col·leccions d’entre vuit i deu títols, la relació
completa d’aquests apareix en la contra i sempre es marca de color el títol
que s’està llegint.
Un altre indicador o tret que cal destacar d’algunes col·leccions publicades
per Edicions Bromera és que es venen o es poden comprar tots els títols
dins d’una caixa decorada amb il·lustracions de la col·lecció. Estem referintnos a: El bagul dels monstres, Des-contes, Pr1mers contes, Lletra gran i El
món de Paula.
Hem trobat que, dels 66 títols, només uns 14 (21%) inclouen una
dedicatòria al principi de la història, mentre que la resta, els 52 restants
(79%) no la inclouen. Les quatre col·leccions que hem esmentat adés
d’Edicions Bromera i que sumen un total de 32 llibres, no la tenen. I, en
l’altra que queda de la mateixa editorial, en la col·lecció El Micalet Galàctic,
hi ha tres títols que sí que la tenen i dos que no.
Suposem que es deu al fet que en aquesta última col·lecció, els autors i
autores són diferents per a cadascun dels títols. De fet, açò també ocorre
en altres llibres de la resta d’editorials.
En la col·lecció Bressol de lletres i Bressol de lletres bilingüe, d’Edicions 96,
els llibres tenen dedicatòria però, en Cavallet de mar d’Edicions del Bullent,
a pesar que els títols tenen autoria diferent, alguns inclouen dedicatòria i
d’altres no. Per acabar amb aquest punt, volem destacar que l’únic títol
present en el corpus de Tàndem, sí que està dedicat.
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També considerem interessant destacar el fet que 20 dels 66 llibres (el
30%) contenen o poden oferir propostes didàctiques per continuar
treballant una vegada n’hem acabat la lectura. El que ocorre és que no tots
els títols inclouen les propostes al llibre mateix. Els únics que les inclouen
són els títols de Bressol de lletres i Bressol de lletres bilingüe d’Edicions 96.
En acabar els contes, apareix una pàgina amb explicacions adreçada a
«pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores» i, a continuació,
apareixen dibuixos per pintar, mots encreuats, endevinalles, paraules amb
buits per completar, cançons, etc.
Els títols de la col·lecció Locomotora (Andana editorial), El Micalet Galàctic
(Edicions Bromera) i Cavallet de mar (Edicions del Bullent) ens remeten a
les pròpies pàgines web per trobar les propostes. Però hi ha algunes
diferències. Les propostes de l’editorial Bromera estan a l’abast de tot el
públic. Només cal buscar el títol al catàleg en la web i, si punxem en la
portada ens remet a un menú dins del qual està la possibilitat de veure-les
o fins i tot de baixar-les en format pdf.
Andana editorial ens remet al web per ampliar o obtindre més informació i
en els títols d’Edicions del Bullent, s’inclou una adreça web a la qual
qualsevol mestre o mestra interessat o interessada pot escriure i, aleshores,
se li enviaran les propostes.
La

col·lecció

El

bagul dels

monstres

d’Edicions

Bromera

no

inclou

exactament propostes didàctiques però, al final de cada un dels llibres
apareixen unes pàgines amb el títol de glossari. Trobem tres pàgines en
cada un dels llibres en què tornen a aparéixer els protagonistes dibuixats
amb alguns objectes que se’n podrien considerar quotidians en el seu dia a
dia. Al costat d’algunes parts del cos dels personatges, de la roba o d’alguns
dels objectes, apareix una paraula o frase que els identifica o que conta
perquè serveixen.
La tipografia també és un element que cal tenir en compte en qualsevol
publicació i en aquest tipus d’obres de forma molt especial. Hem observat
disparitat en els diferents tipus de lletra en què s’han publicat les històries.
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Presentem, tot seguit, dos gràfiques en les quals mostrem la relació que
hem trobat de la tipografia emprada en els diferents títols i també del tipus
de lletra.

Figura 32. Tipografia per títols individualment. Figura 33. Tipus de lletra en
conjunt del total de títols. Figures de creació pròpia.

No forma part d’aquesta investigació incidir o extraure conclusions sobre
quin tipus de lletra seria el més apropiat o no per a l’edat dels lectors i
lectores, ja que això suposaria tot un ampli treball que excediria i molt els
nostres objectius, però sí que considerem interessant comentar quins
resultats hem apreciat.
Com es pot veure, el tipus de lletra que predomina en realitat, en les dues
gràfiques, és la lletra de pal. Apareix en un total de 31 títols. I, és
significatiu que ho siga, a pesar de la distribució que hem fet en cada una
de les gràfiques.
En la gràfica de l’esquerra, Tipus de lletra, apareixen els resultats de
considerar quin tipus de lletra apareix en cada conte, de forma conjunta i,
no parant esment o concretant si hi apareix un únic tipus o més d’un.
Tindríem un total de 31 títols amb lletra de pal (el 35% del total), 30 amb
majúscula (el 34%) i 28 amb manuscrita (el 31% restant).
En la de la dreta, Tipografia per títols, hem distribuït els resultats mirant
individualment en cada llibre quin tipus de lletra apareix. La més emprada,
la de pal (el 48%), la trobem en les col·leccions: El bagul dels monstres i en
Des-contes d’Edicions Bromera; en Les flors de l’Albagés, On s’amaga la
son? i El ratolí i les disfresses, de la col·lecció Cavallet de mar d’Edicions del
Bullent i en Mare, bracet!, de la col·lecció El tricicle, de Tàndem. I, per
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acabar, en els dos títols de la col·lecció Bressol de lletres bilingüe d’Edicions
96, Els colors del semàfor i El conte del pardalet.
La lletra majúscula i manuscrita la trobem alhora en 24 dels títols (37%) i
coincideixen amb tres col·leccions d’Edicions Bromera, Pr1mers contes, El
món de Paula i Lletra gran. Escrits únicament en lletra majúscula apareixen
6 obres (9%). El riu d’Elena d’Andana editorial, Els quatre títols d’Els contes
de Marc i Mirant la Lluna, de Bressol de lletres d’Edicions 96. I, únicament
en 4 títols (6%) apareix emprada la lletra manuscrita: El nap gegant
d’Andana editorial, Els amics de Marieta i Ganxo i les puces punxoses de
Bressol de lletres d’Edicions 96 i Tafaner i la Lluna d’Edicions del Bullent en
la col·lecció Cavallet de mar.
Respecte a quina és la distribució que existeix entre text i imatge, cal
esmentar que principalment, el text apareix en la pàgina de l’esquerra i la
imatge o il·lustració en la de la dreta. Però, aquesta disposició no és
totalment uniforme ja que hem vist contes en què el text i la imatge ocupen
l’espai a la inversa del que acabem d’assenyalar, comparteixen tots dos
pàgina i, també, algunes pàgines apareixen sense text i totalment cobertes
per la il·lustració9.
I ja entrant concretament en el apartat de les il·lustracions, la primera
qüestió que cal recordar i que ja ha estat esmentada abans en aquest
apartat de valoracions, és també la diversitat d’il·lustradors i il·lustradores.
De fet, només hi ha una col·lecció que té el mateix il·lustrador. Es tracta
d’Armand González Cardona que ha il·lustrat els vuit números d’El Món de
Paula, una col·lecció d’Edicions Bromera.
No obstant aquesta diversitat intentarem en primer lloc, parlar de dos trets
comuns que es poden observar en totes les obres. El primer d’ells seria que,
majoritàriament, les obres es troben il·lustrades amb molt de color i,
com sol ser habitual en els llibres per a aquest públic lector, amb
dibuixos de línies definides que identifiquen clarament els personatges i el
context que
9

Voldríem comentar com d’interessant seria poder ampliar l’anàlisi de la relació entre
il·lustracions i text, però els resultats excedirien els objectius de la present investigació.
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els envolta, cosa que també ens permet identificar l’època en la qual se
situen i que, en la major part dels contes, és una època actual.
I, el segon tret, és que de forma habitual, les il·lustracions el que fan és
acompanyar allò que ha estat expressat pel text i, llevat de poques i
comptades excepcions que comentarem més avall, no solen ni ampliar ni
contradir aquesta informació.
Ara bé, una vegada esmentats els dos trets comuns, parlem d’algunes
peculiaritats que hem observat. Hi ha dos títols, Aquest gos és tot un
jardiner i La xiqueta que només es va poder endur una cosa que inclouen
imatges en blanc i negre i que representen desconeixement o incredulitat
en el primer cas, i por i temps foscos de conflicte bèl·lic, en el segon. En la
història del gos jardiner, quan els amos descobreixen les habilitats de
l’animal, aleshores, apareixen de color i de cara al lector, ja que fins el
moment sempre ho havien fet d’esquena. En la història de la iaia que conta
Lena, en el segon dels llibres esmentats, quan acaba el relat del que va
viure la iaia i la seua família i es torna a situar l’acció en el present, el llibre
torna a mostrar colors vius i variats.
Respecte de la informació que la il·lustració ens proporciona més enllà del
text cal matisar algunes qüestions. Per exemple, sí que amplien informació
en alguns casos perquè com sol ser habitual en els llibres per a primers
lectors, no s’inclouen descripcions i, aleshores, les imatges ens permeten
veure físicament els i les protagonistes, cosa que el text no sol fer. Es veu
molt clarament en el cas de la col·lecció El bagul dels monstres d’Edicions
Bromera. Amb els dibuixos podem fer-nos una idea més clara de com són
tots els monstres que hi apareixen.
O per exemple, en alguns casos veiem membres d’una família abans que el
text els esmente. És el cas dels progenitors de les bessones Imma i Emma.
També, podem saber gràcies a les imatges quants xiquets componen la
classe en La funció (el text només en menciona dos i en realitat, en són set)
i que en el grup hi ha dos xiquets d’origen africà, cosa que el text esmenta
a mitges perquè en sabem un nom “Hassan”. I, entenem millor els
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problemes d’Eladi en La tele no funciona, quan veiem pels dibuixos que són
dos personatges ja grans.
De vegades, el que fan les imatges és introduir personatges dels quals el
text no arriba a parlar-ne mai. En La dent de Maria, veiem que quan la
xiqueta torna a casa de l’escola, ho fa acompanyada d’un personatge
d’aspecte masculí i que, aquest personatge, després, està dins de la casa
amb la xiqueta i la mare d’aquesta. Es podria suposar que és la figura
paterna però, el text no ho explicita. Uns altres casos pareguts però, amb la
presència d’animals els trobem en Pintant la casa i Mare, bracet! En el
primer, Carles, el protagonista es troba acompanyat en totes les imatges
per un hàmster al qual el text no menciona. I els protagonistes del segon
títol tenen sempre al costat un gat que tampoc és mencionat en cap
moment al text.
En alguns dels contes hem localitzat diverses contradiccions entre el que diu
el text i el que es veu a les imatges. En Caputxeta i el llop Borinot, el text
diu que la xiqueta i el caçador Jeremies estan parlant però la imatge mostra
la xiqueta jugant amb una sargantana mentre el caçador està eixint encara
del bosc. O en Fent fotos, mentre que el iaio va sense ulleres va fent fotos a
tot excepte a la xiqueta que fa de model. De vegades, el text diu que ha
fotografiat una làmpada o una taula i eixe dibuix no apareix en la mateixa
pàgina sinó en una altra.
La representació en la il·lustració de la roba que duen determinats
personatges també ens ha provocat certa curiositat. En moltes ocasions el
vestuari, no només defineix el personatge, a més a més ens permet situarnos i situar, per tant, el relat en una època o en una altra. N’és un bon
exemple Perdut a l’estació, que destaca de la resta de llibres de la col·lecció
a què pertany Pr1mers contes d’Edicions Bromera, ja que els personatges
van vestits com si estigueren en el segle XIX. A més, l’acció es situa en una
estació de trens de vapor i apareix un policia amb el típic uniforme dels
agents de l’ordre anglesos.
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Però, en el cas de La trompeta de la Cendrosa hi ha una diferència que no
sembla correspondre únicament a la diferència social que es veu en el relat.
La madrastra i les germanastres van vestides diàriament amb roba més
luxosa que no la Cendrosa. Però, aquesta, a pesar de dur un vestuari més
senzill i bàsic com a encarregada de les tasques de la llar, sembla portar un
estil més modern que no el de les altres dones de la família. La sensació
que transmet és que cada vestuari pertany a una època diferent. De fet,
quan la madrastra i les filles van al ball duen posats uns vestits que
semblen de l’estil que emprarien aquests mateixos personatges en la versió
més tradicional de la història. I el mateix ocorre amb els uniformes d’estil
militar que lluïxen el rei i el príncep.
I, una altra imatge curiosa és que els personatges de mares animals també
solen aparéixer vestides, totalment o parcialment, encara que els seus fills i
filles vagen sense cap peça de roba. La mare de les cabretes (Set cabres
cabrejades) va amb un vestit llarg fins als peus d’un estil molt clàssic i fins i
tot amb barret; la mare dels porquets (Tres porquets durs de rosegar)
només duu una falda llarga fins als turmells amb un davantal damunt i,
Mamà Monstre (La festa monstruosa), duu només una falda i quan cuina, a
més, un davantal.
Volem tancar aquest apartat destacant algunes representacions o imatges
que, des del nostre punt de vista continuen marcant alguns estereotips i
que caldria revisar-les per evitar aquestes repeticions.
En On està la son? apareix tota l’habitació de la xiqueta, el pijama que duu i
la majoria de mobles i d’objectes que la decoren de color rosa. No estem
criticant el fet que a una xiqueta o a un xiquet els agrade aquest color però,
pensem que s’està perpetuant una diferència de gènere relacionada amb un
color totalment innecessària.
En El nap gegant, el text ens descriu als personatges humans com a
“vellets” però, no diu absolutament res més del seu aspecte físic. Caldria
preguntar-se, doncs, per quin motiu l’home apareix amb una fisonomia de
persona prima mentre que la dona està dibuixada com una persona amb
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sobrepés. Sembla perpetuar l’estereotip que les dones es fan grosses amb
el pas del temps perquè qui més treballa (treball físic en el camp)
habitualment és l’home.
Sobre estereotips de gènere també va el comentari al voltant d’Els colors
del semàfor. Una història en la qual, a mesura que Jordiet i son pare van
passant carrers pels diferents passos de vianants, la majoria de conductors
que es veuen dibuixats tenen aparença masculina. I, al final, quan cal
aplaudir com de bé ho han fet pare i fill, el que es veu és que estan rodejats
bàsicament per figures d’aspecte femení.
Per acabar amb aquestes qüestions estereotipades, mencionarem Elefants
de colors. És interessant perquè com ja ha estat dit, és l’únic títol que té
com a tema la diversitat (aplicada, això sí, a la creativitat). Doncs bé, ens
crida l’atenció que Miquel, el protagonista creatiu aparega amb els cabells
desfets, ple de pintura i amb la bata despassada mentre que, el company,
que li recrimina que se n’isca del cànon, té un aspecte polit i curat. Ser
divers o ser creatiu implica haver de tenir una imatge determinada o
estereotipada?
6.4. Estructures familiars
L’últim punt que volem comentar és quina ha estat la presència de
diversitat familiar en el corpus de lectures analitzades i, la valoració, l’hem
feta mitjançant l’anàlisi de les estructures familiars que hem localitzat.
Cal

esmentar

que

hem

ressenyat,

principalment

la

relació

familiar

protagonista i, de forma puntual, d’altres estructures secundàries que ens
han paregut interessants d’assenyalar.
A continuació podem veure una gràfica amb la classificació d’estructures
familiars trobades al corpus de lectures10:

La relació de títols classificats segons els models reflectits en la figura 34
apareixen a l’apèndix E.
10
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Figura 34. Models d’estructures familiars. Figura de creació pròpia.

Com es veu reflectit, amb un 36%, apareixen en primer lloc les històries en
què no es veu reflectida cap estructura familiar i que van seguides a curta
distància, un 35%, d’aquelles en què el model d’estructura familiar és la
nuclear o tradicional. Amb un 15%, en tercer lloc, apareixen els títols en
què les famílies que hi hem trobat són monoparentals. La presència de
relacions familiars en alguns títols n’ha obtingut un 8%. Amb un 5% estan
aquells títols que hem anomenat “parelles heterosexuals”. Ens referim a
parelles que apareixen com a protagonistes d’alguns títols en els quals el
text no defineix la seua relació però, que les presenta com a parelles
constituïdes per un personatge d’aparença masculina i un altre d’aparença
femenina. I, amb un 1%, ja que només hem trobat un cas, un exemple de
família reconstituïda.
6.4.1. Històries sense presència de relacions familiars (cap model)
Abans de continuar amb el desenvolupament d’aquest apartat volem aclarir
que en aquest grup s’inclouen les històries en les quals els protagonistes no
estan inclosos en cap família. No obstant això, sí que en destacarem
aquelles famílies o presències familiars que sense tenir una relació directa
de parentiu amb els protagonistes apareguen en les històries com a part de
la trama.

208

Dins d’aquest grup de títols, aquells en què no s’hi veu cap tipus de relació
familiar, normalment, són històries que tenen com a protagonista un
monstre o animals, com per exemple La bruixa, La mòmia, El zombi, Els
amics de Marieta, Els músics que bramen, El conte del pardalet, El ratolí i
les disfresses, La gallina dels quatre ous, etc.; o també alguns que són
reescriptures de contes tradicionals, El saxofonista d’Hamelín, Les increïbles
botes del gat o Quin plom de soldadet.
Si no existeix cap relació familiar i els protagonistes són infants, aquests
apareixen habitualment en dos escenaris: el parc i l’escola. Serien exemples
del primer ambient els casos dels quatre títols pertanyents a Els contes de
Marc (El cel, Al parc, Feliç aniversari i Pèls i plomes), El colom coix o El clot
misteriós en els quals els xiquets i les xiquetes juguen i socialitzen amb
d’altres criatures, demostren tenir cura dels animals o descobreixen
elements o situacions noves que els fan desenvolupar la imaginació.
No hi ha presència de persones adultes que siguen familiars. I també
podríem afegir que, en realitat, les persones adultes queden fora d’aquest
ambient

lúdic,

excepte

en

algun

cas

puntual

en

què

apareixen

desenvolupant el seu treball però, que no interactua amb els infants. És el
cas del jardiner en El clot misteriós.
Uns exemples un tant diferents els constitueixen aquelles històries que se
situen en l’ambient escolar ja que ací és lògica la presència docent i això
implica l’aparició d’una persona adulta. Tant en El riu d’Elena, Elefants de
colors com en La funció trobem una docent que desenvolupa la seua tasca
amb major o menor presència depenent del cas però, cal recordar que en
cap dels tres títols apareixen models de família ni tan sols perquè siga un
possible tema que es treballa a l’aula.
Com hem esmentat unes línies amunt, els protagonistes dels títols inserits
en aquest apartat no tenen família però, de vegades sí que es troba
alguna relació familiar o model de família en el desenvolupament de la
història. Per exemple, en L’ogre, Menja-xiquets descobreix que en el
poble al qual ha arribat només hi ha un xiquet. No coneixem a quin model
de família pertany
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perquè el text no ho especifica i les il·lustracions ens el mostren rodejat de
adults i amb cap senyal o indicació que ens traga del dubte. Com que el
xiquet està malalt no se’l pot menjar i l’alcalde li dóna una altra opció:
L’ogre li digué a l’alcalde que només volia el xiquet.
-Impossible. Té angines i és indigest –li contestà-. Però puc indicar-li el camí
del castell de les princeses tendres.
(...) A la porta del castell féu un crit en rebre una pedrada.
El rei, tot enfadat, li pregunta què passava.
-Només vull una princeseta, per a omplir el perol.
El rei es posà fet una fera i l’ogre hagué de fugir. (L’ogre. Lluch, 2010, pp.1318)

El que no diu el text i que nosaltres contemplem en les il·lustracions és que
en la finestra del castell es veu el rei tot enfadat cridant-li a l’ogre i al fons,
la reina, amb la seua corona i una princesa, totes dues amb cara de por. Per
tant, veiem una família tradicional en la qual, a més a més, el pare fa de
protector davant del perill.
També apareix una família tradicional composta per pare, mare i fill en El
fantasma, encara que aquest monstre no en té, de família. De fet, és el
comportament problemàtic del fill el que fa que el pare busque un fantasma
per a donar-li una lliçó al xic. Encara que amb alguns ensurts pel camí, el
resultat fou el que el pare esperava.
El fill del comte de la Mantellina feia tantes malifetes que el pare ja estava fart
del xiquet.
-Si no m’invente alguna cosa, destrossarà el castell.
(...)
L’endemà el xiquet isqué de davall del llit.
Aleshores el pare li digué:
-Si fas una malesa més, tornaré a cridar el fantasma. (El fantasma. Lluch,
2010, pp.1-23)

A més de la repetició de model de família respecte del títol anterior, també
podem observar que la interacció amb el fill només la realitza el pare, com a
educador, com a figura d’autoritat i com a solucionador de tots els
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problemes. La mare, la comtessa, només apareix en el text per a dir-nos
que es va tancar esglaiada per la presència del fantasma.
La tercera de les històries d’aquest grup és la de L’home del sac. En aquest
cas no podem saber quin és el model de família al qual pertanyen els
xiquets i les xiquetes del poble. El text només ens parla de “els pares”,
sense especificar més i, per les il·lustracions tampoc se’n pot extraure més
informació.

6.4.2. Famílies tradicionals o nuclears
En els contes en què sí que apareixen estructures familiars a les quals
pertanyen els i les protagonistes, veiem que el que predomina és el model
nuclear o tradicional. Apareixen famílies compostes per pare, mare, fill o
filla i també, de vegades, veiem en alguns d’aquests relats l’aparició d’altres
membres de la família (tia, cosins, iaios i iaies). I l’aparició d’aquest model
de família es produeix tant si els protagonistes són humans (Les flors de
l’Albagés, Vull ser muixeranguera, A la fira, A la piscina, A mi no m’agraden
els llibres) com si són animals humanitzats (Tafaner i la Lluna) o monstres
(El monstre de l’armari, L’esquelet).
Les situacions en què apareixen les famílies d’aquestes històries se situen,
de forma general, dins de la llar però no tenen un protagonisme més enllà
d’ajudar puntualment les filles o els fills, ja que de forma general no tenim
informació sobre a què es dediquen a banda de ser pares i mares. Més
endavant, reprendrem aquest punt en l’apartat següent, per intentar
contrastar i conjuntar la informació existent relativa al tema.
No obstant això, com ja ha estat esmentat a d’altres apartats, en ocasions,
fins i tot quan el text no acaba de determinar de quin tipus de família estem
parlant o empra noms genèrics “els pares”, les il·lustracions ens acaben
remetent a aquest model familiar, com és el cas de La dent de Maria.
No podem oblidar com n’és de fonamental el paper que poden jugar o
juguen les il·lustracions. A més de tot el que hem esmentat en l’apartat
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corresponent, cal tenir en compte que allò que mostren poden ajudar a
mantenir o a trencar amb determinats papers assignats a les persones per
part de la societat.
En la majoria d’històries protagonitzades per humans, la representació
il·lustrada del pare i de la mare els presenta com a persones joves amb un
estil més aviat modern que no tradicional. Però, a pesar d’aquesta
representació, encara veiem algunes traces de comportaments que no
propugnen la igualtat entre els dos progenitors. Parlem de rols que s’han
assignat tradicionalment a cada un dels sexes i que continuen mantenint-se
en lloc d’aprofitar l’oportunitat per anar trencant-los o fer-los desaparéixer.
Encara que no apareix informació concreta sobre la professió que puga
desenvolupar aquests, sí que hi ha històries en què és el pare qui treballa
fora de casa mentre que la mare, o suposem que ho fa dins de casa o,
directament sembla que no treballen (amb remuneració econòmica, se
sobreentén).
És el cas de Vull ser muixeranguera: «Divendres, a poqueta nit, a penes el
pare tornà de treballar, de deixar-se caure damunt del sofà i d’exclamar... –
Estic fet pols!» (Lluch, 2011, p.17). O també, en Ganxo i les puces
punxoses, Mercé, la xiqueta protagonista ens diu: «El Ganxo espera el pare
a la teulada totes les nits i, quan sent el cotxe, baixa corrents» (Hernández,
2012, p.8).
Un altre exemple de rols assignats i que es perpetuen en alguns d’aquests
llibres el tenim en Vull un animalet, de la col·lecció Pr1mers contes, de
l’editorial Bromera. Se’ns presenta la història de Toni, un xiquet que no té
mascota i en vol una ja que els seus amics i amigues sí que en tenen
alguna. El text fa participar «els pares» en la decisió de comprar-li una
mascota o no. El que crida poderosament l’atenció és la il·lustració de la
pàgina 11. Quan el xiquet vol comunicar-los que vol un animalet, aprofita el
migdia, l’hora de dinar, per a fer-ho i el que es veu és que estan a la cuina,
el pare i el fill estan asseguts a taula, amb el plat buit i els coberts a la mà,
mentre que la mare està acostant-se amb la cassola del dinar en les mans.
Ens preguntem, molt seriosament, si encara que no hi haja una intenció
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clarament discriminatòria en aquesta imatge, era necessari presentar
d’aquesta manera la situació familiar.
Quan en alguna història es deixa veure que el pare també s’ocupa dels fills
o filles, aquest, aleshores, és el protagonista absolut de la història junt a la
criatura. En On s’amaga la son? veiem el pare que s’encarrega d’intentar fer
que la xiqueta s’adorma. Abans la protagonista ens ha dit que «els pares»
l’han ajudada a posar-se el pijama i a rentar-se les dents i continua:
Després el pare m’ha portat al be pel corredor i m’ha llançat damunt del llit
com un sac de farina.
Aleshores ha triat un llibre i m’ha llegit un conte. Ell creu que no me n’adone,
però sé que el tria curtet perquè està molt cansat de treballar tot el dia (...)
(Broseta, 2011, pp.2-3).

Com es pot llegir, una vegada més sorgeix la idea que el pare treballa
mentre que de la mare o de l’altre progenitor no sabem res. Podria ser que
l’altre pare o mare no li llija el conte perquè encara treballa més i encara
està més cansat o cansada però, insistim, no ho sabem.
A més, la xiqueta ens conta que no es pot adormir: «Els pares m’han donat
aigua, (...) I, al capdavall se’ls ha acabat la paciència. Sort que el pare, per
no veure’m plorar, s’ha regirat les butxaques i ha trobat encara un grapat
per estrenar» (Broseta, 2011, pp.4-5). A partir d’aquest moment, en la
història l’únic que interactua amb la xiqueta i l’ajuda a adormir-se és el
pare.
A més, fins i tot en les il·lustracions les figures de pares i de mares
apareixen representades seguint uns paràmetres estereotipats: les mares
quasi sempre són de tamany inferior a la figura masculina i porten
complements com collars o llacets que se suposa aprofiten per a identificarles. Això ocorre, principalment, quan aquestes mares no són humanes.
Per exemple, en L’esquelet, la mare, no duu roba però, sí que duu unes
sabates roges de taló alt i els llavis pintats també de roig. La iaia, es
diferencia del iaio perquè està fent punt de calça.
En El monstre de l’armari, els pares apareixen a l’inici del relat. Pels
dibuixos els veiem als dos junts despedint el fill. Ella és una mica més
xicoteta i té les celles de color morat mentre que el pare, una mica més
gran, les duu de color blau. A més de la imatge, el text també ens
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proporciona la imatge de patiment pels fills associada a les mares i el to
de despreocupació patern que emfatitza l’aspecte anguniós del paper
de la mare: «La mare rosegava sense gana el cordó d’una sabata. Trobarà un bon armari? –preguntà plorosa. -Sí, dona –contestà el pare-.
El xic està molt espavilat». (Lluch, 2010, p.4).
I, encara que no dialoguen en el text, els pares de Tafaner (Tafaner i la
Lluna) apareixen per regalar-li el telescopi i, aleshores també veiem la
diferència de grandària entre els dos i com el color del plomatge de la mare
és rosa i el del pare, de color arena, més neutre.
Per continuar amb la valoració dels resultats, pensem que és important
reprendre l’aspecte de la caracterització dels personatges amb un nom propi
que

els

individualitza.

protagonistes

però,

en

Ja

hem

aquest

parlat
moment

al

voltant

ens

volem

dels

personatges

centrar

en

els

personatges secundaris i concretament en alguns membres de les famílies
que solen acompanyar els i les protagonistes, ja que considerem que és
l’espai apropiat per a fer-ho.
Dels 66 títols analitzats, només n’hem trobats 13 en què apareix algun
d’aquests familiars amb un paper de secundari o de personatge puntual
identificat amb un nom propi.
Presentem la relació de títols en conjunt a continuació però, distribuïts
segons el model principal de família que hi apareix:

-

Famílies nuclears o tradicionals: A mi no m’agraden els llibres, Les
flors de l’Albagés, Vull ser muixeranguera, La Lluna té fred, Emili està
malalt, La moto fantasma, Perduda a la ciutat, On està Tom?

-

Famílies monoparentals: La festa monstruosa.

-

Presència de relacions familiars: La xiqueta que només es va poder
endur una cosa, Mirant al cel, L’home llop, La cova.

En aquest apartat només farem referència al primer dels guions anteriors
(Famílies nuclears o tradicionals), que inclou vuit títols, i la resta, seran
comentats en l’apartat d’estructures familiars pertinents.
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Tan sols en tres d’aquests llibres, els personatges secundaris que tenen
nom propi són algun dels progenitors o tots dos. En A mi no m’agraden els
llibres, apareixen tant el pare com la mare del protagonista amb nom i
cognom. Uns cognoms que contradiuen els sentiments del protagonista cap
als llibres i que proporcionen un toc humorístic a la situació:
(...) I és que Joan, fill del famós escriptor Joan Lletra i de la professora Marta
Ferit, havia avorrit els llibres. El dia de Reis, el dia del Llibre o per l’aniversari
només li regalaven llibres, llibres i més llibres. (...) I Joan Lletra Ferit, conegut
pels seus amics com a Joanet, n’havia acabat fart, de tants llibres. (Portell,
2010, pp.6-7)

També podem considerar que té nom el personatge de la mare en La Lluna
té fred. Curiosament, el text, la identifica com a Carme sense esmentar en
cap moment quin tipus de relació familiar té amb la xiqueta. El que trobem
després, gràcies a la il·lustració, és que apareix el pare i tots tres sopen
junts mentre comença una tempesta. Hem interpretat que es refereix a la
mare perquè la relació familiar que presenta aquest llibre, que està dins de
la col·lecció Lletra Gran d’Edicions Bromera, coincideix amb el model de
família que sol aparéixer en aquests títols si és que hi apareix alguna, és a
dir la família tradicional.
El cas més cridaner és el de Les flors de l’Albagés, ja que, no tan sols les
tres filles tenen un nom propi sinó que també el tenen el pare, la mare, els
dos iaios i les dues iaies de la família. I, com assenyala el títol, tots tenen el
nom d’alguna flor (Rosa, Margarida i Violeta, les filles; Lliris i Narcís, els
pares i Hortènsia, Jacint, Gesmil i Rosella, els iaios i les iaies).
En tota la resta dels relats d’aquest apartat, els pares i les mares dels i de
les protagonistes no tenen nom propi. Únicament són identificats per la
relació familiar i el mateix passa amb el personatge d’algun iaio o iaia.
Tindríem el cas de la iaia d’Anna, la xiqueta que volia ser muixeranguera
(Vull ser muixeranguera d’Andana Editorial). La iaia no té nom i no viu en
una casa pròpia sinó que viu amb Anna, el pare i la mare. No sabem
exactament de quin dels dos progenitors és mare però, sospitem, per algun
comentari, que ho és del pare:
(...) La iaia agafà el comandament de la tele, llevà la veu i preguntà:
-Com has quedat?
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El pare remenà el cap i es rascà el bescoll:
-És més tossuda que les burres.
I la iaia acabà d’adobar-li la nit:
-A algú s’ha d’assemblar... –murmurà-. De menut, tu eres tan cabota com
ella. (...) (Lluch, 2011, pp.10-11)

A pesar de no tenir nom, també és un personatge actiu i amb paper en la
història ja que encara que no està massa d’acord que la xiqueta siga
muixeranguera, li paga el vestit i, al final, se n’està molt orgullosa:
(...) Mentre la xiqueta, des d’allà dalt, contemplava que el món que observava
era tan menut com ella mateixa, la iaia, recolzada contra la paret de la casa
que fou d’Ochera, barrejava els sentiments de por i d’orgull que solen sentir
les àvies pels néts i per les nétes. (Lluch, 2011, p.30)

En aquesta mateixa història apareix un altre personatge familiar, la tia
Dolors, que és la modista que se’n carrega de fer els vestits. Per a Anna, en
primer lloc i després també al pare i a la mare. Com veurem més endavant,
és un cas semblant a l’aparició de la tia Anna en la col·lecció d’El món de
Paula. Els pares no tenen nom propi però, la tia sí.
En la història de Tafaner i la Lluna, de la col·lecció Cavallet de mar
d’Edicions del Bullent, el iaio també desenvolupa un paper important ja que
és qui intenta fer comprendre al nét que tot allò que ens rodeja és
important:
(...) No hi ha mans, tot el cel està cobert. Tafaner deixa caure dues
llagrimotes de desànim.
-No t’amoïnes! –el consola el iaio-. Amb el telescopi també pots observar els
núvols.
-Però iaio, i quina gràcia tenen els núvols?
-Tafaneret, menudet, t’agrada observar però encara no saps veure el valor
d’allò que tens al voltant. Et contaré una història que et sorprendrà: (...)
(Barba & Verdú, 2012, pp.8-9).

A partir d’aquest moment, el iaio conta la història i Tafaner se n’adona de
com d’importants són algunes coses en què no havia parat atenció. És el
iaio, per tant, qui protagonitza la història amb el nét. Conta històries
del passat i per això, està caracteritzat amb un bastó, amb ulleres i
amb el plomatge de color gris. En canvi, els pares de Tafaner ja no
tornen a eixir en el relat.

216

I per concloure l’apartat i també les històries en què apareixen iaios i iaies,
parlarem de L’esquelet, de la col·lecció El bagul dels monstres d’Edicions
Bromera. En aquest relat els iaios també viuen a la mateixa casa que el
protagonista i els pares i, de fet, intervenen en les qüestions relatives al nét
igual que ho fan els pares. Quan Ossets es trenca una cama per voler jugar
al futbol: «La família pensà que calia buscar-li un bon futur. (...) Però
Ossets, cabut, deia que volia ser futbolista. A la fi, el convenceren que no
podria ser persona, però no pogueren llevar-li la idea de ser futbolista».
(Lluch, 2010, pp.22-23).
Un cas destacable perquè marca una diversitat respecte als models de
família que presenta, la nominalització dels personatges, els rols de gèneres
i la presència dels iaios, és el de la col·lecció El món de Paula de
l’editorial Bromera. L’única qüestió en què no varia és que té el mateix
il·lustrador,

com

ja

s’havia

esmentat.

Tret

d’aquest

fet,

el

que

comentarem té a veure amb la visió global del números que la componen.
Perquè la qüestió és que, en cas de no llegir la col·lecció sencera, no
sabríem de ciència certa quin tipus de model familiar ens presenta l’autor.
Per exemple, hi ha números en què la protagonista apareix tan sols amb
son pare o amb el germà i això podria haver provocat, en cas de llegir-los
solts,

una

classificació

diferent

de

model

familiar.

Per tant i per argumentar el perquè de la classificació d’aquesta col·lecció
en les famílies nuclears o tradicionals, direm que en els vuit títols que la
componen descobrim que la protagonista és Paula, que té un pare (Vull un
gelat) i una mare (Mal al queixal) i cap dels dos té un nom propi; que té un
germà anomenat Emili (Emili està malalt), una tia que es diu Anna (La moto
fantasma i Perduda en la ciutat) i un iaio, Bernat (On està Tom?).
I això, que tant el pare com la mare, igual que el germà i la tia apareixen
en més d’un dels títols. Fins i tot, l’il·lustrador ens deixa caure alguna pista
com ho és una foto de la tia Anna i que apareix en un número anterior
(L’osset Pep) al de la seua presentació oficial (La moto fantasma). També
sabem en el número 6, Perduda a la ciutat, que la xiqueta té un iaio, però
aquest no ens el presenten fins a l’últim títol On està Tom?
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En la família de Paula, els iaios viuen en una casa de camp i van a visitarlos els dissabtes:
El iaio es diu Bernat.
Té els cabells i la barba tan blancs
que quasi enlluernen.
Com no s’hi veu bé, porta unes ulleres
redones molt gracioses.
Al iaio li agrada caminar amb un bastó,
encara que està molt àgil i no ho necessita. (On està Tom? Soler; Viu; Nadó,
2013, p.4)

A banda del paper del iaio com a membre important i actiu de la família que
estima molt els néts, també podem esmentar aquest número de la col·lecció
per veure algunes qüestions relacionades amb els estereotips que ens han
fet reflexionar.
Quan els germans van a casa dels avis perquè és dissabte, el text esmenta
exactament això «els avis» però, després, només interactuen amb el iaio.
De la iaia, ni en sabem el nom ni apareix en les il·lustracions. Ens
preguntem quina serà la causa d’aquesta invisibilitat.
El primer dels progenitors que presenta la col·lecció és el pare. Apareix al
primer número Vull un gelat en què Paula i ell tornen de fer un passeig pel
parc. Per tant veiem com l’acció es desenvolupa en un espai públic. En
canvi, quan Paula ens presenta a sa mare i la defineix com a bonica en el
número 2, Mal de queixal, totes dues estan dins de la casa, espai privat; i ,
encara que el pare també hi és, quan la xiqueta es queixa perquè li fa el
queixal, és la mare qui li mira les dents i li diu: «-Xata, tens una càries en
un queixal. Anirem a cal dentista». (Mal al queixal. Soler; Viu; Nadó, 2013,
4). Tal vegada, aquesta continuïtat en la cura dels fills i de les filles per part
de les mares explica el cas de l’exemple següent.
En el número 4, Emili està malalt: Paula cuida del germà que no es troba bé
fent tot allò que la mare diu que cal fer per cuidar un malalt. En cap
moment s’esmenta algun consell que haja pogut dir el pare referit a
aquesta qüestió: «La xiqueta té una idea: -Emili, beu-te este suc de taronja
amb mel. La mare diu que cura la tos». (Emili està malalt. Soler; Viu; Nadó,
2013, 4). La desigualtat o l’assignació de tasques depenent del gènere,
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continua apareixent de forma poc subtil en els llibres per a primers lectors i
caldria parar esment per intentar superar-la d’una vegada per totes.
Per descomptat, com a personatges secundaris (o, en alguns casos quasi
podríem definir com a puntuals), no tots els pares o totes les mares tenen
el mateix grau d’intervenció. Podem aprofitar per a mostrar-ho algun cas
com el de la Caputxeta i el llop Borinot. Ja hem comentat que la història té
canvis respecte de l’original i, a banda dels ja esmentats, trobem que Enric
Lluch, l’autor, ha posat també un pare a la xiqueta. Un pare, això sí que
igual que la mare apareix de forma testimonial al principi del conte però,
que mentre que la mare demana a la xiqueta que porte a la iaia les gotes
per als ulls (cura de la salut), el pare afegeix que se’n duga el cabàs perquè
la iaia li done tomaques i encisams de l’hort.
En qualsevol cas, com ja ha estat dit en els comentaris de la gràfica d’inici
de l’apartat, el model de família que més es repeteix és aquest, el
tradicional o nuclear. No obstant això, continuem amb l’anàlisi dels resultats
per veure què passa amb la resta d’històries que no hem esmentat en
aquest apartat.
6.4.3. Famílies monoparentals
El tercer grup d’estructures familiars que hem destacat quantitativament a
la gràfica, amb un 15%, és el de la presència de famílies monoparentals. Els
hem classificat en aquest apartat perquè és allò que es veu mitjançant el
que diu el text o gràcies a les il·lustracions. Són relats en què trobem
únicament la presència o bé de la figura materna o bé de la figura paterna
acompanyats d’una criatura o de més d’una.
Ara bé, el que desconeixem, ja que els textos no ho assenyalen
explícitament, és si aquest model de família ho és per decisió pròpia o per
alguna causa forçada (divorci, viudetat, ...).
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En

els

10

relats

que

componen

monoparentals tenim

com

a

xiquetes

com

protagonistes
presència

aquest

protagonistes

grup
tant

de
a

famílies

xiquets

i

animals humanitzats però, com que els personatges
ja

dels

han

estat analitzats,

progenitors.

Hi

ha

ara ens

centrarem

en

la

un repartiment entre la presència

d’una figura masculina: Pintant la casa, Fent fotos, Pares forçuts, Perdut
a l’estació, Els colors del semàfor; i

de

la presència d’una figura

femenina: La festa monstruosa, Mare, bracet!, Tres porquets durs de
rosegar, Els dos genis d’Aladí, Set cabres cabrejades, Els colors del
semàfor. Hi ha cinc títols en cada un d’aquests subgrups. Ara bé, mentre
que

en

els

títols

que

presenten

una

presència

femenina,

aquesta

sempre coincideix amb la figura de la mare, en els altres títols també
apareix una figura masculina diferent a la del pare, en concret la del iaio.
Tot

i

això,

més

prompte

que

destacar

la

quantitat

numèrica

d’aparicions d’un tipus de figura o d’un altre, ens agradaria comentar
quin és el paper què representa cada una d’elles. No tenim una resposta
definitiva al perquè de determinades representacions però, sí que volem
reflexionar al voltant del paper o de
volgut

donar

a

la importància que se

cadascun

d’aquests

li ha

personatges.

Ja ha estat dit com intervenen els diferents agents socials en el procés
de formació

de

la

competència

ideològica

dels

infants,

per

tant,

pretenem destacar una sèrie de qüestions relacionades amb aquestes
possibles intervencions que hem localitzat als textos. Són els casos
de

com

es comporten o apareixen reflectits aquests pares i aquestes

mares.
Si ens centrem en la presència de figures masculines, com a

pares,

aquests apareixen acompanyant els infants generalment en espais o
àmbits públics, (passejos, excursions, són els que els compren el que
volen...) i encara que en alguns casos les mares també compartisquen
aquests

espais,

no

sol

passar

a

la

inversa.

Aquestes accions, que de forma real o fictícia són representades pels
pares, tenen relació amb l’ambient lúdic, la representació de la força física
o amb l’ensenyament de comportaments que s’han d’implementar fora de casa.
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D’açò, en tenim exemples en Fent fotos, relat en què el iaio i la seua néta
es diverteixen fent fotografies tal i com indica el títol; en una estació de
tren on Marc se separa de son pare en una estació plena de gent i decideix
esperar en un lloc elevat fins a retrobar-se amb son pare (Perdut a
l’estació); al carrer, on Jordi i i son pare creuen els carrers quan els
semàfors estan de color verd (Els colors del semàfor), i estan adreçades al
fet que els xiquets i les xiquetes aprenguen com moure’s en aquests
àmbits.
I està el cas de Pares forçuts, en què Carles i Mariona intenten fer veure
l’un a l’altra que son pare és molt fort: alcen motos, camions plens de
taronges, barques, etc., és la força la que els dóna poder, encara que al
final res és com ho havien contat.
Hi ha un cas en què l’acció entre un pare i un fill ocorre dins de la llar,
encara que cal matisar alguns aspectes. En Pintant a casa, en realitat és
Carles, el xiquet, qui desenvolupa l’acció dins de la llar mentre que el pare
se’n va a comprar més pintura. Com a conseqüència, la implicació del pare
és mínima en la història ja que només apareix al principi dient que marxa i
al final, quan torna a casa.
En canvi, quan apareixen les figures femenines, les mares, l’acció sí que es
desenvolupa habitualment dins de la llar, fins i tot en el cas que elles
mateixes no hi siguen. A més, com ja hem assenyalat en d’altres models de
família, continuen ocupant-se de les tasques domèstiques, de la cura de la
família, de pensar que els xiquets o les xiquetes han d’anar a escola, etc.,
però, és clar, són definides com a boniques, carinyoses i sabudes, per
compensar, cosa que no passa amb els homes perquè no els cal. I també
s’ha destacat ja la identificació que aquestes reben en les il·lustracions
(grandària, complements, etc.).
En aquest grup d’històries de famílies monoparentals protagonitzades per
fills o filles i mares, trobem tres relats que són una reescriptura de contes
clàssics i, per tant, es pot considerar que el rol que desenvolupen les mares
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és tradicional o clàssic per l’origen de la història. Són els relats de Set
cabres cabrejades, Tres porquets durs de rosegar i Els dos genis d’Aladí.
Coincideixen en el fet que la presència de les mares és puntual en les tres
històries a pesar que en alguna ho és més encara. En la d’Aladí, la mare no
apareix al text fins a la pàgina 10, quan el xic torna a casa amb la làmpada
que ha aconseguit en la cova:
Quan va arribar a casa, la mare li va preguntar per a què volia una llàntia tan
vella i tan polsosa.
-Lleva-li la pols o llança-la al fem –va dir la mare-. I vés amb compte, que
acabe de fregar i estàs posant la casa feta un desastre. (Els dos genis d’Aladí.
Lluch, 2010, p.10)

En Set cabres cabrejades, el text ens parla d’una cabra que vivia en una
casa amb set filles i que un dia «va haver d’eixir a la farmàcia a comprar
xarop per a la tos», però com que és una mare preocupada per les seues
filles, abans de marxar les va advertir del que havien de vigilar i del que
podien fer o no fer:
-No obriu a ningú i encara menys al llop ferotge –va advertir a les seues filles.
Les cabretes van preguntar si podien esmorzar xocolate amb bunyols.
-Ni pensar-ho –va respondre la mare. Per a començar, no hi ha bunyols. A
més, el xocolate és molt dolç, i si en mengeu molt, vos cauran les dents. (Set
cabres cabrejades. Lluch, 2010, pp.2-4)

I quedaria, dins d’aquesta adaptació de clàssics, la mare dels tres porquets:
Diuen i conten que un dia la mare va reunir els tres porquets i els va demanar
que segueren, cada un, en una cadira.
-Ateneu, fills meus. Des de demà sereu independents i viureu sols.
(...)
La mare els va explicar que hi havia un animal molt perillós que es deia llop.
Els va explicar com era i com solia enganyar els porquets per menjar-se’ls
crus.
Per a rematar la informació els va ensenyar tres fotos amb animals (...)(Tres
porquets durs de rosegar. Lluch, 2010, pp.2-4)

A banda dels canvis en l’argument de les històries que ha dut a terme
l’autor Enric Lluch, veiem que el rol de les mares no ha canviat
pràcticament gens, com sí que ho han fet alguns altres personatges (ja hem
esmentat què ocorre amb el llop de Tres porquets durs de rosegar en
l’apartat dels personatges antagonistes). Fins i tot, el canvi que s’intueix
quan la mare dels porquets els diu que ja es hora d’alçar el vol i marxar de
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casa, no ho és tant ja que queda mitigat per tota la sèrie de consells que els
dóna davant dels possibles perills.
Tampoc hi ha un daltabaix de rols en les altres dos històries del grup
protagonitzades per mares i fills i filles. Com a tret destacable, cal afegir
que en La festa monstruosa, la mare és l’únic personatge de tots els
progenitors i progenitores de famílies monoparentals que té un nom. En la
seua història, acaba esmentada com a “Mamà Monstre”, encara que a l’inici
era identificada com la mamà d’Urk (l’únic monstret amb nom):
(...) En acabar el col·legi es reunien a casa d’Urk, el més animal de tots (...)
Sa mare (...) preparava unes aranyes confitades excel·lents, botifarres
esclatades i ossos de sant, tot regat amb suc de tomaca o de meló d’Alger.
(...) Quan tornà Mamà Monstre tots, aterrits, s’amagaren es camuflaren en el
món de colors, dissimulats en aquella simfonia acolorida (...) (La festa
monstruosa. Cano, 2010, p.6).

Veiem, per tant, que el paper de les mares és molt més tradicional (cura
dels fills, cuina, compra,...) i menys lúdic que el que representen els pares o
les figures masculines d’aquestes històries. Per això resulta molt interessant
el paper de la mare en el model de família que representa Mare, Bracet!
(Giménez, 2010). La història conta la relació de gelosia entre Pau, el
primogènit i la seua nova germana Martina. Tots dos estan sols amb la
mare al llarg de la història:
-Tinc la mare més guapa del món –pensa Pau orgullós.
La mare juga amb ell, li acaricia els cabells dolçament, li fa besets tendrets,
l’abraça i se’l mira amb ulls plens d’amor.
A poc a poc la panxa de la mare comença a créixer...
(...)
Martina només plora i plora i la mare sempre ha de córrer a consolar-la. Ara
la mare ja no juga tant amb Pau, ja no li acaricia els cabells tan sovint, ni
l’abraça amb aquella escalforeta, ni li fa tan besets com abans. La nena plora
de nit i de dia, sempre plora! La mare fa cara de cansada. (Giménez, 2010,
pp.3-5)

En cap moment de la història apareix un altre personatge ni masculí ni
femení que es puga considerar l’altre progenitor ni progenitora. Ni perquè
ho assenyale el text ni perquè aparega en les il·lustracions. Tampoc no hi
veiem que la mare reba cap tipus d’ajuda en la cura dels dos fills per part
d’algun familiar o amistat.
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Seria una bona història amb la qual treballar aquest model de família i
també, quines obligacions i quina càrrega ha de suportar, en aquest cas
la mare de les criatures, perquè ho ha de fer tot sola. No sabem la intenció
de l’autora en escriure el relat, però també hauria sigut important que
es comentara d’alguna manera el perquè de l’origen d’aquest model de
família.
Respecte de l’àmbit professional en què es puguen desenvolupar els pares i
les mares, a banda de l’àmbit escolar (on trobem els i les mestres, i ja hem
comentat que la proporció és d’un home per tres dones), en els
diferents relats no és una qüestió que aparega habitualment. Els pares i
les mares són això i, sembla que ja no necessiten ser identificats
amb cap altra característica o tret. Cosa que és coherent amb el
fet

de

no

tenir majoritàriament

nom.

Si

ni

tan

sols

sabem

com

s’anomenen, quina importància té saber quina n’és la professió?
6.4.4. Relats amb presència de relacions familiars
Els cinc títols que componen aquest apartat (8%) no presenten cap
model familiar específic però, sí que veiem que els i les protagonistes
parlen amb algun familiar en un moment de la història. Però com
que no hi ha presència de cap figura materna o paterna, per això els hem
classificat sota l’epígraf de històries o relats amb presència familiar. Malgrat
que en algunes històries, l’aparició d’aquest familiar és puntual, en altres
relats eixe parent és fonamental per al desenvolupament de la història.
Un dels exemples de parent amb aparició puntual el trobem en Mirant al cel
(Alepuz,

2010)

que,

a

més,

és

l’únic

relat

protagonitzat

per

un

astre, concretament, la Lluna. Aquesta, que no té un nom propi, va
trobant-se amb diferents astres i elements del cel amb els quals va parlant:
DE SOBTE VA TROBAR LA SEUA COSINA,
L’ESTRELA JOSEFINA:
-LLUNA, LLUNETA... QUÈ FAS ACÍ TOTA QUIETA?
-NO EM VULL MENEJAR
PERQUÈ TU EM POTS ENLLUERNAR (Alepuz, 2010, p.7) 11
11

Majúscules de l’original
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La presència familiar la dóna una cosina, una estrella, anomenada Josefina.
Amb aquest exemple el podem relacionar amb d’altres que ja hem vist en
d’altres models de famílies en què, de vegades, els parents, que apareixen
puntualment en el text tenen un nom propi, mentre que d’altres que tenen
una major presència o importància en el transcurs de la història, no el
tenen. Encara que no són família de la Lluna, unes pàgines endavant tenim
la presència d’una mare i son fill que van passejant:
(...) VA VORE UNA DONA I UN XIQUET
QUE ANAVEN PER UN CAMINET.
-MARE, MARETA... PER QUÈ LA LLUNA ESTÀ TOTA QUIETA?
-PERQUÈ MOLTA LLUM ENS VOL DONAR I AIXÍ SABREM PER ON ANAR.
(Alepuz, 2010, p.13)12

També tenim la presència d’un cosí en L’home llop de la col·lecció El bagul
dels monstres d’edicions Bromera. Fermí, convertit en home llop està
desesperat perquè no es veu la Lluna a causa dels núvols i no pot udolar.
Finalment:
(...) Desesperat, Fermí anà a cal cosí camioner.
-Què vols a les quatre del matí –preguntà el cosí.
-Vinga, posa en marxa el camió, per favor.
El cosí posà en marxa el camió i encengué els fars.
Aleshores, Fermí es posà de quatre grapes i udolà:
-Auuuh! –a la fi, ho havia aconseguit. (L’home llop. Lluch, 2010, pp.18-21)

El cosí de Fermí és una peça fonamental perquè gràcies a l’ajuda que li
proporciona, l’home llop pot udolar però, a pesar d’aquest fet, el familiar no
té nom propi. En canvi, el text sí que nominalitza uns altres dos homes llop
que apareixen amb Fermí a l’inici del relat: «Un moment després vingueren
Anselm i Marià, begueren els set glops i també es feren homes llop».
(L’home llop. Lluch, 2010, p.6).
En la història El gos del iaio, de la col·lecció Lletra Gran d’Edicions Bromera,
Miquel, el xiquet protagonista, està a casa dels iaios escoltant una història.
L’hem classificada en aquest apartat perquè no tenim més informació que
puga aclarir-nos si aquesta és la residència habitual del xiquet o, si està de
visita; si té pares o més família, o si pel contrari no la té. En aquesta
12

Majúscules de l’original
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col·lecció hem vist diferents exemples de relats que hem classificat en
models de família distints.
Encara que Miquel interactua més amb el iaio, ja que aquest és qui li conta
totes les meravelles que feia el seu gos, cap dels dos avis tenen un nom
propi. La iaia apareix només cap al final de la història (al text i a la
il·lustració) i ho fa per dir-li al nét que el iaio no ha tingut mai gos.
Els quatre protagonistes de La cova, també de la col·lecció Lletra Gran
d’Edicions Bromera tenen tots nom propi i, a més, tots i totes són família.
Són Cristina i David, que són germans i els cosins d’aquests Maite i Pep.
David és el més xicotet dels quatre i els altres tres volen fer-li por respecte
de qui o què viu en una cova del bosc. Al final, resultà que el més xicotet és
el més valent de tots: (...) «Els cosins i la germana volen fer-li por». (La
cova. Lluch, 2010, 14) (...) «Els tres fugen, era una sargantana!» (La cova.
Lluch, 2010, p.22).
L’última de les històries que hem analitzat dins d’aquest grup de títols és La
xiqueta que només es va poder endur una cosa (Canal, 2014). Aquesta
història es desenvolupa en un dia i a l’escola, raó per la qual no sabem a
quin model familiar pertany la protagonista, Lena. Però, el que sí que
sabem és que té una iaia, amb nom propi, Maria. I ho sabem perquè Lena,
quan intenta que els companys i companyes de classe l’ajuden a trobar un
regal especial per a la seua iaia, els conta una història que va passar quan
la iaia Maria era xicoteta.
Gràcies a la història sí que veiem que la iaia Maria pertanyia a una família
nuclear o tradicional formada pel pare, la mare, una germana i ella mateixa.
Aquesta història que conta Lena s’identifica molt clarament al llibre perquè
està il·lustrada en blanc i negre. És coherent amb el fet que la xiqueta conta
uns fets que van ocórrer fa ja molts anys i, a més, tenen a veure amb un
conflicte bèl·lic, uns esdeveniments molt poc alegres.
Esta perspectiva també ens permet contemplar la diferència entre els pares
d’aquella època i els actuals. Als de les històries analitzades en el corpus de

226

la mostra, independentment de la participació en la història o del rol més o
menys clàssic que exercisquen, el que cal dir és que a aquests pares no
se’ls veu actuar de forma autoritària com sí que ens assenyala Lena
respecte del pare de la iaia, el que hauria sigut el seu besavi. Quan conta la
història de la iaia Maria, i explica que el pare els diu a les xiquetes que
només es poden endur una cosa tenim que:
Però el pare va dir molt seriós: «Només vos podeu endur una cosa. Una
sola cosa, la que vulgueu, però una sola!». I es veu que abans, quan el
pare deia el que calia fer, no hi havia discussió, era allò, i ningú s’atrevia a
dur-li la contrària. (Canal, 2014, p.33)

Respecte a la resta de personatges actuals de la història, el text ens el
presenta amb un nom propi que els identifica igual que a la protagonista: el
mestre Juli, que és l’únic docent masculí que apareix en tots els títols del
corpus i els companys i les companyes d’escola: Kèfir, Jos, Jasmina, Roc,
Rània, Miquel, Eduard, Camila.
És una barreja de noms que ens fan pensar en la diversitat cultural i en la
integració ja que, en la història, gràcies a la col·laboració de tothom, Lena
va poder trobar el regal perfecte per a la iaia, un regal que a més, té molta
relació amb els llibres, ja que la iaia Maria és una gran lectora.
6.4.5. Parelles heterosexuals i famílies reconstituïdes
En aquest apartat comentarem els resultats respecte als dos últims models
d’estructures familiars. Ens referim als títols que hem agrupat sota l’epígraf
de parelles heterosexuals (que representen el 5% del total del corpus) i a
l’únic exemple que hem trobat de família reconstituïda, l’1% restant del
total.
Per parelles heterosexuals ens referim a aquelles històries en què hem
localitzat tres parelles compostes per un home i una dona però que no
apareixen identificats estrictament en els textos ni com a matrimonis ni
parelles de fet. El que sí que presenten és una relació de convivència i, en
algun cas, com ara ampliarem, sospitem per detalls de les il·lustracions o
del text que són matrimonis però, insistim en el fet que ho serien per
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deduccions que podem dur a terme, no per una informació clara en la
història.
A més, una característica comuna d’aquestes tres parelles és que no tenen
descendència i, en un corpus, adreçat a un públic lector infantil que conté
majoritàriament històries en què els xiquets i xiquetes humans o animals
humanitzats tenen tot el protagonisme és cridaner. I hem considerat que
també era un argument per poder agrupar-les en un epígraf.
Parlem per aquest motiu de les tres històries següents: El nap gegant
(Cano, 2014); La tele no funciona (Lluch, 2012), Aquest gos és tot un
jardiner (Bosch, 2010).
En la primera, El nap gegant (Cano, 2014), sospitem pel caràcter de la
història (sembla un conte popular en què humans i animals s’ajunten per
aconseguir un mateix propòsit) que la parella és un matrimoni ja major ja
que el text ens diu que són tots dos vellets. A més, quan no pot traure ell
sol el nap de la terra «va cridar la seua dona» (Cano, 2014, p.6) que és el
terme col·loquial per a designar la seua esposa. Malgrat aquesta possible
interpretació tenint en compte l’extensió en el seu ús, podríem afirmar de
forma més contundent la relació de la parella si s’hagueren emprat unes
altres paraules com «esposa o muller» que tampoc són incoherents amb el
registre lingüístic emprat en la història.
El segon dels títols, La tele no funciona (Lluch, 2012), és el número 8,
l’últim, de la col·lecció Pr1mers contes d’Edicions Bromera tota ella escrita
per Enric Lluch.
Ja d’entrada és un relat que crida l’atenció no tant pel model d’estructura
familiar, sinó per l’edat dels protagonistes, que contrasta amb la resta de
protagonistes dels altres números que són xiquets i xiquetes que tenen
entre 5 i 8 anys.
La història ens presenta Eladi i Elionor, una parella gran que tenen un
problema amb la seua televisió. Encara que el text no ho esmenta, veiem
gràcies a les il·lustracions, i ja des de la portada, que hi ha una fotografia
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en que se’ls veu vestits de nuvis i amb un pastís al davant, la qual cosa ens
fa pensar que ens van casar però, hem d’insistir que el text no ho explicita.
Aquest gos és tot un jardiner (Bosch, 2010) és una història que
protagonitza un gos que vol ser jardiner i que té uns amos. Els humans de
la història sempre són anomenats així i els veiem tota la història d’esquenes
al públic lector i en blanc i negre. Veiem dos persones d’aspecte jove, que
representen el que en la nostra cultura i en la nostra societat serien una
figura femenina i una altra masculina i no és fins l’ultima pàgina del llibre
que els veiem de cara, amb el gos i de color ja que l’animal els havia fet
entendre el que volia i feia i, aleshores, havia aconseguit el seu somni.
(...) I vosaltres? Coneixeu cap gos que faça de jardiner?
Doncs si trobàreu sa casa, vos en faríeu creus. Perquè el veuríeu treballar
amb molta cura mentre els amos, asseguts al jardí, mengen els naps confitats
més bons del món i pelen verdura per al dinar. (Bosch, 2010, pp.56-57)

De la parella propietària del gos no tenim cap informació, ni noms, ni
professions, només que són propietaris de l’animal i que viuen junts.
L’únic títol en què hem trobat una família reconstituïda ha estat La trompeta
de la Cendrosa, escrit per Enric Lluch el 2014, igual que la resta de la
col·lecció a què pertany, Des-contes d’Edicions Bromera. Aquest és el
número 2 dels 10 títols que la componen.
La història comença quasi igual de l’arxiconeguda història de La Cendrosa
de què agafa el nom. El pare de la Cendrosa s’ha tornat a casar amb una
dona que té tres filles i els sis, tots junts, viuen a la mateixa casa.
Però, en aquesta versió del conte tradicional, el pare de la Cendrosa
continua viu durant tot el relat. No té nom propi i, a més, és presentat com
un covard ja que, no s’atreveix a enfrontar-se a la seua esposa (la
madrastra) perquè diu que ella i les tres filles «són tres feres ferotges». I,
tot això, a pesar de la demanda d’ajuda directa per part de la seua filla
(Cendrosa) i de demostrar que l’estima.
Quan la madrastra i les filles van eixir al carrer, la Cendrosa va parlar amb
son pare. El va trobar con sempre, llegint el diari a l’ombra d’una parra.
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-Pare, la madrastra i les filles manen més que el govern. I elles es passen el
dia rascant-se el melic.
El pare va plegar el diari i va mirar la filla amb cara de lluç bullit.
-I què vols que faça? Són tres feres ferotges... (Lluch, 2014, p.4)
(... )

A mitjan vesprada, la madrastra i les filles van començar a vestir-se per anar
al ball reial. Mentrestant, el pare de la Cendrosa es va cabussar dins del
despatx va tancar la porta i va tractar d’amagar la tristesa fent encreuats i
sopes de lletres.
-Pobra xiqueta meua!
A l’home li va vindre al cap el record de la filla quan, de xicoteta, tocava la
trompeta en les festes del poble. Per això se li van escapar dues llàgrimes
grosses que van acabar mullant els encreuats. (Lluch, 2014, p.8)

Aquesta covardia mostrada per la figura del pare contrasta en aquesta
història, a més, amb l’actitud hostil i tradicional de la madrastra. Ella es
comporta com la del conte original, manant totes les feines de la casa a la
Cendrosa i cuidant les seues filles perquè puguen fer un casament
beneficiós. De fet, en el ball, després de preguntar al príncep i al cosí
d’aquest si no els semblaven boniques les seues filles, els pregunta: «I no
els sembla que serien bones esposes?». (Lluch, 2014, p.18)
Resulta xocant aquesta frase en una història adaptada d’un conte
tradicional en què la protagonista acaba aconseguint el seu somni, que no
és en primer lloc casar-se, sinó que aquesta qüestió apareix com en un
segon terme, com si no acabar així la història no haguera estat un final
adequat. Considerem que ha estat una pèrdua d’una bona oportunitat de
poder trencar amb determinats estereotips. Algú ha preguntat a les
germanastres si, en realitat, el seu somni o objectiu en la vida era casar-se
amb un príncep? Potser el seu comportament es deu al fet de seguir el que
la mare els marca que han de fer en la vida. A la millor, canviar aquest
objectiu hauria completat l’adaptació de la història adequant-la a un altre
tipus de societat, més actual, que és el que intenta aconseguir aquesta
col·lecció (Des-contes, de l’editorial Bromera) i que sí que sembla haver-ho
fet en d’altres relats.
Com a cloenda d’aquest capítol de la nostra investigació podem resumir que
la presència d’exemples de diversitat familiar, que puguen reflectir una
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societat real, actual i diversa com aquella en què vivim actualment, és molt
escassa. Tot i això a pesar de ser publicacions fetes durant anys en què ja
existixen lleis que protegeixen els drets de les persones LGTBI i dels
avanços socials que aquestes comporten. La presència de la diversitat en la
literatura és indispensable i caldrà continuar investigant i avançant en
aquest punt fins que es puga arribar a una situació de normalitat que puga
abastar totes les realitats existents i les diverses formes d’estimar.
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7. CONCLUSIONS
En la nostra recerca, i com a primer objectiu, era molt important conéixer
quin és el corpus de lectures que mostren diversitat familiar, adreçades a
lectors entre 5 i 8 anys i publicades per editorials del PV entre 2010 i 2015.
Després de la recerca, ja explicada metodològicament, caldria destacar el
fet que ens va sorprendre el nombre de lectures seleccionades. Les que
s’han considerat que podien formar part del corpus de la mostra ja que
acomplien els paràmetres que s’han inclòs respecte de l’edat, la llengua,
l’autoria i la zona geogràfica de l’editorial van ser un total de 66 títols. I tot
això tenint en compte que vam investigar les webs de 32 editorials
valencianes.
El procés de recerca i la posterior selecció dels llibres en els catàlegs dels
webs ha estat divers ja que no en tots aquests la LIJ té el mateix pes.
Lògicament, totes aquelles editorials que no incloïen la LIJ en els seus
catàlegs, foren descartades per a aquesta investigació.
Vam trobar tres tipus de pàgines web: aquelles que no contemplen en el
catàleg aquesta literatura perquè no s’hi dediquen. Unes altres en què sí
que es presentava la categoria en el menú principal però després, en alguns
casos, en obrir la pestanya, el que vam trobar era literatura adreçada a un
públic més aviat juvenil que no infantil. I, en tercer lloc, tenim aquelles
editorials en què la LIJ té un pes majoritari i de les quals hem pogut fer una
major selecció.
A pesar de la poca o molta presència de la LIJ en els catàlegs de les
editorials que sí que la incloïen, existeix coherència a l’hora de classificar les
obres en Narrativa, Poesia i Teatre. Però, hem detectat que no ocorre el
mateix quan volem anar una mica més enllà d’aquesta primera classificació.
Ens hem trobat amb algunes llacunes informatives que són més petites com
més centrada està l’editorial en la LIJ. I també existeix una altra relació,
com més gran i potent és l’editorial, més informació al voltant dels
productes i de la seua catalogació tenim.
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A banda de l’etiqueta «col·lecció» que és la que solen emprar quasi totes les
editorials, existeix una dispersió quant a la catalogació dels títols per edats,
per exemple. Ja sabem que una editorial, és un tipus de mediador entre els
primers lectors i els primers receptors (família o escola). També en som
conscients que no sempre és fàcil encertar o classificar una obra
determinada amb la quantitat d’anys que ha de tenir un xiquet o una
xiqueta per a llegir-la, ja que hi ha molts tipus de lectors i aquests no
sempre es corresponen amb una edat concreta. Hem pogut observar
catàlegs en què les obres estan classificades en franges d’edats que
comprenen nombres parells (duets) o, de vegades imparells (de tres en
tres). Casos en els quals les editorials no marquen l’edat per a la qual
destinen el llibre però, en canvi, sí que el cataloguen per a primers lectors,
per exemple. Com a conseqüència, si busquem una resposta directa (sense
llegir el llibre), si es vol saber per a quina edat destinen el llibre, cal buscarho en d’altres mitjans com poden ser els webs d’algunes llibreries.
Altres dificultats per poder aconseguir de forma ràpida un corpus han estat
que hi ha editorials que no posen en els webs l’any de publicació del llibre o
només se’n parla de l’última edició però, sense assenyalar-ne que ho és.
Aquest fet pot dificultar o alentir la investigació si, com és el cas de la
nostra, es tenen uns paràmetres concrets. O, també, un altre problema que
reflecteixen algunes petites editorials és que no contemplen en els catàlegs
del web tots els llibres que tenen publicats a pesar que sí que es poden
trobar publicitats en webs de llibreries.
La presentació o la disponibilitat dels paratextos en els webs de les
editorials és una qüestió que crea diferències perquè no totes en tenen i
entre les que sí que els faciliten, no totes ho fan de la mateixa manera ni
tenen la mateixa quantitat d’informació. Algunes editorials tenen aquesta
informació d’accés lliure però, d’altres, remeten al correu de l’editorial
perquè qualsevol persona interessada la demane. I fins i tot, en d’altres
casos, alguns enllaços facilitats en els llibres físics no funcionen.
És comprensible que cada editorial té una idiosincràsia i un potencial públic
lector però, seria recomanable que sospesaren el seu paper de mediadors i
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que presentaren una informació completa dels llibres que ofereixen als
clients. Cal recordar que la compra dels llibres per a primers lectors solen
fer-la en primera instància uns altres mediadors (la família i l’escola) i que
cadascú pot tenir unes necessitats informatives distintes. La informació que
haja de tenir un llibre per a ser triat per una família potser no haja de ser
tan completa com la que es necessitaria per a triar-lo com a lectura d’aula.
Hem de tenir present que l’escola és el primer mercat d’aquesta literatura i,
el fet de no facilitar una informació completa al voltant de determinades
lectures pot provocar desconeixement i per tant, eixes lectures no arriben
mai a les mans del públic lector.
Per tot el que hem esmentat, i tenint totes aquestes qüestions presents,
hem d’insistir en el fet que la falta de coherència que presenten les
diferents editorials en els respectius webs ha suposat un entrebanc a l’hora
de poder confeccionar un corpus adequat a uns paràmetres concrets.
Respecte a l’objectiu de valorar el currículum d’educació de l’etapa de
Primària (1r, 2n i 3r) en relació al tractament de la diversitat, hem fet un
recorregut per diferents documents legislatius ja que en el període que hem
estudiat han coexistit dues lleis educatives. Aquestes lleis en el nostre
territori es van concretar en dos decrets curriculars: el Decret 111/2007 i el
que encara està vigent, el decret 108/2014.
Ens sentírem encoratjats amb la presència del «reconeixement de la
diversitat afectivosexual» com a un dels fins de l’educació en el preàmbul
de la Llei Orgànica/2006, de 3 de maig. Però, amb el canvi de llei, aquestes
paraules van desaparéixer i podem constatar que no es parla d’un altre
tipus de diversitat que no siga la funcional. De fet, l’atenció a la diversitat a
l’alumnat en Educació Primària s’estableix específicament en els articles 9 i
14 del Reial Decret 126/2014; estan basats en dos capítols del títol II de la
llei del 2006, però aquests, ja no contemplen les paraules del preàmbul.
Actualment, el decret curricular parla d’alumnat que presenta necessitats
educatives especials, amb altes capacitats i d’incorporació tardana. En cap
moment s’empra la paraula diversitat associada amb un altre adjectiu.
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Sí que és cert que dins de l’apartat del currículum Elements transversals i
concretament quan es tracta l’Educació cívica i ciutadana, apareixen
qüestions amb les quals la programació educativa ha de ser especialment
sensible. Són l’atenció a les persones amb discapacitat, la igualtat efectiva
entre homes i dones, la prevenció de la violència de gènere, l’educació en
valors de llibertat, justícia, igualtat, pluralisme polític, pau, democràcia,
respecte als drets humans i rebuig de la violència. I pot ser el més
relacionat amb allò que buscàvem: el tractament dels valors inherents al
principi d’igualtat de tracte i no-discriminació per qualsevol condició o
circumstància personal o social. Però, allò que no s’esmenta no existeix i
més en una societat com la nostra plena d’etiquetes i en què qualsevol cosa
i persona es classifica. Si recordem que el currículum es considera el
document

que

regula

els

elements

que

determinen

els

processos

d’ensenyament i d’aprenentatge de cada una de les etapes educatives és
fàcil suposar que si no inclou la diversitat (amb tots els adjectius
que corresponguen darrere), pot ser considerat un argument de pes
per no treballar la diversitat en les aules per totes aquelles persones
que no ho consideren necessari.
Pel que respecta a l’objectiu d’analitzar la presència de valors, estereotips i
prejudicis relacionats amb la diversitat de models familiars en la mostra de
lectures, hem destacat la possible relació que pot haver-hi entre tots i
comprovar com aquests es reflecteixen en aquests relats per a primers
lectors.
Malgrat les diferents postures que critiquen o aproven l’aparició dels valors
en la LIJ i, concretament en el tipus d’històries analitzades, cal destacar que
la seua presència hi és molt habitual. Ho és tant, que sovint, és més
important el valor que es treballa al llibre que la qualitat literària del relat.
És a dir, que la finalitat és ensenyar un determinat comportament, amb
independència que siga una obra literària o un pamflet publicitari.
A pesar de no ser un objectiu específic d’aquesta investigació, estem
plenament d’acord que és fonamental que la LIJ gaudisca de qualitat
literària en el camí de crear bons lectors.
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Els diferents valors que hem destacat com a provinents de l’anàlisi de la
mostra tenen un tarannà positiu intrínsecament relacionat amb l’àmplia
presència de finals feliços o satisfactoris que presenten les històries. Són
valors que destaquen l’amor entre els membres d’una família; també, la
insistència i el coratge per continuar fins que s’aconsegueixen els somnis o
les metes proposades; històries que posen en molt bon lloc els llibres i
l’estima per la lectura; la cura del medi ambient perquè ens ensenyen a no
malbaratar l’aigua; està present l’educació vial, el respecte als senyals de
trànsit; com d’important és ajudar els altres i tot això, normalment, en
relats plens de quotidianitat. La majoria ens conten successos que els
passen als protagonistes diàriament o que els poden passar un dia
qualsevol.
Des de la instauració de la democràcia a Espanya, es van començar a
introduir nous valors en la LIJ, relacionats amb els canvis socials que se’n
produïren. D’aquests «nous valors» com el divorci o la separació dels
progenitors, la mort d’un ésser estimat, l’angúnia i el desassossec, les
pors infantils, la tristesa, la multiculturalitat,... només n’hem trobat dos i
en dos casos molt puntuals.

Parlem

personatge adoptat no és el principal
localitzat

seria

el

de

la

de
de

l’adopció,
l’obra

encara
i,

l’altre

que

el

tema

gelosia, concretament, per l’arribada d’una

nova germana.
Tenint el compte ja transcorregut, resulta cridaner que no apareguen
de forma habitual aquests temes en les lectures analitzades. I més si
pensem que
separades

en

les

aules

hi

ha

alumnat

que

prové

de

famílies

o divorciades, que són adoptats, que han perdut algun

familiar,... Potser continue tractant-se d’un intent de (sobre)protegir la
infantesa d’aquestes situacions no massa agradables ni desitjables però,
són situacions i fets reals, que ja es poden haver produït i, el fet
que alguna d’elles puga aparéixer reflectida en un llibre pot ajudar a
entendre-la millor o, fins i tot a superar-la.
Però, allò que resulta encara més impactant és la constatació de com
en algunes

de

les

històries

continuen

prejudicis, principalment de gènere.
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apareixent

estereotips

i

És preocupant que en relats per a primers lectors publicades entre el 2010 i
el 2015 no s’hagen trencat algunes fronteres com l’apropiació o l’assignació
dels espais. Hem assenyalat com els homes o els pares continuen
acompanyant les criatures en espais públics, en els quals, a més a més, les
accions o l’ajuda que aquests adults proporcionen, queda reconeguda
socialment. Per contra, el paper de la dona o les mares queda relegat a
l’escena privada, a l’espai íntim de la llar, on la cura de la família sembla
una tasca inherent a aquests personatges i, per tant, no cal que es
reconega fora de l’àmbit familiar.
A més a més, encara que de forma general es desconeixen les professions
dels membres de la família, en els casos que algun d’ells treballa fora de
casa, sempre és el pare. Es perpetua el rol de la figura masculina, el pare,
com a cap de la família que proporciona el sustent econòmic, que és
l’important perquè és el que està reconegut socialment.
Fins i tot, i com ja hem destacat en l’anàlisi dels resultats, les il·lustracions,
un dels paratextos més importants en aquests llibres, incideixen, de
vegades, en la presentació marcada dels rols i d’altres estereotips.
Generalment, les imatges no solen diferir d’allò que assenyala el text escrit.
Però, en ocasions, semblen anar una mica més enllà a l’hora de perpetuar
determinades qüestions: assignacions de colors (el rosa o els colors pastel
per a les xiquetes); assignació de tasques domèstiques a les mares
(normalment són les cuineres i se’n destaca com són de bones) o presentar
figures masculines com a prototipus de bons conductors.
Respecte

a

l’objectiu

d’esbrinar

la

presència

concreta

d’estructures

familiars, el model de família més estés en el corpus ha sigut el de la família
nuclear o tradicional composta de mare, pare i fill o filla. I en alguns altres
casos fill i filla o dos filles. També hem localitzat la presència de famílies
monoparentals i un únic cas de família reconstituïda. A més a més de textos
en els quals la presència de la família és inexistent.
Normalment en els relats sense presència familiar el protagonisme és
compartit per xiquets i per xiquetes encara que no sempre es presenta el
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mateix nombre de protagonistes. Com a parella o com a grup, són capaços i
capaces de solucionar els problemes que se’ls presenten sense l’ajuda o la
presència de cap adult.
Pel que fa a l’aparició de famílies monoparentals, malgrat que podria
semblar un tret positiu de diversitat familiar, no podem assegurar del cert
que la seua presència tinga a veure amb la intenció de destacar aquesta
diversitat. Com ja hem assenyalat en l’anàlisi dels resultats, no sabem
exactament el perquè d’aquesta monoparentalitat (si prové d’una separació,
per causa de la mort d’algun dels dos cònjuges o si ho és per decisió
pròpia). No tenim cap informació que ens ho detalle ni ens ho explique
perquè no trobem detalls al voltant de la vida de les famílies.
Seria interessant saber-ho perquè no es plantejaria la història ni els fets
que aquesta contara segons el motiu pel qual eixa família només té pare o
només té mare, per exemple. Una família monoparental constituïda com a
tal per decisió conscient, a la millor, s’haurà d’enfrontar a situacions i
circumstàncies molt diferents d’una altra que ho siga per la mort d’un
cònjuge. I també tindran diferents tipus d’ajudes socials, econòmiques i
legals.
El model de família tradicional o nuclear és el que continua prevalent sobre
els altres perquè a pesar de tenir una presència numèrica inferior a la de les
famílies monoparentals, en el cas de la tradicional, quan apareixen en els
relats, ho fan sense cap tipus de possible dubte al voltant de si configuren
una família. Sí que ho són.
Davant de la presència majoritària d’aquest model familiar caldria matisar
que lògicament continuarà apareixent en la literatura perquè hi haurà
famílies amb aquesta conjuntura però, cal deixar palés que si partim del fet
que la societat no és homogènia, no s’entén el fet que en la LIJ no se’n
reflectisquen de forma habitual uns altres models de famílies.
És decepcionant que qüestions com aquestes que l’alumnat ja viu avui dia
no apareguen reflectides a les lectures analitzades del corpus com també ho
és el fet de l’escassa presència de diversitat afectivosexual i familiar. De fet,
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l’impacte que pot tenir aquesta escassa presència de diversitat familiar en el
marc de la investigació en educació literària, està molt relacionat amb el fet
de com és tractada aquesta diversitat en la societat en què vivim.
Els canvis que veiem reflectits en la societat a mesura que aquesta avança i
que també s’han vist reflectits en l’aprovació de diferents lleis, només fan
que presentar una realitat diversa que, malauradament, no sol aparéixer en
la literatura infantil catalana actual o, a tot estirar, en casos molt concrets.
Aquesta mancança de LIJ en la qual la presència de la diversitat, i per
descomptat la familiar, siga normal o habitual, té una reacció que és la
creació de llibres en què la diversitat familiar n’és la protagonista perquè les
autores i els autors busquen presentar uns referents per a xiquetes i xiquets
dels seus entorns pròxims. Normalment aquestes criatures solen ser filles o
fills que no veuen als llibres models de famílies com les que tenen a casa.
En aquestes creacions pensades amb uns objectius “socials” concrets es pot
veure, en moltes ocasions, una falta de qualitat literària que no permetrà
que arriben a consolidar-se en cap cànon més enllà que aquell que diversos
col·lectius es puguen apropiar simplement per l’única raó de trobar-se
representats per un model familiar o un altre. És un cas similar al de
l’aparició de diferents valors en obres per a treballar a l’aula però que no
tenen qualitat literària.
Pensem que caldria arribar a una situació de normalitat. Una situació en què
allò que es focalitze en les històries no siga necessàriament les relacions
LGTBI, sinó que aquestes siguen un tret més dins de l’argument de la
història, com podria ser-ho que el o la protagonista tinga els ulls blaus o
negres. I que, per tant, les obres pogueren ser acceptades perquè tenen
qualitat, perquè entre d’altres temes hi aparega la diversitat i perquè
llegint-les tinguem ganes de continuar llegint més llibres. I no, únicament
perquè la protagonista tinga dos pares o dues mares.
Tot el que hem estat destacant fins a aquest punt ens fa entroncar amb
l’últim objectiu en què volem mostrar algunes reflexions didàctiques al
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voltant de la presència de la diversitat familiar en la literatura infantil a
l’aula.
L’escola fa molt de temps que no ha canviat el seu discurs al voltant de
l’acceptació de la diversitat afectivosexual i familiar en les aules. I això
ocorre tant en les aules de primària com en les d’educació superior. Els
decrets curriculars no inclouen massa matisos o significats de la paraula
diversitat però és cert que, a hores d’ara, existeixen lleis que intenten
equiparar-se a la realitat social. Encara que socialment queden alguns nuclis
poc inclinats a acceptar-ho, el matrimoni entre dues persones del mateix
sexe, és un fet acceptat per la majoria de les persones.
Per aquest motiu, el primer pas seria que les lleis educatives arrepleguen
aquests canvis i evolucions socials i que les incorporaren als decrets
curriculars. D’aquesta manera, cap comunitat educativa podria excusar-se
en el fet de no treballar o valorar la diversitat, més enllà de la funcional,
perquè el currículum no ho demana.
No obstant això, no sabem quan es produiran eixos canvis legislatius en
matèria d’educació i no ens podem quedar esperant unes lleis que, tal
vegada, al final tampoc ens acaben d’acontentar. Per aquest motiu, l’escola
ha de mostrar flexibilitat, alhora que compromís, per poder atendre la
diversitat. Una diversitat (cultural, racial, familiar, afectivosexual,...) que ja
està incorporada als centres educatius i que lògicament no es pot reduir a
valorar-la des d’una perspectiva homogènia. Seria totalment contradictori.
I és en aquest punt on cal recordar la importància de la formació dels
docents i de tota la comunitat educativa en aquest tema. Cal dotar tant als
actuals com als futurs professionals docents de coneixements, eines i
estratègies per poder ensenyar a valorar positivament la diversitat i, amb
això superar prejudicis i estereotips que totes i tots tenim inserits
inconscientment des de ben xicotets.
La diversitat s’hauria de treballar de forma transversal en les diferents àrees
i en totes les etapes educatives igual que es treballen d’altres temes com
podria ser el respecte al medi ambient. Per això, seria convenient que des
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de les diferents àrees formatives es fera tots els possibles per incorporar-la
en els plans d’estudis. I més important encara si es planteja des de la
Didàctica de la Llengua i la Literatura com a àrea que ha anat nodrint-se de
les aportacions d’altres àrees de coneixement com la Filologia, la Psicologia,
la Pedagogia o la Sociologia. I que, per tant, ens presenta des dels seus
inicis un reconeixement i tractament de la diversitat.
Fins ara, el professorat implicat en la tasca de treballar la diversitat a les
aules són persones que han rebut una formació individual i no institucional.
Hem de tenir en compte que no únicament es pot donar el cas de tenir
alumnes de famílies LGTBI sinó que també existeixen docents que
pertanyen a una família que no es correspon amb el model de la tradicional
o nuclear. De la mateixa manera que també en la comunitat educativa
existeixen persones que treballen en l’àmbit dels serveis administratius en
centres escolars i que són persones LGTBI.
La formació l’han poguda rebre mitjançant l’assistència a algunes jornades
realitzades per col·lectius, sindicats o associacions. És bastant possible que
algun d’aquests formadors de formadors siga docent i que vulga ajudar la
resta a estar millor informats. Però, es tractaria de poder formar-se de
forma més completa i des de diverses perspectives no únicament la docent.
També la psicològica, conéixer la realitat i l’opinió de les famílies, etc.
Si la literatura pot ajudar a treballar i presentar la diversitat en les aules de
forma normal i habitual, i creiem que sí que pot, per a poder aconseguir-ho,
fan falta materials. Caldria que tant en les biblioteques d’aula com en les de
centre hi hagueren llibres en què es veiera reflectida la diversitat
afectivosexual i la familiar i que es treballara amb ells com amb qualsevol
altre tipus de textos que poden trobar-se en una biblioteca.
Considerem una sèrie de factors com a responsables de la no-presència
d’aquestes lectures en les aules i, per tant, en el cànon escolar. Alguns
d’ells ja han estat esmentats però, presentem a continuació, la relació
completa.
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El fet que el tema no aparega reconegut en el currículum de forma explícita
facilita no haver-se de preocupar per no realitzar correctament un treball i,
deixar un tema com el de la diversitat familiar per a l’àmbit privat de la llar.
Però, considerar-ho exclusivament pertinent a la intimitat de cada casa es
pot relacionar amb el fet que és incorrecta la visibilització. Existeixen
models de famílies diversos, igual que pensaments diversos, religions
diverses, etc. I les futures generacions han de conéixer-ho tot, estar
preparades i afrontar-ho com una realitat més, no com una vergonya que
cal amagar.
De vegades, el professorat no inclou aquests títols perquè no coneix la seua
existència. Les grans editorials, aquelles amb les quals treballen o
col·laboren els centres escolars no solen incloure aquestes obres en els seus
catàlegs. Probablement no ho necessiten econòmicament o volen evitar
qualsevol pèrdua de clients.
La majoria d’editorials que publiquen llibres amb temàtica LGTBI, són
segells petits, no massa coneguts i amb poca publicitat. I, moltes de les
obres que publiquen són traduccions d’autors i autores estrangers. Són
llibreries i editorials situades en llocs concrets d’algunes grans ciutats i
coneguts per persones LGTBI que busquen models de referència per als
seus fills o filles.
Per tant, el primer pas seria donar més publicitat a l’existència de llibres de
LIJ que inclouen la diversitat familiar perquè la comunitat educativa
poguera llegir-los i, a més, demanar des de la qualitat literària que haurien
de tenir fins a la possible ampliació de subtemes dins d’aquests.
La falta de qualitat literària en alguns casos també podria considerar-se un
factor perquè les lectures no estiguen en les biblioteques escolars però,
tampoc arriba a ser una raó fonamental. Independentment que allò
desitjable és que la tinguen, no tots els materials o textos que s’inclouen en
les biblioteques tenen qualitat literària, parlen o no de diversitat.
Les diferents ideologies i influències polítiques i religioses també tenen un
paper molt important en el procés perquè aquests llibres arriben o no
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arriben a les aules. A pesar de l’aprovació de lleis que regulen els drets de
les persones LGTBI, drets humans al cap i a la fi, existeixen determinats
sectors de la societat que ofereixen resistència a considerar que totes i tots
som iguals. No hem d’oblidar que en el nostre territori existeixen una gran
quantitat de centres concertats i privats i que la majoria d’aquests estan
dirigits per grups amb una mentalitat conservadora. Aquest fet provoca que
les lectures com les que presenten diversitat afectivosexual i familiar
estiguen totalment descartades per la seua ideologia. I també té una altra
conseqüència directa i és que, encara que el professorat sí que pot ser
receptiu (perquè ho considera necessari o perquè pertany a la comunitat
LGTBI) no s’atreveix a parlar-ne perquè hi ha por de perdre el lloc de
treball. Aleshores, la tendència és l’autocensura davant de la por a ser
descobert o descoberta.
Tot plegat, les situacions o factors esmentats creen dificultats perquè
aquestes lectures arriben a les aules en les mateixes condicions que ho fan
d’altres i que no puguen formar part del cànon, ni del professorat en
primera instància, ni de l’alumnat en segon terme.
Caldria recomanar la presència de diferents models familiars en la literatura
infantil perquè independentment de la realitat concreta que cada xiquet o
xiqueta tinga a casa, la diversitat familiar és una realitat social. Existeixen
diferents models de família, no un únic model i haurien d’estar representats.
Els editors haurien d’apostar per aquesta realitat que envolta els infants i
actuar en conseqüència. A més a més, si les diferents editorials se
n’encarregaren, hi hauria una certa seguretat pel que fa a la qualitat
literària de les obres, cosa que no sempre es té en compte quan es publica
una obra amb una temàtica que no existeix en el mercat i que alguns
consideren que és necessària. Com a conseqüència de la implicació
editorial, els i les docents que volgueren podrien triar aquestes obres i
treballar amb elles a les aules aconseguint, d’aquesta manera, dos
objectius: fomentar l’hàbit lector amb obres amb qualitat literària alhora
que presenten diferents models de família amb naturalitat, com una realitat
existent dins d’una societat diversa com és la nostra.

244

8. BIBLIOGRAFIA
Adam, J. M. (1985). Quel types de text? Le françaix dans le Mond, 192, 3943.
Aguiar e Silva, V. M. (1980). Competencia lingüística y competencia
literaria. Madrid: Gredos.
Aguilar Ródenas, C. (2004). ¿Somos racistas? Sí. La lucha contra el miedo a
lo desconocido y la LIJ. CLIJ, 172, 34.
(2017). LIJ y diversidad sexual LGTBI en la formación de maestros.
CLIJ, 276, 6-18.
Alcoberro, R. (2018). Filosofia i Pensament. Consultat 12 agost 2018, des
de www.alcoberro.info
Andruetto, M. T. (2008). Hacia una literatura sin adjetivos. Conferencia
presentada a las Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil, Buenos
Aires, Argentina.
Aponte, C. (2001). Entretemas. Consultat 11 de setembre del 2018, des de
http://www.entretemas.com/lineal/ArticulosAnteriores/carmen_cecilia.
htm
Associació d’editors del País Valencià. (2010). Portal d’editors del País
Valencià. Consultat el 31 de juliol de 2011 des de http://www.aepv.net/
Badia, J.; Cassany, D. (1994). La classe de literatura, avui. Articles de
Didàctica de la llengua i la literatura, 1, 7-14.
Ballester, J. ( 2007). L’educació literària (2a ed.). València: Publicacions de
la Universitat de València.
(2015). La formación lectora y literaria. Barcelona: Graó.
Ballester, J.; Mínguez, X. (eds.) (2005). La sabateta de vidre. Viure,
experimentar, somiar i llegir a principis del segle XXI. València:
Perifèric.
Barella, J. (2015). La magia de las palabras. Alcalá de Henares: Servicio de
publicaciones de la Universidad de Alcalá.
Beltran, R. (2007). Rondalles populars valencianes. Antologia, catàleg i
estudi dins la tradició del folklore universal. València: Publicacions de
la Universitat de València.

245

Bermúdez, M. (2012). Competencia literaria y literatura infantil y juvenil.
Una lectura desde el canon. Textos de Didáctica de la Lengua y la
Literatura, 60, 92-101.
Bertochi, D. (1995). La aproximación al texto literario en la enseñanza
obligatoria. Textos de Didáctica de la lengua y la literatura, 4, 23-38.
Bettelheim, B. (1976). The Uses of Enchantment. London: Thames &
Hudson.
Bierwisch,
M.
(1970).
Verlagashandlum.

Poetic

und

Linguistik.

Nymphenburger:

Bloom, H. (1995). El canon occidental. Barcelona: Anagrama.
Bobes, C. (1994). La literatura. La ciencia de la literatura. La Crítica de la
razón literaria. Dins D. Villanueva. (coord.), Curso de teoría literaria
(pp.19-44). Madrid: Taurus.
Bordons, G. (1994). Visió sincrònica sobre la didàctica de la literatura.
Articles de didàctica de la llengua i la literatura, 1, 27-36.
Bordons, G.; Díaz-Plaja, A. (coords.). (2004). Ensenyar literatura a
secundària. Barcelona: Graó.
Borges, J. L. (1997). Palabras preliminares. Madrid: Alianza.
Bortolussi, M. (1985). Análisis teórico del cuento infantil. Madrid: Alhambra.
Bruner, J. J. (1994). La evaluación y financiamiento de la educación
superior en América Latina. CINDA: Acreditación Universitaria para
América Latina.
Bruña Bragado, M. J. (2017). Manual de literatura infantil y juvenil. Guía
libertaria de lecturas para niños. Madrid: Editorial Síntesis.
Canale, M. (1983). On some dimensions of language proficiency. Ontario:
The Ontario Institute for Studies in Education.
Caro Valverde, M. T. (2015). Fundamentación científica de la Educación
Literària. Dins P. Guerrero Ruiz y M. T. Caro Valverde (coords.).
Didáctica de la Lengua y Educación Literaria (pp. 261-288). Madrid:
Pirámide.
Cassany, D.; Luna, M.; Sanz, G. (2001). Ensenyar llengua (6a ed.).
Barcelona: Graó.

246

Cencerrado, L; Cedeira, L. (2006). La visibilidad de lesbianas y gais en la
literatura infantil y juvenil editada en España. Educación y biblioteca,
152, 89-102.
Cerrillo Torremocha, P. C. (2007). Literatura Infantil y Juvenil y educación
literaria. Hacia una nueva enseñanza de la literatura. Barcelona:
Octaedro.
Cerrillo Torremocha, P. C.; García Padrino, J. (coords.). (2001). La literatura
infantil en el siglo XXI. Cuenca: Publicaciones Universidad de CastillaLa Mancha.
Cerrillo Torremocha, P. C.; Larrañaga, E.; Yubero, S. (2002). Libros,
lectores y mediadores. La formación de los hábitos lectores como
proceso de aprendizaje. Cuenca: Ediciones UCLM.
Cervera, J. (1984). La literatura infantil en la educación general básica.
Madrid: Cincel/Kapelusz.
(1991). Teoría de la literatura infantil. Universidad de Deusto: Ed.
Mensajero.
(2003). Aproximación a la literatura infantil. Consultat el 10 de mayo
de 2018 des de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
( http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc2f7k1)
Chomsky, N. (1968). Language and Mind. Nueva York: Harcout.
Coffey, A.; Atkinson, P. (2003). Encontrar el sentido a los datos
cualitativos: estrategias complementarias de investigación. Colombia:
Editorial Universidad de Antioquía.
Colomer, T. (1991). De la enseñanza de la literatura a la educación.
Comunicación, Lenguaje y Educación, 9, 21-31.
(1996). La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e
innovación. Dins C. Lomas (coord.) La educación lingüística y literaria
en la Enseñanza Secundaria (123-142). Barcelona: Universidad de
Barcelona.
(1998). La formació del lector literari. Barcelona: Barcanova.
(2002a): El segle XX i la literatura infantil i juvenil catalana. Dins
Colomer, T. (Ed.) (2002). La literatura infantil y juvenil catalana: un
segle de canvis (pp.7-18). Barcelona: ICE-UAB.
(2002b). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Madrid:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

247

(2004). ¿Quién promociona la lectura? CLIJ, 168, 7-18.
(2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. (2a ed.)
Madrid: Síntesis.
Colomer, T.; Durán, T. (2000). La literatura en la etapa de educación
infantil. Dins Bigas, M. y Correig, M. (Eds.). Didáctica de la lengua en
la educación infantil (pp.213-249). Madrid: Síntesis.
Consell Català del llibre Infantil i Juvenil (2010). Hàbits de lectura dels
infants i joves de Catalunya. Principals conclusions i recomanacions.
Consell
Català
del
llibre
Infantil
i
juvenil.
https://www.clijcat.cat/consell/descarregues/estudis/Conclusionsrecomanacions2
009.pdf
Constitución Española. BOE, 311, de 29 de diciembre de 1978, 2931329424, des de http://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/21(1)
Correig, M. (2006). L’educació literaria a l’educació infantil. Articles de
didàctica de la llengua i la literatura, 40, 66-75.
Cossío Morales, C.; Sánchez Gamarra, L. E. (2011). Importancia de la
investigación en la Experiencia Pedagógica. Lima: Instituto de
Educación Superior pedagógico privado, CREA.
Crespo, A. (2001). El País. Consultat el 21 de noviembre de 2018, des de
http://www.elpais.com/articulo/futuro/investigacion/plantillas/universi
dades/elpfutpor/20010228elpepifut_10/Tes
Culler, J. (1978). La poética estructuralista. Barcelona: Anagrama.
(1981). The Pursuit of Sings. Semiotics, Litterature, Deconstruction.
Ithaca: Cornell University Press.
De Amo Sánchez-Fortún, J. M. (2003). Literatura infantil. Claves para la
formación de la competencia literaria. Málaga: Aljibe.
Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el
currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana
[2007/9730].
Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum
i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat
Valenciana [2014/6347].
Delgado, J-F. (2004). Gènere i literaturitat a la literatura infantil i juvenil:
un camaleó que puja per una escala de colors i, a més a més, fa

248

llengotes. Dins G. Bordons i A. Díaz-Plaja (coords.). Ensenyar literatura
a secundària (pp.37-48). Barcelona: Graó.
Derrida, J. (1987). La deconstrucción en las fronteras de la filosofia: la
retirada de la metáfora. Barcelona: Paidós.
Desrosiers, R. (1978). La creatividad verbal en los niños. Barcelona: OikosTau.
Devís Arbona, A. (2006). Programa raonat de Llengua i Literatura i la seua
didàctica en Educació Primària. València: Universitat de València
(inèdit).
(2015). Aportaciones de la literatura popular a la educación plurilingüe
e intercultural. Athropos, 243, 163-174.
Devís Arbona, A.;
Castellnou.

Sendra,

J.

(2001).

Comentar

textos.

Barcelona:

Díaz-Plaja, A. (2002). Leer palabras, leer imágenes. Arte para leer. Dins A.
Mendoza Fillola. La seducción de la lectura en edades tempranas
(pp.219-252). Madrid: MEC.
Eco, U. (1981). Lector in fabula. Barcelona: Lumen.
Equipo Peonza (1995). Abecedario de animación a la lectura. Madrid:
Asociación Española Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
Even-Zohar, I. (1999). Factores y dependencias en la cultura. Una revisión
de la Teoría de los Polisistemas. Dins M. Iglesias Santos. (comp.),
Teoría de los polisistemas (pp.23-52). Madrid: Arco/Libros.
Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales. (2019). Las
familias en las aulas. FELGTB, des de www.felgtb.org
Fish, S. (1989). La literatura en el lector: Estilística afectiva. Dins R.
Warning (Ed.), Estética de la recepción (pp.123-162). Madrid: Visor.
Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid:
Ediciones Morata.
Freire, A. M. A., & Macedo, D. (1998). The Paulo Freire Reader. New York:
Cassell and Continuum.
Frías, M. D. (2005). Familias homoparentales. Dins A. Simonis. Educar en la
diversidad (pp.61-80). Barcelona: Alertes.

249

Fundació pel Llibre i la Lectura (2018). Hábitos de lectura y compra de
libros en la
Comunidad Valenciana. http://fundaciofull.com/wpcontent/uploads/2019/03/barometre_habits_lectors_compra_llibres_2018.pdf
García Padrino, J. (1992). Libros y literatura para niños en la España
contemporánea. Madrid: Pirámide/Fundación Germán Sánchez
Ruipérez.
(2001). Así pasaron muchos años... (En torno a la Literatura Infantil
Española). Cuenca: Publicaciones Universidad de Castilla-La Mancha.
Garralón, A. (2001). Historia portátil de la literatura infantil. Madrid: Anaya.
Gasol, A.; Arànega, M. (2000). Descubrir el placer de la lectura. Lectura y
motivación lectora. Barcelona: Edebé.
Genette, G. (1982). Palimpsestes. La littératurea u second degré. París:
Seuil.
(1991). Fiction et diction. París: Seuil.
Gisbert, F. (2015). Una història de la literatura infantil i juvenil valenciana.
Alzira: Edicions Bromera.
Golombok, S. (2006). Modelos de familia ¿Qué es lo que de verdad cuenta?
Barcelona: Graó.
González Landa, M. C. (1995). Perspectiva de lectura de los textos literarios
e implicaciones didácticas. Didáctica, 6, 111-132.
González Nieto, L. (1992). La literatura en la Educación Secundaria. Signos,
7, 54-61.
Grau Rebollo, J. (2016). Nuevas formas de familia. Barcelona: Edicions
Bellaterra.
Guillén, C. (2005). Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura
comparada. Barcelona: Tusquets.
Gutiérrez Sebastián, R. (2016). Manual de literatura infantil y educación
literaria. Santander: Universidad de Cantabria.
Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, M: (2010).
Metodología en la investigación (5ª ed.). México: McGrawHill.
Hymes, D. H. (1971). On communicative competence. Philadelphia: UPP.

250

Ibarra, N.; Ballester, J.; Devís, A.; (2010). La educación literaria ante el
reto de la interculturalidad. Dins J. Herrera, M. Abril y C. Perdomo.
(coords.), Estudio sobre didácticas de las lenguas y sus literaturas
(pp.545-558). La Laguna: Universidad de la Laguna.
Ibarra, N.; Ballester, J. (2013). La literatura infantil y juvenil en la
formación del maestro. Lenguaje y textos, 38, 11-20.
Iser, W. (1987). El acto de leer. Teoría del efecto estético. Madrid: Taurus.
Jakobson, R. (1963). Éssais de linguistiques générale. París: Minuit.
Jauss, H. R. (1976). La literatura como provocación. Barcelona: Península.
Koerner, M. E. & Hulsebosch (1996). Preparing teachers to work with
children of gay lesbian parents. Journal of teacher Educations, 47(5),
347-354.
Kristeva, J. (1969). Semiótica. Madrid: Fundamentos.
Linné, R. (2005). Alternativas a El pozo de la soledad. Dins S. Talburt y S.
R. Steinberg. (eds.), Pensando Queer. Sexualidad, cultura y educación
(pp. 205-209). Barcelona: Graó.
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia
de derecho a contraer matrimonio. BOE, 157, 23632-23634.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. BOE, 295, 1-64.
Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les
persones LGTBI [2018/11252].
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. BOE 106, 1294-1341.
Lluch, G. (1999). Las narraciones de tradición oral y la literatura infantil.
Aula de Innovación Educativa, 78, 1-6.
(2003). Análisis de narrativas infantiles y
Publicaciones Universidad de Castilla-La Mancha.

juveniles.

Cuenca:

(2010) Las nuevas lecturas deslocalizadas de la escuela. Dins G. Lluch.
(ed.), Las lecturas de los jóvenes. Un nuevo lector para un nuevo siglo
(pp.105-128). Barcelona: Anthropos.
(2012). La lectura al centre. València: Bromera.

251

(2013). La lectura en català per a infants i adolescents. Història,
investigació i polítiques. Barcelona: Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Lluch, G.; Valriu, C. (2013). La literatura per a infants i joves en català.
Alzira: Bromera.
Lomas, C. (1999). Cómo ensenyar a hacer coses con las palabras. Vol I i II.
Barcelona: Papeles de Pedagogía/Paidós.
López, F; Díez, M.;Morgado, B.; González, M. M. (2008). Educación infantil
y diversidad familiar. Revista de Educación, 10, 111-122.
López Sánchez, F. (2005). ¿Puede la escuela a contribuir a mejorar la
calidad de vida? Cuadernos de Pedagogía, 348, 42-45.
López Valero, A.; Jerez Martínez, I. (2016). El concepto de persona en la
didáctica de la lengua y la literatura. Implicaciones para la diversidad.
Dins A. Martínez Ezquerro y M. Campos fernández-Figueres. (eds.),
Cultura en la diversidad: educación lingüística y literaria en las aulas
del siglo XXI (pp.79-90). Barcelona: Octaedro.
Maingueneau, D. (1993). Le contexte de l’oeuvre littéraire. París: Dunod.
Maingueneau, D.; Salvador, V. (1995). Elements de lingüística per al
discurs literari. València: Tàndem.
Margallo, A. M.; Mata, J. (2015) La lectura: práctica social y formación
escolar. Dins J. Mata, M.P. Núñez & J. Rienda. (Eds.), Didáctica de la
lengua y la literatura (pp.177-191). Madrid: Pirámide.
Martínez Menchén, A. (2005). Teoria de la literatura infantil y juvenil. Jaén:
Diputación provincial de Jaén.
Mata, J. (2014). Ética, literatura infantil y formación literaria. Impossibilia,
8, 104-121.
Medina, A. (1986). Algunas consideraciones sobre los géneros literarios
infantiles. Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1,
16-19.
Mendoza, A. (1994). Literatura comparada e intertextualidad. Madrid: La
Muralla.
(1996). El intertexto del lector: un análisis desde la perspectiva de la
enseñanza de la literatura. Signa, 5, 265-288.

252

(1998). Función de la literatura infantil y juvenil en la formación de la
competencia literaria. Dins P. C. Cerrillo y J. García Padrino. (coords.),
Literatura infantil y su didáctica (pp.11-53). Cuenca: Publicaciones
Universidad de Castilla-La Mancha.
(2001). El intertexto lector. Cuenca: Publicaciones Universidad de
Castilla-La Mancha.
(2003). Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Pearson
Educación.
(2004). La educación literaria. Bases para la formación de
competencia lecto-literaria. Málaga: Aljibe.

la

Mínguez-López, X. (2015). Una definición altamente problemática: la
Literatura infantil y juvenil y sus ámbitos de estudio. Lenguaje y
textos, 41, 95-105.
Mínguez, X.; Olmos, N. (2013). Modelos de familia desde el paradigma de la
interculturalidad en los álbumes ilustrados en catalán. Dins ANILIJ. La
familia en la Literatura Infantil y Juvenil (pp.247-263). Vigo/Braga:
Universidade de Minho.
Morales Lomas, F.; Morales Pérez, L. (2011). Sociología de la literatura
infantil y juvenil. Análisis de la creación literaria y la didáctica.
Granada: Zumaya.
Morón, E.; Devís, A. (2016). Virtualidades de la formación literaria en
educación infantil. Elogio a la diversidad. Revista Iberoamericana de
Educación, 72, 169-182.
Muñoz, J.; Quintero, J. & Munévar, R. (2005). Cómo desarrollar
competencias investigativas en educación. Bogotá: Cooperativa
editorial Magisterio.
Núñez Delgado, P. (2015). La comprensión lectora: aspectos teóricos y
didácticos. Dins J. Mata, M.P. Núñez & J. Rienda. (Eds.), Didáctica de
la lengua y la literatura (pp.97-130). Madrid: Pirámide.
OCDE (2009). PISA 2009. Programa para la Evaluación Internacional de los
alumnos. Informe espanyol. Madrid: Ministerio de Educación
(https://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa-2009-conescudo.pdf?documentId=0901e72b808ee4fd)
Oliva, A.; Arranz, E. (coords.) (2011). Nuevas familias y bienestar infantil.
Sevilla: Universidad de Sevilla/Universidad del País Vasco.

253

Oltra Albiach, M. (2011). Multiculturalidad y nuevas estructuras familiares
en la literatura infantil. Dins P. Nuñez, J. Rienda. (coords.), La
investigación en Didáctica de la Lengua y la Literatura: situación actual
y perspectivas de futuro (pp. 1763-1780). Granada: SEDLL.
Oltra Albiach, M. A.; Pardo Coy, R. M. (2013). Las nuevas estructuras
familiares y su presencia en la literatura infantil valenciana. Dins P.
Cancelas y Ouviña, R. Jiménez Fernández, M. F. Romero Oliva, S.
Sánchez Rodríguez. (Coords.), Aportaciones para una educación
lingüística y literaria en el siglo XXI (pp. 63-73). Granada: GEU.
(2015a). Family and affective models in children’s literature. An
approach form the texts for early readers at Valencian schools.
Procedia – Social and Behavioral Sciences, 178, 185-189.
Organización de las Naciones Unidas. Resolución aprovada por el Consejo
de Derechos Humanos para combatir la violència y la discriminaciónpor
orientación sexual e identidad de género. [26/09/2014] Des de
www.onu.org
Pagès, V. (1998). Un tramvia anomenat text. El plaer de l’aprenentatge de
l’escriptura. Barcelona: Empúries.
Perdomo López, C. A. (2005) Sobre la enseñanza de la literatura y la
formación de la competencia literaria. Dins M. Abril Villalba. (coord.),
Lectura y literatura infantil y juvenil. Claves (pp. 149-170). Málaga:
Aljibe.
Pérez Serrano, G. (2007). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes,
II. Técnicas y análisis de datos. Madrid: La Muralla.
Pozuelo Yvancos, J. M. (1996). Canon: ¿Estética o Pedagogía? Ínsula, 600,
1-5.
Prado Aragonés, J. (2004). Didáctica de la llengua y la literatura para
educar en el siglo XXI. Madrid: La Muralla.
Propp, V. (2000). Morfología del cuento (10ª ed.). Madrid: Fundamentos.
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación primaria. BOE, 52, 19349-19420.
Riffaterre, M: (1991). Compulsory reader response: the intertextual drive.
Dins M. Worton & J. Stil (eds.), Intertextuality theories and practices
(pp.56-78). New York: Manchester University Press.

254

Rodari, G. (1973). Grammattica della escuela. Torino: Giulio Einandi
Editore.
(2003). La escuela de la fantasía. Madrid: Ed. Popular.
Salvador Graus, L.; Carreras Albert, A. (2015). Família? Famílies!
Barcelona:
Departament
d’ensenyament,
des
de
http://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/categoria/m26
Sánchez Corral, L. (1995). Literatura infantil y lenguaje literario. Barcelona:
Paidós.
(2003). Didáctica de la literatura: relaciones entre el discurso y el
sujeto. Dins A. Mendoza Fillola. (coord.), Didáctica de la lengua y la
literatura (pp. 291-317). Madrid: Pearson Educación.
Sánchez Sáinz, M. (2010). Cómo educar en la diversidad afectiva, sexual y
personal en Educación Infantil. Madrid: Catarata.
Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els
aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per
competències. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Schmeling, M. (1984). Teoría y praxis de la Literatura Comparada. Madrid:
Alfa.
Sotomayor Sáez, M. V. (2001). Literatura en serie. Dins P. C. Cerrillo y J.
García-Padrino (coords.) La literatura infantil en el siglo XXI (pp.4166). Cuenca: Publicaciones Universidad de Castilla-La Mancha
Stubss, M. (1988). Lenguaje y educación. Madrid: Cincel.
Tejerina Lobo, I. (2004). Grandes tendencias: autores y obras de la
narrativa infantil y juvenil española. Consultat el 12 de setembre de
2018
des
de
Biblioteca
Virtual
Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcn01g9
Tejerina Lobo, I. (2005). Literatura infantil y formación de un nuevo
maestro. Consultat el 12 de setembre de 2018 des de Biblioteca Virtual
Cervantes http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcn01g9
Thomas, J. J. (1978). Theorie generative et poétique littéraire. Languages,
51, 7-64.
Tofiño, I. (2006). ¿Un libro homófobo? ¡Que lo lea Rita! Criterios de
valoración con referente pedagógico para los materiales LGTB
destinados a menores. Educación y Biblioteca, 152, 83-88.

255

Tyler, R. W. (1973). Principios básicos de currículo e instrucción. Buenos
Aires: Troquel.
Van Dijk, T. A. (1972). Some aspects of text grammars. A study in theorical
lingüístics and poetics. París: Mouton.
Vintró, M. (2008). Sexismo en la literatura infantil. CLIJ, 217, 21-27.+

256

9. APÈNDIXS
APÈNDIX A
Comparació dels continguts del bloc 5 Educació Literària dels Decrets
curriculars 111/2007 i 108/2014 de la Generalitat Valenciana.
CONTINGUTS BLOC EDUCACIÓ LITERÀRIA
DECRET 111/2007
DECRET 108/2014
PRIMER CICLE. BLOC 4 ED. 1R CURS. BLOC 5 ED. LITERÀRIA
LITERÀRIA
CONTINGUTS ESPECÍFICS
1. Coneixement i identificació de - Identificació en textos orals, sense
textos de la literatura tradicional referències metaliteràries, de la rima i el
oral i de la literatura infantil, ritme com a elements distintius de poemes i
apropiats a l’edat.
cançons i del narrador, els personatges,
2. Lectura guiada i autònoma, l’espai i el temps en contes o altres relats
silenciosa i en veu alta, d’alguns breus, sempre que apareguen de manera
textos literaris de carácter popular explícita.
(endevinalles,
refranys
rimats, - La comparació.
cançons de triar, faules, retafiles, - Identificació de la comparació com a recurs
etc.) adequats a l’edat d’este literari senzill a través de l’audició o la
alumnat,
als
seus
interessos lectura dialògica de textos literaris.
comunicatius
i
a
les
seues - Escolta activa i lectura dialògica en l’aula
necessitats de formació.
d’obres de la tradició popular com ara faules
3. Foment de l’hàbit lector tant per i endevinalles per a obtindre informació
l’audició de textos, literaris o no, sobre l’entorn més pròxim.
llegits per la professora o el - Elaboració, a partir de models, de contes
professor, com per la lectura breus i poemes senzills, de manera
individualitzada
de
llibres
i individual i col·lectiva aplicant recursos
fragments de literatura infantil retòrics i mètrics adequats a l’edat. Selecció
propis de l’edat de l’alumnat i raonada de les produccions a incloure en el
estimulació de criteris i gustos Portfolio.
personals en la selecció de textos - Dramatització de fragments i diàlegs de
que propicien l’autonomia i la contes, poemes i altres textos breus
voluntarietat de la pràctica lectora.
dramatitzables. Identificació i reproducció de
4. Valoració de l’autonomia sons diversos: onomatopeies (toc, toc, hop!,
lectora, interés per l’elecció de etc.); sons d’animals (renill, grall, rugits,
temes i de textos i per la maulits etc.).
comunicació de les preferències - Adequació del llenguatge a la representació
personals; apreciació del text dramàtica a través de l’entonació, el ritme i
literari com a recurs de gaudi el volum.
personal.13
- Autoavaluació de les dramatitzacions
5.
Audició,
comprensió, pròpies i coavaluació de les dramatitzacions
memorització i recitat de poemes, dels companys amb l’ajuda d’instruments
amb el ritme, la pronunciació i d’avaluació senzills.
l’entonació adequades.
6. Ús de la biblioteca d’aula, de 2n CURS
centre i pública, incloent documents CONTINGUTS ESPECÍFICS
videogràfics i sonors, com a mitjà - Identificació, a través de la lectura i
Aquests punts apareixen en negreta perquè són comuns amb l’àrea de Castellà: llengua i
literatura.
13
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d’apropar-se a la literatura.
7. Producció de textos d’intenció
literària
adequats
a
l’edat
(narracions, poemes, endevinalles,
refranys...), a partir de l’exploració
de les possibilitats expressives de la
llengua a través de l’observació i de
l’anàlisi de textos models
(històries o contes narrats per la
professora o professor) i l’ajuda de
distints
recursos
i
jocs
que
estimulen
la
imaginació
i
la
creativitat.
8. Dramatització de textos literaris
(poemes, cançons, contes...) i de
situacions de la vida quotidiana.
SEGON CICLE
1. Coneixement, identificació i
lectura guiada de diferents mostres
de
textos
literaris:
literatura
tradicional oral (rondalles, faules,
contalles,
llegendes,
cançons,
auques, retafiles...); adaptacions
d’obres clàssiques o mostres de
literatura infantil o actual del gènere
narratiu (contes, biografies, relats…)
i d’altres gèneres (el teatre, el còmic
o la poesia), tant en suport escrit
com audiovisual.
2. Pràctica de diferents tipus
d’audició i de lectura d’obres
adequades a l’edat i als interessos
de l’alumnat: escolta guiada, lectura
guiada, lectura personal i silenciosa i
lectura en veu alta.
3. Foment de la lectura per mitjà
d’activitats
d’animació
que
estimulen l’hàbit lector, com ara, el
contacte amb autors que visiten el
centre, les presentacions de llibres
adequats a l’edat de l’alumnat o la
recollida
d’informació
de
les
portades de publicacions diverses,
que promoguen la formació de
criteris i gustos personals.
4. Valoració del text literari com
a
font
de
plaer,
de
joc,
d’entreteniment,
de
coneixement
d’altres
mons,
temps i cultures, d’aprenentatge
i com a mitjà d’organitzar-se i

l’audició en l’àmbit escolar, sense referències
metaliteràries, dels elements que rimen o
marquen el ritme com a trets distintius de
poemes i cançons i de les referències al
narrador, els personatges, l’espai i el temps
en contes i altres relats breus, sempre que
apareguen de manera explícita.
- Jocs de paraules.
- Identificació, a través de la lectura o
l’audició en l’àmbit escolar, de jocs de
paraules senzills en textos literaris.
- Escolta activa i lectura guiada, individual o
dialògica, en l’aula d’obres de la tradició
popular com a contes, cançons o tirallongues
per a obtindre informació sobre l’entorn més
pròxim i la pròpia tradició cultural.
- Elaboració, a partir de models o amb ajuda
de guies, de textos narratius breus orals o
escrits, com a relats i poemes senzills,
utilitzant recursos retòrics i mètrics adequats
a l’edat.
- Selecció raonada de les produccions a
incloure en el Portfolio.
- Dramatització de fragments i diàlegs de
contes, poemes i altres textos breus
dramatitzables.
- Identificació del narrador i els personatges,
així com els torns d’intervenció en textos
dramàtics. Interpretació de personatges
representant
accions
i/o
gestos
més
definitoris d’estos.
- Adequació del llenguatge a la representació
dramàtica a través de l’entonació, el ritme i
el volum.
- Autoavaluació de les dramatitzacions
pròpies i coavaluació de les dramatitzacions
dels companys amb l’ajuda d’instruments
d’avaluació senzills.
3r CURS
CONTINGUTS ESPECÍFICS
- Ús de referències metaliteràries per a la
identificació, a través de la lectura o l’audició
autònomes
o
dialogades,
per
mitjà
d’interacció, en l’àmbit escolar dels elements
que caracteritzen textos narratius, poètics i
teatrals.
- La rima i el ritme com a elements distintius
de poemes i cançons.
- El narrador, els personatges principals i
secundaris, l’espai i el temps en contes i
altres relats breus, encara que no apareguen
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de resoldre problemes de la vida
quotidiana.
5.
Audició,
comprensió
i
memorització de diferents textos,
recitació de poemes, dramatització
de textos teatrals adequats a l’edat i
de producció pròpia, amb el ritme,
la
pronunciació
i
l’entonació
adequades.
6. Dramatització de textos literaris
no teatrals adequats a l’edat i de
produccions pròpies.
7. Iniciació al coneixement actiu de
la biblioteca del centre i participació
en activitats literàries (premis,
murals, col·loquis amb autors...) en
l’aula i en el centre.

de manera explícita.
- La hipèrbole.
- Ús de referències metaliteràries per a la
identificació de la hipèrbole, a través de la
lectura o l’audició autònomes o dialogades,
en l’àmbit escolar.
- Escolta activa i lectura autònoma, en l’aula
o en el context familiar, d’obres de la tradició
popular com ara llegendes, al·leluies i
refranys per a obtindre informació sobre
l’entorn més pròxim, incloent-hi referències
a
elements
del
medi
ambient,
la
climatologia, la geografia o la història, entre
altres.
- Registre guiat de la informació obtinguda a
través de la lectura per a utilitzar-la
posteriorment amb finalitat acadèmica.
- Elaboració amb ajuda de guies, de manera
individual o col·lectiva (col·laborativa), de
narracions breus de caràcter literari que
continguen elements fantàstics i recursos
literaris
adequats
al
nivell
educatiu.
Elaboració amb ajuda de guies, de manera
individual o col·lectiva (col·laborativa), de
poemes amb ús de recursos mètrics i
retòrics adequats al nivell educatiu.
- Selecció raonada de les produccions a
incloure en el Portfolio. Dramatització i
representació de contes, poemes i altres
textos breus dramatitzables (conversacions,
cançons, endevinalles, etc.). Interpretació de
personatges representant els seus trets més
definitoris per mitjà de recursos lingüístics i
no lingüístics.
- Adequació del llenguatge a la representació
dramàtica, modulació de la veu, imitació de
registres, etc.
- Autoavaluació de les dramatitzacions
pròpies i coavaluació de les dramatitzacions
dels companys per mitjà de criteris i
indicadors prèviament establits.
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APÈNDIX B
Comparació dels criteris d’avaluació del bloc 5 Educació Literària dels
Decrets curriculars 111/2007 i 108/2014 de la Generalitat Valenciana.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
DECRET 111/2007
DECRET 108/2014
PRIMER CICLE
1r CURS
4. Llegir en silenci i en veu alta,
memoritzar i reproduir textos senzills. Bl.5.1. identificar i anomenar amb les
5. Donar sentit als textos escrits seues pròpies paraules les diferències entre
pròxims
a
l’experiència
infantil, contes i altres relats, poemes i cançons i
utilitzant
les
estratègies
de els seus elements distintius, i identificar i
comprensió lectora i relacionant la captar el sentit d’alguns recursos retòrics
informació que contenen amb les quan apareixen en textos literaris mentres
participa en activitats de lectura dialògica,
pròpies vivències i idees i mostrar la
comprensió a través de la lectura en audició col·lectiva, recitat i dramatització.
BL5.2. Seleccionar la informació, seguint
veu alta.
7. Llegir ben sovint per pròpia indicacions de l’adult, sobre l’entorn més
iniciativa com a font de plaer textos pròxim o la tradició cultural, a través de la
literaris de la tradició oral i de la lectura o audició col·lectiva dels textos
literatura infantil adequats al cicle, literaris dels gèneres i subgèneres adequats
per a conéixer alguns aspectes al nivell educatiu per a ampliar els seus
coneixements i utilitzar-la en les tasques
formals simples de la narració i de la
poesia i per a facilitar l’escriptura de d’aprenentatge
BL5.3. Elaborar oralment, de manera
tals textos.
8. Utilitzar les estratègies de la col·laborativa i a partir de models, contes
comprensió lectora per a localitzar breus i poemes senzills, incloent-hi
informació
concreta,
realitzar recursos retòrics o mètrics adequats al
inferències i comprendre el sentit nivell.
BL5.4. Participar en produccions col·lectives
global dels textos llegits.
9. Usar la biblioteca de l’aula i del realitzant dramatitzacions senzilles com
centre, conéixer alguns mecanismes diàlegs de contes, imitació de personatges,
etc.
a
través
del
joc
i
d’organització i de funcionament, i poemes,
l’experimentació.
accedir amb soltesa als materials
específics del seu cicle.
SEGON CICLE
4. Llegir en silenci valorant el progrés
i la velocitat lectores, memoritzar i
reproduir textos senzills.
5. Interpretar i integrar les idees
pròpies amb la informació continguda
en els textos d’ús escolar i social, i
mostrar la comprensió a través de la
lectura en veu alta amb l’entonació i
fluïdesa adequades.
7. Llegir ben sovint i per pròpia
iniciativa com a font de plaer textos
literaris de la tradició oral i de la
literatura infantil adequats al cicle,
per a conéixer les característiques

2n CURS
BL5.1. Identificar i anomenar, amb les
seues pròpies paraules, els elements que
diferencien els textos literaris narratius i
poètics i captar el sentit d’alguns recursos
retòrics quan apareixen en textos literaris,
mentres participa en activitats de lectura,
audició col·lectiva, recitació i dramatització.
BL5.2. Seleccionar informació de fonts
preseleccionades amb ajuda de guies,
sobre l’entorn social o la tradició cultural, a
través de la lectura o audició col·lectiva
dels textos literaris dels gèneres i
subgèneres adequats al nivell educatiu per
a ampliar els seus coneixements i utilitzarla, seguint indicacions de l’adult, en les
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bàsiques de la narració i de la poesia i
per a facilitar l’escriptura de tals
textos.
8. Utilitzar estratègies (de lectura i
d’escriptura) per a planificar treballs,
localitzar i recuperar informació,
realitzar inferències, captar el sentit
global,
les
idees
principals
i
secundàries, resumir els textos llegits
i realitzar esquemes.
9. Usar la biblioteca de l’aula i del
centre, conéixer els mecanismes
d’organització i de funcionament i les
possibilitats que oferix.

tasques d’aprenentatge.
BL5.3. Elaborar, oralment i per escrit, de
manera col·laborativa a partir de models,
amb sentit estètic i creativitat, relats breus
i poemes senzills amb recursos retòrics i
mètrics adequats al nivell.
BL5.4. Participar en produccions col·lectives
realitzant dramatitzacions senzilles de
textos literaris com fragments i diàlegs de
contes, poemes, etc. i no literaris com
conversacions en situacions quotidianes,
usant una entonació, volum i gestos
adequats
a
través
del
joc
i
l’experimentació.
3r CURS
BL5.1. Identificar utilitzant expressions
específiques de la terminologia literària, els
elements que caracteritzen els textos
literaris narratius, poètics i teatrals i alguns
recursos retòrics quan apareixen en textos
literaris, mentres participa en activitats de
lectura, audició col·lectiva, recitació i
dramatització.
BL5.2. Buscar i seleccionar informació de
manera
responsable
de
fonts
preseleccionades,
emmagatzemant-la
digitalment, sobre l’entorn social o la pròpia
tradició cultural a través de la lectura o
audició col·lectiva dels textos literaris dels
gèneres i subgèneres adequats al nivell
educatiu
per
a
ampliar
els
seus
coneixements i utilitzar-la en les tasques
d’aprenentatge.
BL5.3. Escriure de manera col·laborativa,
seguint guies i models, amb sentit estètic i
creativitat, narracions breus i poemes amb
recursos retòrics i mètrics adequats al
nivell educatiu.
BL5.4. Participar en produccions col·lectives
realitzant
dramatitzacions
de
textos
literaris i no literaris adequats al nivell
educatiu i als seus interessos, com ara
contes, diàlegs, jocs de rol, etc., aplicant
amb sentit estètic les estratègies de
comunicació oral i les tècniques expressives
apreses.
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APÈNDIX C
Fitxa d’anàlisi de les lectures (basada en Lluch 2010; Lluch i Valriu, 2013).
FITXA TÈCNICA
TÍTOL

AUTOR/A

IL·LUSTRADOR/A

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ
ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT
TEMA
GÈNERE
LLENGUATGE
ESTRUCTURA
NARRADOR
PERSONATGES
ESCENARI I ÈPOCA
ASPECTES FORMALS
DISSENY
(PARATEXTOS)
IL·LUSTRACIONS
ESTRUCTURES FAMILIARS

263

CIUTAT.

APÈNDIX D
Relació dels títols que componen el corpus analitzat en aquest treball.
Apareixen ordenats, en primer lloc, per ordre alfabètic d’editorial I, a
continuació, per ordre alfabètic de col·lecció i de número dins d’aquesta.
Andana Editorial (Algemesí)
Col·lecció Locomotora
1. Insa M. (2010). El riu d’Elena.
4. Cano, C. (2014). El nap gegant.
Lluch, E. (2011). Vull ser muixeranguera.

Edicions 96 (La Pobla Llarga)
Col·lecció Bressol de Lletres/ Bressol de lletres bilingüe14
Alepuz, E. (2010). Mirant al cel.
Carañana, N. (2011). El conte del pardalet/ A little bird’s tale.
Gómez, D. (2010). Els amics de Marieta.
Hernández, A. (2012). Ganxo i les puces punxoses.
Miquel, C. (2010). El cel.
(2011). Al parc.
(2011). Feliç aniversari.
(2012). Pèls i plomes.
Miquel, C.; Ferrís, A. (2012). Els colors del semàfor/ The colours of
the traffic light.
Edicions Bromera (Alzira)
Col·lecció Des-contes. Composta per 10 títols, publicada el 2014 i escrita
per Enric Lluch.
1. Caputxeta i el llop borinot.
2. La trompeta de la Cendrosa.
3. El saxofonista d’Hamelín.
Aquesta col·lecció l’organitzarem per ordre alfabètic d’autor perquè els títols que
la componen no tenen número.
14
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4. Els músics que bramen.
5. Tres porquets durs de rosegar.
6. La gallina dels quatre ous.
7. Els dos genis d’Aladí.
8. Set cabres cabrejades.
9. Quin plom de soldadet.
10. Les increïbles botes del gat.
Col·lecció El bagul dels monstres. Composta per 10 títols, publicada el 2010
i escrita per Enric Lluch.
1. La bruixa.
2. El vampir.
3. L’home del sac.
4. El zombi.
5. El fantasma.
6. La mòmia.
7. L’ogre.
8. L’esquelet.
9. El monstre de l’armari.
10. L’home llop.
Col·lecció El Micalet Galàctic
151. Portell Rifà, J. (2010). A mi no m’agraden els llibres.
158. Bosch, L. (2010). Aquest gos és tot un jardiner.
161. Duran, T. (2011). Imma i Emma.
171. Cano, C. (2010). La festa monstruosa.
186. Canal, E. (2014). La xiqueta que només es va poder endur una
cosa.
Col·lecció El món de Paula. Composta per 8 títols, publicada el 2014 i escrita
per Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu.
1. Vull un gelat.
2. Mal al queixal.
3. L’osset Pep.
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4. Emili està malalt.
5. La moto fantasma.
6. Perduda a la ciutat.
7. Vesprada de jocs.
8. On està Tom?
Col·lecció Lletra Gran. Composta per 8 títols, publicada el 2011 i escrita per
Enric Lluch.
1. El gos del iaio.
2. El colom coix.
3. La Lluna té fred.
4. Pintant la casa.
5. La dent de Maria.
6. Elefants de colors.
7. A la fira.
8. La cova.
Col·lecció Pr1mers contes. Composta per 8 títols, publicada el 2012 i escrita
per Enric Lluch.
1. A la piscina.
2. El clot misteriós.
3. Fent fotos.
4. Vull un animalet.
5. Pares forçuts.
6. Perdut a l’estació.
7. La funció.
8. La tele no funciona.
Edicions del Bullent (Picanya)
Col·lecció Cavallet de mar
13. Giménez, L. (2010). Les flors de l’Albagés.
14. Broseta, T. (2011). On s’amaga la son?
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15. Verdú, I. (2015). El ratolí I les disfresses.
16. Barba, J. & Verdú, I. (2012). Tafaner I la Lluna.
Tàndem editorial (València)
Col·lecció El Tricicle
40. Giménez, T. (2010). Mare, bracet!
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APÈNDIX E
Tot seguit presentem la relació de títols distribuïts agrupats segons el model
d’estructura familiar que presenten i que s’ha vist reflectit en la gràfica de la
figura 34. Apareixen per ordre alfabètic d’autoria ja que, a pesar de
pertànyer a diferents col·leccions, en aquestes no existeix una unanimitat
en el model de família que representen.
Històries sense presència de relacions familiars (36%):
Carañana, N. (2011). El conte del pardalet/A little Bird’s Tale. Edicions 96:
La Pobla Llarga. Col·lecció Bressol de lletres bilingüe.
Gómez, D. (2010). Els amics de Marieta. Edicions 96: La Pobla Llarga.
Col·lecció Bressol de lletres
Insa, M. (2010). El riu d’Elena. Andana Editorial: Algemesí. Col·lecció
Locomotora, n. 1.
Lluch, E. (2010). La bruixa. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels
monstres, n. 1.
Lluch, E. (2010). El vampir. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels
monstres, n. 2.
Lluch, E. (2010). L’home del sac. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels
monstres, n. 3.
Lluch, E. (2010). El zombi. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels
monstres, n. 4.
Lluch, E. (2010). El fantasma. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels
monstres, n. 5.
Lluch, E. (2010). La mòmia. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels
monstres, n. 6.
Lluch, E. (2010). L’ogre. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels monstres,
n. 7.
Lluch, E. (2011). El colom coix. Bromera: Alzira. Col·lecció Lletra Gran, n. 2.
Lluch, E. (2011). Elefants de color. Bromera: Alzira. Col·lecció Lletra Gran,
n. 6.
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Lluch, E. (2012). El clot misteriós. Bromera: Alzira. Col·lecció Pr1mers
contes, n. 2
Lluch, E. (2012). La funció. Bromera: Alzira. Col·lecció Pr1mers contes, n. 7
Lluch, E. (2014). El saxofonista d’Hamelín. Bromera: Alzira. Col·lecció Descontes, n. 3.
Lluch, E. (2014). Els músics que bramen. Bromera: Alzira. Col·lecció Descontes, n. 4.
Lluch, E. (2014). La gallina dels quatre ous. Bromera: Alzira. Col·lecció Descontes, n. 6.
Lluch, E. (2014). Quin plom de soldadet. Bromera: Alzira. Col·lecció Descontes, n. 9.
Lluch, E. (2014). Les increïbles botes del gat. Bromera: Alzira. Col·lecció
Des-contes, n. 10.
Miquel, C. (2010). Els contes de Marc: El cel; Al parc; Feliç aniversari; Pèls i
plomes. Edicions 96: La Pobla Llarga. Col·lecció Bressol de lletres.
Verdú, I. (2011). El ratolí i les disfresses. edicions del Bullent: Picanya.
Col·lecció Cavallet de mar, n. 15.
Històries amb presència de famílies tradicionals o nuclears (35%)
Barba, J.; Verdú, I. (2012). Tafaner i la Lluna. Edicions del Bullent: Picanya.
Col·lecció Cavallet de mar, n. 16.
Broseta, T. (2011). On s’amaga la son? Edicions del Bullent: Picanya.
Cavallet de mar, n. 14.
Duran, T. (2011). Imma i Emma. Bromera: Alzira. Col·lecció El Micalet
Galàctic. Sèrie Blanca, n. 161.
Giménez, L. (2010). Les flors de l’Albagés. Edicions del Bullent: Picanya.
Col·lecció Cavallet de mar, n. 13.
Hernández, A. (2012). Ganxo i les puces punxoses. Edicions 96: La Pobla
Llarga. Col·lecció Bressol de lletres.
Lluch, E. (2010). L’esquelet. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels
monstres, n. 8.
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Lluch, E. (2010). El monstre de l’armari. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul
dels monstres, n. 9.
Lluch, E. (2011). Vull ser muixeranguera. Andana Editorial: Algemesí.
Lluch, E. (2011). La Lluna té fred. Bromera: Alzira. Col·lecció Lletra Gran, n.
3.
Lluch, E. (2011). La dent de Maria. Bromera: Alzira. Col·lecció Lletra Gran,
n. 5.
Lluch, E. (2011). A la fira. Bromera: Alzira. Col·lecció Lletra Gran, n. 7.
Lluch, E. (2012). A la piscina. Bromera: Alzira. Col·lecció Pr1mers contes, n.
1.
Lluch, E. (2012). Vull un animalet. Bromera: Alzira. Col·lecció Pr1mers
contes, n. 4.
Lluch, E. (2014). Caputxeta i el llop borinot. Bromera: Alzira. Col·lecció Descontes, n. 1.
Nadó, V.; Soler, T.; Viu, M. (2014). Vull un gelat. Bromera: Alzira.
Col·lecció El món de Paula, n. 1.
Nadó, V.; Soler, T.; Viu, M. (2014). Mal al queixal. Bromera: Alzira.
Col·lecció El món de Paula, n. 2.
Nadó, V.; Soler, T.; Viu, M. (2014). L’osset Pep. Bromera: Alzira. Col·lecció
El món de Paula, n. 3.
Nadó, V.; Soler, T.; Viu, M. (2014). Emili està malalt. Bromera: Alzira.
Col·lecció El món de Paula, n. 4.
Nadó, V.; Soler, T.; Viu, M. (2014). La moto fantasma. Bromera: Alzira.
Col·lecció El món de Paula, n. 5.
Nadó, V.; Soler, T.; Viu, M. (2014). Perduda a la ciutat. Bromera: Alzira.
Col·lecció El món de Paula, n. 4.
Nadó, V.; Soler, T.; Viu, M. (2014). Vesprada de jocs. Bromera: Alzira.
Col·lecció El món de Paula, n. 7.
Nadó, V.; Soler, T.; Viu, M. (2014). On està Tom? Bromera: Alzira.
Col·lecció El món de Paula, n. 8.
Portell Rifà, J. (2010). A mi no m’agraden els llibres. Bromera: Alzira.
Col·lecció El Micalet Galàctic. Sèrie Blanca, n. 151.
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Històries amb presència de famílies monoparentals (15%)
Cano, C. (2010). La festa monstruosa. Bromera: Alzira. Col·lecció El Micalet
Galàctic. Sèrie Blanca, n. 171.
Giménez, T. (2010). Mare, bracet! Tàndem edicions. Col·lecció El tricicle, n.
40.
Lluch, E. (2011). Pintant la casa. Bromera: Alzira. Col·lecció Lletra Gran, n.
4.
Lluch, E. (2011). Fent fotos. Bromera: Alzira. Col·lecció Pr1mers contes, n.
3.
Lluch, E. (2011). Pares forçuts. Bromera: Alzira. Col·lecció Pr1mers contes,
n. 5.
Lluch, E. (2011). Perdut a l’estació. Bromera: Alzira. Col·lecció Pr1mers
contes, n. 6.
Lluch, E. (2014). Tres porquets durs de rosegar. Bromera: Alzira. Col·lecció
Des-contes, n. 5.
Lluch, E. (2014). Els dos genis d’Aladí. Bromera: Alzira. Col·lecció Descontes, n. 7.
Lluch, E. (2014). Set cabres cabrejades. Bromera: Alzira. Col·lecció Descontes, n. 8.
Miquel, C.; Ferrís, A. (2012). Els colors del semàfor/The colours of the
traffic light. Edicions 96: La Pobla Llarga. Col·lecció Bressol de lletres
bilingüe.
Històries amb presència de relacions familiars (8%)
Alepuz, E. (2010). Mirant al cel. Edicions 96: La Pobla Llarga. Bressol de
lletres.
Canal, E. (2014). La xiqueta que només es va poder endur una cosa.
Bromera: Alzira. Col·lecció El Micalet Galàctic. Sèrie Blanca, n. 186.
Lluch, E. (2010). L’home llop. Bromera: Alzira. Col·lecció El bagul dels
monstres, n. 10.
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Lluch, E. (2011). El gos del iaio. Bromera: Alzira. Col·lecció Lletra Gran, n.
1.
Lluch, E. (2011). La cova. Bromera: Alzira. Col·lecció Lletra Gran, n. 8.
Històries amb presència de parelles heterosexuals (5%)
Bosch, L. (2010). Aquest gos és tot un jardiner. Bromera: Alzira. Col·lecció
El Micalet Galàctic. Sèrie Blanca, n. 158.
Cano, C. (2014). El nap gegant. Andana Editorial: Algemesí. Col·lecció
Locomotora, n. 4.
Lluch, E. (2012). La tele no funciona. Bromera: Alzira. Col·lecció Pr1mers
contes, n. 8
Històries amb presència de famílies reconstituïdes (1%)
Lluch, E. (2014). La trompeta de la Cendrosa. Bromera: Alzira. Col·lecció Des-contes, n. 2.
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APÈNDIX F
Índex de figures
Figura 1. El caràcter literari i la comunicació. Extreta de Barella (2015,
p.138)
Figura 2. El text literari i els codis semiòtics. Extreta de Mendoza (2004,
p.105)
Figura 3. Esquema totalitzador. Extreta de Pagès (1998, p.152)
Figura 4. Esquema respectuós. Extreta de Pagès (1998, p.153)
Figura 5. Esquema integrador. Extreta de Pagès (1998, p.154)
Figura 6. Components del discurs literari. Extreta de Genette (1991, p.2)
Figura 7. Referents epistemològics de la didàctica. Extreta de González
Landa (1995) dins de Mendoza (2004, p.187)
Figura 8. Tríada poètica dels paradigmes teoricoliteraris. Extreta de Caro
Valverde (2015, p.264)
Figura 9. Relació entre l’educació literària, la competència literària i la
competència lectora. Creació pròpia
Figura 10. Relació entre la competència comunicativa i la competència
literària. Creació pròpia
Figura 11. Finalitats de la formació lectora. Extreta de Mendoza (2004,
p.35)
Figura 12. De l’autor a la interpretació del text. Extreta de Mendoza (2004,
p.36)
Figura 13. L’intertext lector. Extreta de De Amo (2003, p. 106)
Figura 14. els espais correlatius de l’intertext lector i l’intertext instructiu.
Extreta de Mendoza (2004, p.143)
Figura 15. Fases del procés de lectura. Extreta de Mendoza (2004, p.149)
Figura 16. Claus de la metacognició del procés de lectura. Extreta de
Mendoza (2004, p.165)
Figura 17. Activitats que interactuen amb el cànon. Extreta de Mendoza
(2003, p.367)
Figura 18. Mapa conceptual. Extreta de De Amo (2003, p.79)
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Figura 19. Seqüència narrativa. Extreta d’Adam (1992, p.57) citat per DE
Amo (2003, p.102)
Figura 20. Relació comunicació literària. Extreta de Lluch (2003, p.28)
Figura 21. Títols de la mostra publicats per les diferents editorials.15
Figura 22. Nombre d’autors i d’autores
Figura 23. Autoria per títols
Figura 24. Nombre d’il·lustradors i d’il·lustradores
Figura 25. Distribució de temes apareguts
Figura 26. Subclassificació dels contes literaris de la mostra
Figura 27. Distribució estructura interna dels relats
Figura 28. Tipus de narrador que apareix al corpus analitzat
Figura 29. Tipologia de personatges protagonistes
Figura 30. Tipologia de personatges en obres amb un protagonista col·lectiu
Figura 31. Escenaris apareguts
Figura 32. Tipografia per títols individualment
Figura 33. Tipus de lletra en el conjunt total de llibres
Figura 34. Models d’estructures familiars

15

De la figura 21 fins a la 34 són de creació pròpia.
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APÈNDIX G
Índex de taules
Taula 1. Comparativa d’enfocaments d’ensenyament. Extreta de Cassany,
D.; Luna, M.
i Sanz, G. (2001, pp.492-493)
Taula 2. Diferència ensenyament tradicional i actual de la literatura. Extreta
de Caro
Valverde, M. T. (2015, p. 271)
Taula 3. Estadi sensoriomotor. Extreta de Cerrillo, P. C. (2007, pp. 98-111)
Taula 4. Estadi preoperacional. Extreta de Cerrillo, P. C. (2007, pp. 98-111)
Taula 5. Estadi de les operacions concretes (I). Extreta de Cerrillo, P. C.
(2007, pp. 98111)
Taula 6. Estadi de les operacions concretes (II). Extreta de Cerrillo, P. C.
(2007, pp. 98-111)
Taula 7. Estadi de les operacions formals. Extreta de Cerrillo, P. C. (2007,
pp. 98-111)
Taula 8. Estadi de la maduració. Extreta de Cerrillo, P. C. (2007, pp. 98111)
Taula 9. Manifestacions de la tendència de la fantasia i de la tendència del
realisme. Creació pròpia basada en Tejerina Lobo (2004).

Taula 10. Interrogants formulats per Tyler (1973) que apunten els
principals
components del currículum citat per Ballester (2015). Extreta
de Ballester (2015, p.164)
Taula 11. Comparativa de la finalitat de l’etapa de Primària en les lleis
orgàniques de
2006 i 2013.
Taula 12. Comparativa de l’organització de l’etapa de Primària en les lleis
orgàniques de 2006 i 2013.
Taula 13. Comparativa objectius generals de l’etapa de Primària.
Taula 14. Habilitats de la competència literària. Extreta de Cassany, D.;
Luna, M. i Sanz, G. (2001, p.477)
Taula 15. Comparativa continguts de l’etapa de Primària dels Decrets de
2007 i 2014.
Taula 16. La creativitat: criteris d’avaluació. Extreta de Devís (2006)
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Taula 17. Diferències entre la lectura obligada i la voluntària. Extreta de
Cerrillo, P. C.
(2007, p.92)
Taula 18. Models de família. Extreta de Salvador Graus, L.; Carreras Albert,
A. (2015, p.9).
Taula 19. Dicotomías sobre los cambios de valores entre la etapa anterior y
posterior a años setenta. Extreta de Colomer (2010, pp. 147-148)
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APÈNDIX H
Fitxes dels contes analitzats
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El riu d’Elena

IL·LUSTRADOR

Fran Parreño

AUTOR

Marta Insa

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2010. Andana editorial. Algemesí. Locomotora 1. Primers lectors

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Elena i Joan es renten les mans després de pintar a l’escola i malgasten l’aigua fins que la mestra els ensenya com d’important és l’aigua
per als animals i el medi ambient.

TEMA

Quotidianitat i context. // Educació ecològica (La importància de la cura del medi ambient)

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Empra un llenguatge adaptat als lectors de la història. Conté vocabulari del món de l’escola i també dels animals. El temps ve rbal emprat
és el present. Hi ha barreja entre narració i diàleg. No hi ha una fórmula típica d’inici ni d’acabament de relat, encara que les frases finals
sonen a moralina, la lliçó que han aprés en la història: no s’ha de malgastar l’aigua. Està escrit tot en majúscula.

ESTRUCTURA

Parlem
-

d’una quinària:
Situació inicial: Elena està a l’escola i li agrada estar-hi. Es troben pintant i Elena pinta un paisatge d’una selva amb animals.
Inici del conflicte: Elena i el seu company Joan van a rentar-se les mans després d’acabar de pintar.
Conflicte: es posen a jugar amb l’aigua deixant-la córrer sense tancar l’aixeta.
Resolució del conflicte: la mestra arriba i els explica (posant com a exemple el que els passaria als animals del dibuix d’Elena si
no tingueren aigua) que això no s’ha de fer perquè l’aigua és importantíssima per a tots els éssers vius i per a tot el plane ta.
Situació final: els dos xiquets ensenyen a la resta de companys i companyes com és d’important no desaprofitar l’aigua i, com a
recordatori, pengen el dibuix d’Elena al tauler de la classe.

NARRADOR

El narrador apareix en tercera persona. Narrador observador que no hi intervé.

PERSONATGES

La protagonista seria Elena, una xiqueta petita a qui li agrada anar a l’escola per estar amb els seus amics i, principalment pintar.
Apareix com a acompanyant Joan, el company amb qui juga i, la mestra, personatge també principal i important ja que és qui els
ensenya la lliçó. com sol ser habitual en aquests contes, els xiquets i les xiquetes tenen nom però, la mestra no.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tota l’acció és desenvolupa en un col·legi, concretament entre l’aula i el bany. És una acció atemporal però, pel tema que tracta podem
suposar que és l’època actual.
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ASPECTES FORMALS
DISSENY
(PARATEXTOS)

Tots els llibres de la col·lecció Locomotora tenen 22 pàgines. Com ja hem comentat, aquest és el número 1 i presenta la història en lletra
majúscula. El llibre presenta un format quadrat i amb tapa blana. En la portada apareix un dibuix d’Elena com fent surf en una ona i en
el cantó superior de la dreta dins d’una bafarada en forma de gota apareix el títol, el nom de l’autora i el de l’il·lustrador. en el llom,
només apareix el número del conte. I, en la contra, en la part superior hi ha una via de tren per on circula la locomotora qu e dóna nom a
la col·lecció i que va acompanyada de l’1. En aquesta part superior, a la dreta, apareix novament la bafarada. Està acompanyada d’un
cercle en què trobem “PRIMERS LECTORS”. Completen la contra una sinopsi, el codi de barres i el logotip de l’editorial i la web d’aquesta.
Pel que respecta a la distribució entre text i imatge cal dir que el text o apareix en la pàgina de la dreta (la majoria de vegades) o bé en
la de l’esquerra però no en totes dues alhora. El llibre no inclou cap dedicatòria però, en l’última pàgina del llibre, a banda de la
informació de tipus legal, diu que “pots seguir llegint i aprenent a www.andana.net”.

IL·LUSTRACIONS Acompanyen el text sense afegir informació nova. Ens situen en l’escenari que assenyala el text, és a dir, l’escola i el bany d’aquesta.
Veiem les protagonistes i a més xiquets i xiquetes del grup-classe. De vegades ocupen tota la pàgina i, de vegades, apareixen en un
punt d’aquestes sense omplir-les totes i amb el fons del paper totalment en blanc. Com a contrast, les figures són de color, fet que les fa
destacar sobre els fons bastants apagats.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No apareix cap tipus d’estructura familiar en la història.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El nap gegant

IL·LUSTRADOR

César Barceló

AUTOR

Carles Cano

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Andana editorial. Algemesí. Locomotora 4. Primers lectors

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un home tenia un hort amb verdures i hortalisses, les cuidava molt i volia que es feren molt grans. El nap li fa cas i es fa gegant. El
problema és que, després no podien traure’l de la terra. Finalment, amb l’esforç de totes i tots i, gràcies a la idea del rat olí,
aconsegueixen desplantar-lo.

TEMA

Quotidianitat i context. Importància del treball col·laboratiu.

GÈNERE

És un conte amb una estructura típica de conte popular i acumulatiu.

LLENGUATGE

El llenguatge està ple de lèxic relacionat amb les verdures i les hortalisses i, també hi apareixen alguns animals típics de cases de camp
o granges. El temps verbal emprat és el passat. No hi ha pràcticament diàleg, quasi tot el text està narrat, en alguns punts de forma
indirecta.
No hi ha una fórmula típica d’inici de relat però hi ha un acabament curiós que volem destacar: “ I van menjar tots i encara en va sobrar
i a mi em van convidar. I tu com no hi eres no el vas tastar!”.

ESTRUCTURA

Parlem
-

NARRADOR

Narrador en tercera persona de tipus omniscient.

PERSONATGES

Considerem que tots els personatges són protagonistes, encara que, potser cal destacar el paper del ratolí. És el que té la idea per traure
el nap i qui més protagonisme té en el poc de diàleg que té la història. a pesar d’açò, i com ocorre amb els altres animals, no apareix
definit de cap manera al text. En canvi, sí que sabem que l’home i la dona eren vellets i, a més, ell estava arrugat com una pansa de la
Marina.

ESCENARI
ÈPOCA

d’una quinària:
Situació inicial: un home cuida molt les seues verdures i hortalisses.
Inici del conflicte: un nap es fa gegant i no el pot traure de la terra.
Conflicte: amb l’ajuda de la dona i dels animals intenta traure’l.
Resolució del conflicte: gràcies a la idea del ratolí ho aconsegueixen.
Situació final: tots junts mengen arròs amb fesols i nap.

I L’escenari és rural, en una casa de l’horta i l’època no està concretada de cap forma.
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ASPECTES FORMALS
DISSENY
(PARATEXTOS)

Tots els llibres de la col·lecció Locomotora tenen 22 pàgines. Com ja hem comentat, aquest és el número 4 i presenta la història en lletra
lligada. El llibre presenta un format quadrat i amb tapa blana. En la portada apareix un dibuix del nap gegant que amaga entr e les fulles
l’home, la dona i la vaca. D’una de les fulles ix una bafarada amb forma de nap que inclou el títol, el nom de l’ autor i el de l’il·lustrador.
en el llom, només apareix el número del conte. I, en la contra, en la part superior hi ha una via de tren per on circula la locomotora que
dóna nom a la col·lecció i que va acompanyada del 4. En aquesta part superior, a la dreta, apareix novament la bafarada amb forma de
nap de la portada. Està acompanyada d’un cercle en què trobem “PRIMERS LECTORS”. Completen la contra una sinopsi, el codi de barres
i el logotip de l’editorial i la web d’aquesta. La part inferior l’ocupa un dibuix de la casa i part del paisatge on se situa.
Pel que respecta a la distribució entre text i imatge cal dir que la majoria de les pàgines combinen aquestes dues coses. El llibre no
inclou cap dedicatòria però, en l’última pàgina del llibre, a banda de la informació de tipus legal, diu que “pots seguir llegint i aprenent a
www.andana.net”.

IL·LUSTRACIONS Ocupen totes les pàgines del llibre i són molt acolorides. Acompanyen el text sense afegir informació nova. Es podria considerar una
xicoteta contradicció el fet que al text es diga que tant l’home com la dona són molt vellets però que, als dibuixos no ho semblen. El que
no diu el text i sí les imatges és que la dona és tres vegades més grossa que l’home. Ens sembla un estereotip que ja no fa g ràcia.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Només trobem la parella composta per l’home i la dona.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Vull ser muixeranguera

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Joanra Estellés

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.

2011. Ed. Andana. Algemesí

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Anna és una xiqueta de 6 anys que vol ser muixeranguera. Encara que en un principi la família no hi estava d’acord, al remat, la xiqueta
no tan sols ho aconsegueix sinó que provoca que els pares també s’hi apunten.

TEMA

Quotidianitat, família. // El valor de la constància

GÈNERE

Relat realista, presentat amb el gènere textual de conte.

LLENGUATGE

Empra un llenguatge quotidià i adequat als possibles lectors amb oracions llargues en alguns casos, però no complicades. A pesar de ser
un llenguatge bàsic, la presència de frases fetes i expressions típiques i la redacció del text, ja demanen un lector amb una certa
experiència. Es podria suposar que estaria adreçat a lectors a partir ja de 7 o 8 anys. A més, tenint en compte l’argument de la història,
també trobem lèxic típic de la muixeranga i dels col·lectius, tant humans com musicals, que hi participen. I, a més, alguna paraula
inventada per l’autor relacionada amb el tema: vocatio muixerangueris, que ell mateix assenyala com a creada per a l’ocasió.
En la narració s’intercala el punt de vista del narrador amb diàleg entre els personatges. Quan està parlant el narrador el temps verbal
que empra sempre és el passat i, en els diàlegs, el temps verbal que empren els personatges és el present d’indicatiu. També cal
assenyalar que la història comença amb una fórmula típica d’inici de rondalla: “ Això era i no era una xiqueta...”.

ESTRUCTURA

Podríem parlar-ne d’una quinària:
Situació inicial: presentació d’Anna, la protagonista de la història.
Inici del conflicte: la xiqueta diu a la família que vol ser muixeranguera.
Conflicte: inclouria totes les accions i converses entre Anna i la seua família en les quals intentarien convéncer-la del desig de
formar part de la Muixeranga.
Resolució del conflicte: al final, després de veure que la xiqueta no canviava d’opinió, son pare decideix d’apuntar-la.
Situació final: tota la família forma part de la Muixeranga i participa en les festes.

NARRADOR

El narrador és omniscient i ens va contant tot allò que pensa i que li ocorre a la protagonista.

PERSONATGES

Personatge principal: Anna, una xiqueta de 6 anys, descrita físicament pel text com a menuda per a la seua edat i molt cabuda. Per
això, quan s’encabota de ser muixeranguera no para fins que ho aconsegueix. Ella és qui aconsegueix que la família forme part d’una
tradició molt arrelada en el poble i essencial en la cultura del País Valencià.
Secundaris: el pare, la mare i la iaia. En un principi no estan d’acord amb la idea d’Anna però, al final, tots tres acaben cedint. Aquests
tres personatges no tenen nom, els identifiquem pel parentesc familiar. En canvi, un altre personatge, també relacionat amb la família, sí
que té nom propi, la tia Dolors, la modista.

285

Com a personatges puntuals tindríem el veí i els components de la Muixeranga.
ESCENARI
ÈPOCA

I La història transcorre en la ciutat, concretament a Algemesí, el bressol de la Muixeranga. Es veu molt clarament tant pel tema de la
història, per les descripcions i adreces de la ciutat que assenyala el text i per les representacions de diferents llocs d’aq uesta que es
veuen en les il·lustracions. L’època és l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

L’enquadernació és de tapa blana i té un format més rectangular que no quadrat. En la contra interior del final inclou un CD que inclou la
història narrada per Llorenç el contacontes i amb la música de la Muixeranga i de Dani Miquel. Tot el llibre té un color gris encara que
amb diferents tonalitats, és a dir, no és uniforme.
En la portada, la part central l’ocupa una imatge d’Anna al capdamunt de la torre humana de la Muixeranga i que té com a fons la façana
de la Mare de Déu d’Algemesí. En la part superior i dins d’una bafarada que diu la protagonista apareix el títol (el verb en minúscula i la
paraula MUIXERANGUERA tota en majúscula) i, una mica més avall, el nom de l’autor. En el centre de la portada, a l’esquerra de la
imatge apareixen el nom de l’il·lustrador, el fet que inclou un CD i els noms del contacontes i del músic que hi participen.
En el llom torna a aparéixer el títol i el nom de l’autor. I en la contra apareix en un paràgraf, una sinopsi de la història amb lletres de
color roig i, en un altre paràgraf, informació sobre l’autor i el CD amb lletres de color verd. Completa la contra unes imatg es de persones
en diferents posicions vestits i vestides de muixeranguers i muixerangueres i, en la part inferior apareix el logotip de l’editorial, el logotip
de la Nova Muixeranga d’Algemesí, el codi de barres i l’adreça web d’aquesta història (www.vullsermuixeranguera.andana).
Només obrir el llibre veiem que apareix una dedicatòria: “Aquest llibre està dedicat a totes les muixerangueres i muixeranguers que al
llarg de la història han mantingut viva la flama de la Muixeranga”.
La distribució entre text i imatges no és homogènia ni repetitiva perquè apareix més paraula escrita que no dibuixos. De vegades trobem
pàgines senceres escrites, d’altres pàgines només amb il·lustracions, pàgines emplenades de text amb algun dibuix xicotet relacionat
amb allò que s’està dient. No ofereix la típica distribució de text a l’esquerra i el dibuix a la dreta. Aquesta característica ens referma
sobre la idea que el text ja demana uns lectors amb experiència.
El que sí que ocorre igual que en llibres per a lectors més menuts és que les il·lustracions bàsicament o quasi exclusivament el que fan
és acompanyar el text. No afigen informació nova ni contradictòria en conjunt, encara que sí que n’hem trobat un exemple. La il·lustració
de la pàgina 17 mostra una informació que el text conta en la pàgina posterior, la 18. Quasi podríem dir que avança informació perquè la
xiqueta ja apareix en la imatge vestida de muixeranguera quan, en la pàgina següent el que el text diu és que la mare i la ia ia estan
obrint els paquets que han dut de la modista.
El llibre té 36 pàgines però la història només arriba fins a la 31. De la pàgina 32 a la 36, el que tenim és una barreja de text i de
fotografies en què se’ns conta què és una muixeranga, què és una colla muixeranguera, on es fan, on podem veure muixerangues i per
què és tan important donar-les a conéixer. En aquestes pàgines informatives, la disposició del text i el tipus de lletra és totalment
diferent a la tipografia de la narració.
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IL·LUSTRACIONS Les il·lustracions d’aquest llibre també mostren que no és un llibre excessivament infantil o per a primers lectors exclusivament.
Apareixen diverses tècniques integrades en la història. Els personatges estan representats a color, com si es tractara d’un collage, com si
els hagueren extret d’una altra història i els hagueren deixat en un escenari on excepte ells, tot sembla dibuixat amb un llapis de
diferents tonalitats grisenques. Objectes i edificis sense relleu, només destaca i se’n veu la silueta.
El que destaca sense cap mena de dubte són els vestits dels muixeranguers i muixerangueres, concretament de la Nova Muixeranga
d’Algemesí que són de franges roges, verdes i blanques.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Trobem una família nuclear composta per un pare, una mare i la filla, Anna. La iaia també viu amb ells; també apareix el personatge de la tia Dolors.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Mirant al cel (el conte de la Lluna, lluneta)

AUTORA

IL·LUSTRADOR

Toni Segarra

2010. Edicions 96. La Pobla Llarga. Bressol de lletres

ANY. EDITORIAL. CIUTAT. COL·LECCIÓ

Eva Alepuz

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

A Sollana, la Lluna està quieta en el cel ras perquè no vol problemes amb ningú i així tothom la podrà veure.

TEMA

Context (parla de la naturalesa, en aquest cas, representada per la Lluna) // Circumstàncies d’una lluna

GÈNERE

Suma d’accions

LLENGUATGE

El llenguatge emprat és fàcil i habitual per a qualsevol lector al qual s’adreça aquesta història. S’empra principalment el present. Hi ha
barreja entre narració i diàlegs molt curts (bàsicament pregunta-resposta i sempre el mateix inici de pregunta «Lluna, Lluneta, què fas
ací tota quieta?»). Quan parla el narrador ho fa en passat i els personatges empren el present d’indicatiu. Al text, escrit amb majúscula,
no apareix cap fórmula típica de començament ni d’acabament del relat.

ESTRUCTURA

No podem parlar d’una història que continga una estructura clara sinó que el que tenim és la Lluna al cel parlant amb una estrella, un
parell de núvols i el Sol als quals els diu que no es vol menjar per diferents qüestions. És cridanera aquesta decisió ja que en la primera
frase se’ns diu que la Lluna està avorrida perquè la gent està dormint. aleshores podríem suposar que s’estimaria estar en la companyia
dels altres però no és així. I per acabar de fer-ho un poc més enrevessat al final veu una dona i un xiquet que anaven passejant i amb la
resposta que la dona li diu al xiquet sabrem per què la Lluna sempre està al cel.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.
El relat presenta un narrador en tercera persona de tipus observador.

PERSONATGES

Tenim la Lluna, a qui podem considerar la protagonista ja que dóna nom a la història i també és el personatge que apareix con stantment
en tots els moments de la història. Després apareixen com a puntuals: l’estrella Josefina, dos núvols, el Sol, una dona i un xiquet (el seu
fill).

ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari és el cel de Sollana, bàsicament i la història podria considerar-se actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als llibres que componen la col·lecció “Bressol de lletres”. Són llibres de tapa blana amb un format rectangular
però amb una grandària de quartilla. No tenen número.
En la portada apareix sobre un fons blanc la Lluna en el cel i també apareix un núvol i uns arbres a terra. En la part s uperior apareix el
logotip de l’editorial i, en el cantó dret, el nom de l’autora i de la il·lustrador. Una mica més avall el títol en majúscula. A la part inferior
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esquerra dins d’un oval taronja, el nom de la col·lecció. Crida l’atenció que el llibre pareix que tinga dos títols (un en minúscula i l’altre
en majúscula).
En la contra apareix el nom de la col·lecció general, un dibuix de la Lluna, el subtítol el conte de la lluna, lluneta i una sinopsi de la
història. També apareix informació per saber que la història està en majúscula i que inclou jocs de llengua. En la part inferior torna a
aparéixer el logotip de l’editorial i el codi de barres.
El llibre conté una dedicatòria. Hi ha un total de 28 pàgines de les quals 17 pertanyen a la història i la resta als jocs de llengua: ens
trobem amb un conte, activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges, cançons populars que es poden aprendre i omplir frases
amb paraules. Tot açò precedit d’una explicació per a pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
IL·LUSTRACIONS Són de color i acompanyen bàsicament el text, ampliant la informació que aquest diu i sense contradir-la. en la majoria de pàgines
comparteixen espai amb el text però aquest està representat en fragments curts, per la qual cosa els diferents insectes o, millor dit, la
seua representació, ocupen quasi tota la pàgina.
Són molt gracioses perquè tots els astres i elements del cel tenen uns ulls que sobresurten molt i els donen un aspecte molt simpàtic.
També cal destacar que els núvols estan compostos en l’interior per lletres de notícies fragmentades, com si foren de paper de diari. Açò
ja s’aprecia en la portada del llibre. I en la pàgina que apareix el xiquet el fons és blau però també amb aquesta caracterís tica de fons de
pàgina de diari. Fins i tot s’intueix un passatemps de mots encreuats. També cal destacar com està representada l’arquitectura del poble
amb moltes construccions diferents.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No hi ha presència de cap tipus d’estructura familiar en aquesta història però sí que tenim dos relacions familiars: la de la Lluna i la cosina, l’estrella Josefina
i la presència d’una dona i el seu fill.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL
IL·LUSTRADOR

El conte del Pardalet/A little Bird’s AUTORA
Tale
Toni Segarra

Neus Carañana

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Edicions 96. La Pobla Llarga. Bressol de lletres bilingüe

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un pardalet té la cama trencada per culpa d’una forta nevada i va buscant qui li la pot curar.

TEMA

Sentiments, context /

GÈNERE

Conte acumulatiu

LLENGUATGE

Presenta un vocabulari senzill i adequat per als primers lectors. Els diferents elements i animals als quals el pardalet demana ajuda són
coneguts pel públic lector sense cap dificultat. Apareix algun diminutiu com “pardalet” o “cameta” però la característica més cridanera del
conte és que cada una de les frases apareix tant en valencià com en anglés (és una edició bilingüe) i una vegada han anat apareixen els
personatges, quan es repeteix la seua presència (conte acumulatiu) en lloc d’aparéixer escrits els noms, estan identificats mitjançant una
imatge.
Presenta fórmula d’inici i de tancament del relat i, encara que hi ha presència d’un narrador, destaca més la dels diàlegs que el pardalet
té amb allò o amb qui es troba.

ESTRUCTURA

Parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici: el pardalet té la cama trencada.
- Nus: va preguntant qui li la pot curar.
- Desenllaç: Finalment el carnisser li la cura.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona. El relat presenta un narrador omniscient.

PERSONATGES

El protagonista seria el pardalet que busca ajuda. Per tal d’aconseguir-la parla amb la neu, el Sol, el núvol, el vent, la paret, el ratolí,el
gat, el gos,el bastó el foc, l’aigua, el bou i finalment amb el carnisser que el cura.

ESCENARI I
ÈPOCA

És atemporal i amb un escenari rural.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als llibres que componen la col·lecció “Bressol de lletres”. Són llibres de tapa blana amb un for mat rectangular
però amb una grandària de quartilla. No tenen número.
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En la portada apareix sobre un fons blanc veiem el pardalet amb la cama trencada. En la part superior apareix el logotip de l’editorial i,
en el cantó dret, el nom de l’autora i de l’il·lustrador. Una mica més avall el títol en majúscula en les dues llengües en què està escrit el
text. A la part inferior esquerra dins d’un oval blau, el nom de la col·lecció.
En la contra apareix el nom de la col·lecció general, un dibuix del pardalet, el títol bilingüe i una sinopsi de la història també bilingüe.
També apareix informació per saber que el text és bilingüe però no diu que inclou jocs de llengua que sí que hi són. En la part inferior
torna a aparéixer el logotip de l’editorial i el codi de barres.
El llibre conté una dedicatòria. Hi ha un total de 38 pàgines de les quals 30 pertanyen a la història i la r esta als jocs de llengua: ens
trobem amb activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges i omplir frases amb paraules. Tot açò precedit d’una explicació per a
pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
Les il·lustracions comparteixen pàgina sempre amb el text escrit en les dues llengües. A la part de la dreta apareix el nou personatge
IL·LUSTRACIONS amb qui va parlant el pardalet i en l’esquerra es va acumulant tots els personatges fins a aquell amb qui parla en eixe momen t. És per
això que els personatges (elements o animals) apareixen representats per les imatges amb les quals se’ns han presentat anteriorment .
ESTRUCTURES FAMILIARS
No apareix cap tipus de model de família en aquesta història.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Els amics de Marieta

IL·LUSTRADORA

Mara Pastor Granell

AUTOR

Diego Gómez

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2010. Edicions 96. La Pobla Llarga. Bressol de lletres

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Pigueta és una marieta a qui li falta una taqueta i, per això, emprén un viatge per trobar-la.

TEMA

Quotidianitat // La sobreadaptació social

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

El llenguatge emprat és fàcil i habitual per a qualsevol lector al qual s’adreça aquesta història. S’empra principalment el present. Hi ha
barreja entre narració i diàlegs molt curts (bàsicament pregunta-resposta) que rimen contínuament. Al text no apareix cap fórmula típica
de començament ni d’acabament del relat.

ESTRUCTURA

Podríem distribuir el relat en una estructura ternària:

-

Inici del conflicte: Pigueta decideix eixir a buscar la taqueta que li falta per ser igual a totes les altres marietes
Conflicte: va trobant-se amb d’altres insectes i els pregunta per veure si li ajuden a trobar la solució.
Resolució del conflicte: Pigueta rep una taqueta d’una altra marieta a qui li’n sobrava una.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.
El relat presenta un narrador en tercera persona de tipus omniscient. La curiositat és que en l’última pàgina del conte ens adonem que hi
ha una xiqueta que està llegint-lo i en aquest moment, el narrador interpel·la al lector o lectora.

PERSONATGES

La protagonista és la marieta Pigueta que no vol sentir-se diferent a la resta de les marietes i, aleshores, decideix intentar canviar eixa
situació. Busca ajuda en els seus amics que són els altres insectes que van eixint: l’abella, el saltamartí, la papallona, el centpeus, la
marieta que li regala una taqueta. I, després, com a personatge indirecte, però important de la història, està la xiqueta lectora ja que si
ella no llig la història potser nosaltres tampoc la coneixeríem.

ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari és el camp on viuen els insectes i la història podria considerar-se actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als llibres que componen la col·lecció “Bressol de lletres”. Són llibres de tapa blana amb un for mat rectangular
però amb una grandària de quartilla. No tenen número.
En la portada apareix sobre un fons blanc la marieta Pigueta. En la part superior apareix el logotip de l’editorial i, en el cantó dret, el
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nom de l’autor i de la il·lustradora. Una mica més avall el títol en majúscula. A la part inferior esquerra dins d’un oval taronja, el nom de
la col·lecció. Crida l’atenció que en el títol no aparega el nom propi de la marieta ja que la història ens diu que s’anomena Pigueta.
En la contra apareix el nom de la col·lecció general, un dibuix de la marieta i una sinopsi de la història. També apareix inf ormació per
saber que la història està en lletra lligada i que inclou jocs de llengua. En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editor ial i el codi
de barres.
El llibre conté una dedicatòria. Hi ha un total de 31 pàgines de les quals 21 pertanyen a la història i la resta als jocs de llengua: ens
trobem amb un conte, activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges, cançons populars que es poden aprendre i omplir frases
amb paraules. Tot açò precedit d’una explicació per a pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
En l’última pàgina del llibre apareix el mateix dibuix de la contra i amb el nom del personatge a sota: Marieta Pigueta (ara sí que està
complet).
IL·LUSTRACIONS Són de color i acompanyen bàsicament el text, ampliant la informació que aquest diu i sense contradir-la. en la majoria de pàgines
comparteixen espai amb el text però aquest està representat en fragments curts, per la qual cosa els diferents insectes o, millor dit, la
seua representació, ocupen quasi tota la pàgina.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No hi ha presència de cap tipus d’estructura familiar en aquesta història.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Ganxo i les puces punxoses

IL·LUSTRADORA

Neus Moran

AUTOR

Artur Hernández

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2012. Edicions 96. La Pobla Llarga. Bressol de lletres

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Una moscarda vol venjar-se de Ganxo, el gat, perquè aquest se la va voler menjar. Per això, va demanar a les seues amigues les puces
punxoses que l’atacaren. Això provoca que Ganxo haja d’estar tot el dia gratant-se i que al final li hagen de fer un tractament per llevarli-les.

TEMA

Quotidianitat / El caràcter negatiu de la revenja

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

El llenguatge emprat és fàcil i habitual per a qualsevol lector al qual s’adreça aquesta història. S’empra principalment el p assat. Al text
no apareix cap fórmula típica de començament ni d’acabament del relat.

ESTRUCTURA

Podríem distribuir el relat en una estructura ternària:

-

Inici del conflicte: Ganxo és atacat per les puces
Conflicte: la mare se n’adona i amb l’ajuda de la xiqueta llava el gat
Resolució del conflicte: Ganxo ja no té puces i està feliç

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.
El relat presenta un narrador en primera persona de tipus protagonista. La història ens la conta Mercé qui viu amb Ganxo i la resta de la
família.

PERSONATGES

Doncs el protagonista seria el gat Ganxo que és qui viu i pateix la gran part de les accions que es desenvolupen en la històr ia. Com a
figura secundària però, important perquè és la narradora apareix Mercé i també tenim la mare que com a adulta se n ’adona de què li
passa a Ganxo i pren mesures.

ESCENARI
ÈPOCA

I Les accions es desenvolupen en la casa de la família i l’època és actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als llibres que componen la col·lecció “Bressol de lletres”. Són llibres de tapa blana amb un format rectangular
però amb una grandària de quartilla. No tenen número.
En la portada apareix sobre un fons blanc una lluna plena i davant d’aquesta Ganxo, el gat. En la part superior apareix el logotip de
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l’editorial i, en el cantó dret, el nom de l’autor i de la il·lustradora. Una mica més avall el títol en majúscula. A la part inf erior esquerra
dins d’un oval taronja, el nom de la col·lecció.
En la contra apareix el nom de la col·lecció general, un dibuix de Mercé acaronant el gat, el títol i una sinopsi de la història. També
apareix informació per saber que la història està en lletra lligada i que inclou jocs de llengua. En la part inferior torna a aparéixer el
logotip de l’editorial i el codi de barres.
El llibre conté una dedicatòria. Hi ha un total de 31 pàgines de les quals 23 pertanyen a la història i la resta als jocs de llen gua: ens
trobem amb un conte, activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges, cançons populars que es poden aprendre i omplir frases
amb paraules. Tot açò precedit d’una explicació per a pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
En l’última pàgina del llibre apareix el mateix dibuix de la contra i amb el nom dels dos personatges a sota: Ganxo i Mercé.
IL·LUSTRACIONS Són de color i acompanyen bàsicament el text, ampliant la informació que aquest diu i sense contradir-la. en la majoria de pàgines
comparteixen espai amb el text però aquest està representat en fragments curts. Caldria assenyalar com a curiositat que Me rcé, que per
les il·lustracions sembla tenir entre dos i tres anyets, siga qui ens conte la història.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Ganxo viu amb una família nuclear composta per Mercé, la mare i el pare. Els personatges femenins sorgeixen tant al text com a les il·lustracions, en canvi,
el personatge masculí (el pare, suposadament) només es veu en una il·lustració en què té Mercé als braços i a d’ell el veiem d’esquena.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El cel

IL·LUSTRADORA

Mara Pastor Granell

AUTORA

Carme Miquel

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2010. Edicions 96. La Pobla Llarga. Col·lecció Els contes de Marc
(dins de Bressol de lletres)

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Marc contempla el cel en diferents moments al llarg del dia i ens va contant quines formes prenen els núvols, la Lluna,...

TEMA

Quotidianitat / La vida quotidiana: observem l’entorn

GÈNERE

Suma d’accions quotidianes

LLENGUATGE

Empra un llenguatge fàcil i accessible per als lectors als quals s’adreça. El temps verbal que hi predomina és el present d’indicatiu. Les
frases són curtes i es presenten en forma de poesia, quartets amb rima consonant. No apareix cap fórmula tradicional ni de
començament ni de final de conte. Cal assenyalar que el text està escrit en lletra majúscula.

ESTRUCTURA

No es pot establir una estructura típica de conte ja que allò que es narra són una sèrie d’accions relacionades amb alguns fe nòmens
astrals o meteorològics. L’únic que es veu passar és el temps perquè conta el que passa des del matí fins que és de nit.

NARRADOR

Narrador en tercera persona de tipus omniscient. És un narrador que tot ho sap i que, per tant, quan hi apareix, referma i ex plica tot el
que passa. Aquest conte és una narració d’autor.

PERSONATGES

El personatge protagonista és un xiquet anomenat Marc. És qui dóna nom a la col·lecció de contes (Els contes de Marc) i, a mé s, en
aquest història és l’únic personatge humà.

ESCENARI
ÈPOCA

I Les accions transcorren en escenaris exteriors ja que Marc ens va contant què passa amb alguns núvols i també amb la Lluna ( en alguns
casos està a l’exterior però en la terrassa de casa). L’època és actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als cinc llibres que componen la col·lecció. Són llibres de tapa blana amb un format rectangular però amb una
grandària de quartilla. No tenen número.
En la portada apareix sobre un fons blanc el xiquet, assegut mirant un núvol, la Lluna i algunes estrelles. En la part superior apareix el
logotip de l’editorial i, en el cantó dret, el nom de l’autora i de la il·lustradora. Una mica més avall el nom d’aquesta min icol·lecció i el
títol en majúscula. A la part inferior esquerra dins d’un oval taronja, el nom de la col·lecc ió en què s’hi troba inclosa aquesta a més
d’altres títols.
En la contra apareix el nom de la col·lecció general, la cara de Marc, el nom d’aquesta col·lecció i una sinopsi de la històr ia. També
apareix informació per saber que la història està en majúscula i que inclou jocs de llengua. En la part inferior torna a aparéixer el logotip
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de l’editorial i el codi de barres.
Els cinc contes de Marc contenen una dedicatòria. Hi ha un total de 31 pàgines de les quals 23 pertanyen a la història i la r esta als jocs
de llengua: ens trobem amb un conte, activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges, endevinalles i cançons popular s que es
poden aprendre. Tot açò precedit d’una explicació per a pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
Tots els llibres tenen en l’última pàgina un dibuix que presenta una sargantana xicoteta junt amb el títol de la història.
IL·LUSTRACIONS Com que la il·lustradora és la mateixa per als cinc títols no hi ha una gran diferència entre aquests. El protagonista, Marc, sol ocupar o
aparéixer en la majoria de les il·lustracions (de vegades apareix en totes). Tenen colors bastants cridaners, principalment p erquè, en
ocasions, el fons que tenen és blanc i això fa que ressalten encara més. Alterna composicions en què un element ocupa tota una pàgina
amb paisatges que inclouen una gran varietat d’elements. Això sí, sempre acompanyen al text, exemplificant-lo, sense contradir-lo.
ESTRUCTURES FAMILIARS
En aquesta història no hi ha presència de cap estructura familiar, ni per part del text ni de les il·lustracions. Sí que es veu en alguns dibuixos que Marc té
casa però no apareix cap altra persona acompanyant-lo.

298

FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Al parc

IL·LUSTRADORA

Mara Pastor Granell

AUTORA

Carme Miquel

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Edicions 96. La Pobla Llarga. Els contes de Marc (dins de
Bressol de lletres)

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Marc va al parc i s’ho passa d’allò més bé.

TEMA

Quotidianitat / La vida quotidiana: juguem al parc

GÈNERE

Suma d’accions quotidianes

LLENGUATGE

Empra un llenguatge fàcil i accessible per als lectors als quals s’adreça. El temps verbal que hi predomina és el present d’indicatiu,
encara que al final apareix el futur d’indicatiu. Les frases són curtes i es presenten en forma de poesia, redolins, tercets i quartets amb
rima consonant. No apareix cap fórmula tradicional ni de començament ni de final de conte. Cal assenyalar que el text està escrit en
lletra majúscula.

ESTRUCTURA

No es pot establir una estructura típica de conte ja que allò que es narra són una sèrie d’accions relacionades amb els difer ents animalets
que Marc troba al parc i com de bé s’ho passa al tobogan, al gronxador, etc..

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.
Narrador en tercera persona de tipus omniscient. És un narrador que tot ho sap i que, per tant, quan hi apareix, referma i ex plica tot el
que passa.

PERSONATGES

El personatge protagonista és un xiquet anomenat Marc. És qui dóna nom a la col·lecció de contes (Els contes de Marc). Per le s
il·lustracions veiem que està acompanyat de diferents xiquets, xiquetes i persones adultes que estan també gaudint d’una estona al parc
però no coneixem cap dels seus noms. És més, Marc arriba al parc acompanyat per dos xiquetes però no sabem qui són.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tota l’acció transcorre al parc i sembla que és al llarg d’una vesprada. L’època és actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als cinc llibres que componen la col·lecció. Són llibres de tapa blana amb un format rectangular però amb una
grandària de quartilla. No tenen número.
En la portada apareix sobre un fons blanc el xiquet, engronsant-se en un cavallet del parc. En la part superior apareix el logotip de
l’editorial i, en el cantó dret, el nom de l’autora i de la il·lustradora. Una mica més avall el nom d’aquesta minicol·lecció i el títol en
majúscula. A la part inferior esquerra dins d’un oval taronja, el nom de la col·lecció en què s’hi troba inclosa aquesta a més d’altres títols.
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En la contra apareix el nom de la col·lecció general, la cara de Marc, el nom d’aquesta col·lecció i una sinopsi de la històr ia. També
apareix informació per saber que la història està en majúscula i que inclou jocs de llengua. En la part inferior torna a aparéixer el logotip
de l’editorial i el codi de barres.
Els cinc contes de Marc contenen una dedicatòria. Hi ha un total de 31 pàgines de les quals 21 pertanyen a la història i la resta als jocs
de llengua: ens trobem amb un conte, activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges, cançons populars que es poden aprendre
i omplir frases amb paraules. Tot açò precedit d’una explicació per a pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
Tots els llibres tenen en l’última pàgina un dibuix que presenta una sargantana xicoteta junt amb el títol de la història. En aquest
número, la sargantana està engronsant-se.
IL·LUSTRACIONS Com que la il·lustradora és la mateixa per als cinc títols no hi ha una gran diferència entre aquests. El protagonista, Marc, sol ocupar o
aparéixer en la majoria de les il·lustracions (de vegades apareix en totes). Tenen colors bastants cridaners, principalment p erquè, en
ocasions, el fons que tenen és blanc i això fa que ressalten encara més. Alterna composicions en què un element ocupa tota un a pàgina
amb paisatges que inclouen una gran varietat d’elements. Això sí, sempre acompanyen al text, exemplificant-lo, sense contradir-lo.
ESTRUCTURES FAMILIARS
En aquesta història no hi ha presència de cap estructura familiar concreta. Veiem Marc rodejat i acompanyat de molta gent per ò no s’assenyala cap relació
familiar concreta.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Feliç aniversari

IL·LUSTRADORA

Mara Pastor Granell

AUTORA

Carme Miquel

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Edicions 96. La Pobla Llarga. Els contes de Marc (dins de
Bressol de lletres)

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Marc i els seus amics i amigues compleixen anys i entre tots i totes celebren una gran festa.

TEMA

Quotidianitat, condició humana / La vida quotidiana: complim anys

GÈNERE

Suma d’accions quotidianes

LLENGUATGE

Empra un llenguatge fàcil i accessible per als lectors als quals s’adreça. Com que el tema és complir anys apareixen els numerals. El
temps verbal que hi predomina és el present d’indicatiu. Les frases són curtes i es presenten en forma de poesia, tercets i q uartets amb
rima consonant. No apareix cap fórmula tradicional ni de començament ni de final de conte. Cal assenyalar que el text està escrit en
lletra majúscula.

ESTRUCTURA

No es pot establir una estructura típica de conte ja que allò que es narra són una sèrie d’accions relacionades amb els difer ents anys que
van complint alguns xiquets i xiquetes.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.
Narrador que parla en primera persona del plural i que actua com a observador.

PERSONATGES

El personatge protagonista és un xiquet anomenat Marc. És qui dóna nom a la col·lecció de contes (Els contes de Marc). Per les
il·lustracions veiem que està acompanyat de diferents xiquets, xiquetes i persones adultes. Amb els que sembla que són amics i amigues
parla perquè pregunta quants anys en fan i li van contestant però cap d’ell o d’elles s’identifica per un nom propi.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tota l’acció transcorre dins d’una habitació. L’època és l’actualitat
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als cinc llibres que componen la col·lecció. Són llibres de tapa blana amb un format rectangular però amb una
grandària de quartilla. No tenen número.
En la portada apareix sobre un fons blanc el xiquet, amb un barret de festa, serpentines i amb uns globus, celeb rant. En la part superior
apareix el logotip de l’editorial i, en el cantó dret, el nom de l’autora i de la il·lustradora. Una mica més avall el nom d’ aquesta
minicol·lecció i el títol en majúscula. A la part inferior esquerra dins d’un oval taronja, el nom de la col·lecció en què s’hi troba inclosa
aquesta a més d’altres títols.
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En la contra apareix el nom de la col·lecció general, la cara de Marc, el nom d’aquesta col·lecció i una sinopsi de la històr ia. També
apareix informació per saber que la història està en majúscula i que inclou jocs de llengua. En la part inferior torna a aparéixer el logotip
de l’editorial i el codi de barres.
Els cinc contes de Marc contenen una dedicatòria. Hi ha un total de 27 pàgines de les quals 19 pertanyen a la història i la resta als jocs
de llengua: ens trobem amb un conte, activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges, cançons populars que es poden aprendre
i omplir frases amb paraules. Tot açò precedit d’una explicació per a pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
Tots els llibres tenen en l’última pàgina un dibuix que presenta una sargantana xicoteta junt amb el títol de la història. En aquest
número, està dins d’un barret amb un ciri de pastís de natalici.
IL·LUSTRACIONS Com que la il·lustradora és la mateixa per als cinc títols no hi ha una gran diferència entre aquests. El protagonista, Marc, sol ocupar o
aparéixer en la majoria de les il·lustracions (de vegades apareix en totes). Tenen colors bastants cridaners, principalment p erquè, en
ocasions, el fons que tenen és blanc i això fa que ressalten encara més. Alterna composicions en què un element ocupa tota una pàgina
amb paisatges que inclouen una gran varietat d’elements. Això sí, sempre acompanyen al text, exemplificant-lo, sense contradir-lo.
ESTRUCTURES FAMILIARS
En aquesta història no hi ha presència de cap estructura familiar concreta. Veiem Marc rodejat i acompanyat de molta gent per ò no s’assenyala cap relació
familiar concreta. No obstant això, el text diu només començar “Amigues i amics, germanes i germans,...” però, sense cap més informació.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Pèls i plomes

IL·LUSTRADORA

Mara Pastor Granell

AUTORA

Carme Miquel

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2012. Edicions 96. La Pobla Llarga. Els contes de Marc (dins de
Bressol de lletres)

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Marc passa un bon dia a la granja parlant amb els animals.

TEMA

Quotidianitat / La vida quotidiana: les onomatopeies

GÈNERE

Suma d’accions quotidianes

LLENGUATGE

Empra un llenguatge fàcil i accessible per als lectors als quals s’adreça. El temps verbal que hi predomina és el present d’indicatiu. Les
frases són curtes i es presenten en forma de poesia, redolins i quartets amb rima consonant. Pel context en el qual es desenv olupa el
llibre apareixen onomatopeies dels diferents sons que emeten els animals (gat, gos, gallina, gall, ovella, ànec, porc, pardal i vaca). No
apareix cap fórmula tradicional ni de començament ni de final de conte. Cal assenyalar que el text està escrit en lletra majú scula.

ESTRUCTURA

No es pot establir una estructura típica de conte ja que allò que es narra són una sèrie d’accions relacionades amb els diferents animalets
que Marc troba a la granja.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.
Narrador en tercera persona de tipus omniscient. És un narrador que tot ho sap i que, per tant, quan hi apareix, referma i explica tot el
que passa.

PERSONATGES

El personatge protagonista és un xiquet anomenat Marc. És qui dóna nom a la col·lecció de contes (Els contes de Marc). Per le s
il·lustracions veiem que està acompanyat de diferents xiquets, xiquetes i persones adultes que estan també en la granja però no sabem
qui són ni la relació exacta que tenen amb el xiquet.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tota l’acció transcorre a la granja i durant el dia. L’època és l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als cinc llibres que componen la col·lecció. Són llibres de tapa blana amb un format rectangular però amb una
grandària de quartilla. No tenen número.
En la portada apareix sobre un fons blanc el xiquet, vestit de granger, amb un barret de palla i una forca. Està acompanyat d’un gos, una
gallina i els pollets. En la part superior apareix el logotip de l’editorial i, en el cantó dret, el nom de l’autora i de la il·lustradora. Una mica
més avall el nom d’aquesta minicol·lecció i el títol en majúscula. A la part inferior esquerra dins d’un oval taronja, el nom de la col·lecció

303

en què s’hi troba inclosa aquesta a més d’altres títols.
En la contra apareix el nom de la col·lecció general, la cara de Marc, el nom d’aquesta col·lecció i una sinopsi de la història. També
apareix informació per saber que la història està en majúscula i que inclou jocs de llengua. En la part inferior torna a apar éixer el logotip
de l’editorial i el codi de barres.
Els cinc contes de Marc contenen una dedicatòria. Hi ha un total de 31 pàgines de les quals 23 pertanyen a la història i la resta a ls jocs
de llengua: ens trobem amb un conte, activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges, cançons populars que es poden aprendre
i omplir frases amb paraules. Tot açò precedit d’una explicació per a pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
Tots els llibres tenen en l’última pàgina un dibuix que presenta una serp o sargantana xicoteta junt amb el títol de la his tòria. En aquest
número, la sargantana està descansant damunt d’una pedra..
IL·LUSTRACIONS Com que la il·lustradora és la mateixa per als cinc títols no hi ha una gran diferència entre aquests. El protagonista, Marc, sol ocupar o
aparéixer en la majoria de les il·lustracions (de vegades apareix en totes). Tenen colors bastants cridaners, principalment perquè, en
ocasions, el fons que tenen és blanc i això fa que ressalten encara més. Alterna composicions en què un element ocupa tota un a pàgina
amb paisatges que inclouen una gran varietat d’elements. Això sí, sempre acompanyen al text, exemplificant-lo, sense contradir-lo.
ESTRUCTURES FAMILIARS
En aquesta història no hi ha presència de cap estructura familiar concreta. Veiem Marc rodejat i acompanyat de molta gent però no s’assenyala cap relació
familiar concreta.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Els colors del semàfor.
The colours of the traffic light

IL·LUSTRADORA

Paz Aguado

AUTORES

ANY. EDITORIAL. CIUTAT. COL·LECCIÓ

Carme Miquel i Anna Ferrís
2012. Edicions 96. La Pobla Llarga.
Bressol de lletres bilingüe

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Jordiet i son pare tornen cap a casa i respecten sempre que el ninot del semàfor estiga de color verd per a creuar i amb ells tots els
animals amb què s’hi troben. Al final la gent els aplaudeixen.

TEMA

Quotidianitat / Educació vial

GÈNERE

Acumulació d’accions i, a més repetides.

LLENGUATGE

El llenguatge emprat és fàcil i habitual per a qualsevol lector al qual s’adreça aquesta història. S’empra principalment el p resent. Hi ha
barreja entre narració i diàlegs molt curts (bàsicament pregunta-resposta). Al text no apareix cap fórmula típica de començament ni
d’acabament del relat. Cal destacar el fet que com que és una edició bilingüe es repeteix el mateix text en les dues llengües , valencià i
anglés. Destaca l’aprenentatge del vocabulari dels colors, alguns animals i marcadors de posició.

ESTRUCTURA

No podem parlar d’una història que continga una estructura clara sinó que el que tenim és un pare i un fill que tornen cap a casa. Cada
vegada que es troben amb un semàfor, el troben de color roig i, per tant, es paren. Quan canvia a verd, el xiquet pregunta al pare si ja
poden passar i aquest li diu que sí. Aquesta mateixa conversa es repeteix unes quantes vegades més davant d’uns altres semàfors en els
quals es van trobant amb un gos, un gat i un ànec i que van ajuntant-se amb el pare i el fill per passar pels passos de vianants.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona. El relat presenta un narrador
observador.

PERSONATGES

Podríem considerar com a protagonista Jordiet ja que és qui més interactua en les accions, tant amb son pare com amb els animals. El
pare, sense nom, també té la seua funció ja que és qui li constata al fill que poden passar el carrer. Els animals i la gentada final només
acompanyen.

ESCENARI
ÈPOCA

en tercera persona de tipus

I L’escenari és el carrer d’una ciutat o poble gran per la quantitat de semàfors que han de passar per arribar a casa; i la història podria
considerar-se actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El disseny és el mateix per als llibres que componen la col·lecció “Bressol de lletres”. Són llibres de tapa blana amb un for mat rectangular
però amb una grandària de quartilla. No tenen número.
En la portada apareix sobre un fons que representa un carrer, Jordiet son pare i el gos creuant per un pas de vianants amb el semàfor de
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color verd.. En la part superior apareix el logotip de l’editorial i, en el cantó dret, el nom de les autores i de la il·lust radora. Una mica més
avall el títol en majúscula en les dues llengües en què està escrit el text. A la part inferior esquerra dins d’un oval blau, el nom de la
col·lecció.
En la contra apareix el nom de la col·lecció general, un dibuix de Jordiet, el títol bilingüe i una sinopsi de la història també bilingüe.
També apareix informació per saber que el text és bilingüe però no diu que inclou jocs de llengua que sí que hi són. En la part inferior
torna a aparéixer el logotip de l’editorial i el codi de barres.
El llibre conté una dedicatòria. Hi ha un total de 38 pàgines de les quals 30 pertanyen a la història i la resta als jocs de llengua: ens
trobem amb activitats per a pintar, relacionar paraules amb imatges i omplir frases amb paraules. Tot açò precedit d’una explicació per a
pares, mares, iaios, iaies, educadors i educadores.
IL·LUSTRACIONS Són de color i acompanyen bàsicament el text, ampliant la informació que aquest diu i sense contradir-la. De vegades la mateixa acció
ocupa les dues pàgines i, de vegades, en cada pàgina es veu representada una part de l’acció. A la pàgina esquerra sempre apareix el
text en valencià i, a la de la dreta, el mateix text però en anglés.
Alguns dibuixos com les figures de Jordiet, son pare i els animals estan molt ben definides, amb relleu i són molt clar es de veure i de
diferenciar. En canvi, d’altres dibuixos que presenten complements del paisatge urbà, no estan tan ben acabats. Hi ha com una barreja
d’estil.
El que sí que crida l’atenció és que no hi paritat en el nombre de conductors i conductores. Apareixen més homes que dones. En canvi,
en l’escena final quan la gent del carrer els aplaudeix, les cares que es veuen són de dones o xiquetes.
ESTRUCTURES FAMILIARS
L’única relació familiar que tenim és la presència de Jordiet i de son pare que van camí a casa però ja no hi ha més informació del tipus de família que
configuren o en la qual puguen estar inclosos.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Caputxeta i el llop borinot

IL·LUSTRADOR

Jorge del Corral

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira, Des-contes, núm. 1

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Caputxeta es dirigeix a casa de la iaia per portar-li unes gotes per als ulls i pel camí es troba amb el llop. Aquest se li avança, arriba a
casa de la iaia, es canvia de roba, es fica al llit i s’adorm. Caputxeta el veu quan arriba i volent-lo ajudar li fica gotes als ulls. Al llop, això
li provoca una reacció, ix corrent de la casa i té uns quants accidents. L’han de dur al veterinari i acaba tot embenat.

TEMA

Quotidianitat // Transformació humorística del conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Les oracions són curtes i els marcadors són
majoritàriament temporals. Hi ha bastant presència de text. El temps verbal que s’empra és el passat. Apareixen fórmules d’in ici i de
tancament del relat, com a la història original: “Això era un dimecres com qualsevol altre dels que vénen després dels dimarts”; “”Amb la
llibreta que conta la nova història i el boli dins d’un sac ben lligat, este conte ja s’ha acabat”.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: presentació de Caputxeta.
- Inici del conflicte: ha d’anar a portar-li les gotes a la iaia perquè li ho diuen els seus pares.
- Conflicte: el llop vol menjar-se la xiqueta i la iaia.
- Resolució del conflicte: després de patir tota una sèrie d’accidents, el llop acaba tot embenat.
- Situació final: el llop compra paper i llapis i seu disposat a reescriure la història.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma intr oduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus objectiu, que va contant com es desenvolupa l’acció però sense avançar cap
informació. Aquesta presència apareix barrejada amb diàleg.

PERSONATGES

Els personatges del conte són persones i un animal humanitzat.
Principal: Caputxeta. Una xiqueta que sembla obedient i disposta a ajudar els pares. Fa cas quan li diuen d’anar a casa de la iaia per ò
desobeeix en parar-se a parlar amb el llop. De fet, per les il·lustracions veiem que té cara d’entremaliadora.
Antagonista: el llop Borinot. Manté el caràcter del personatge conegut del conte tradicional (encara que les il·lustracions el presenten
gran i gras, com si no patira molta fam) però, la seua estratègia no funciona i ix molt mal parat. Per això decideix de tornar a escriure el
conte, ja que no vol que els seus cadells tinguen els mateixos problemes que ell.
Secundari: els pares de Caputxeta, la iaia i el caçador Jeremies.
La protagonista i l’antagonista són personatges actius i en ells dos se centra pràcticament tota l’acció de la història.

ESCENARI

I La història comença amb un inici típic de rondalla perquè s’han emprat trets dels contes tradicionals però, com que la històr ia està
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ÈPOCA

actualitzada podem trobar paraules com “veterinari” o veure com el caçador té un cotxe tipus Land Rover. Tampoc no hi ha un espai
concret. Podem interpretar per les imatges que es tracta d’un escenari rural.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, en la part superior emmarcada en una franja o
sanefa de color roig, apareix el títol en majúscula i el logotip de la col·lecció; la part central l’ocupa una imatge (que ta mbé apareix a
l’interior), i en la part inferior apareix el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el número del conte dins de la
col·lecció i el títol (majúscula).
En la coberta posterior, en la part superior i continuant amb la sanefa roja de la portada, es veu una sinopsi de la història; una mica més
avall, una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que configuren la c ol·lecció. De color
roig està marcat el nom del conte que correspon al número (l’1, en aquest cas). També hi apareix una xicoteta imatge de Caputxeta.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Normalment el text apareix en la pàgina de l’esquerra i les il·lustracions a la dreta, encara que també, les imatges s’introdueixen en
alguns casos en la pàgina esquerra. Majoritàriament acompanyen el text sense afegir informació nova.

Tenen molt de color i crida especialment l’atenció el vestit roig de la Caputxeta i el gris fosc del llop Borinot sobre el fons clar i blanc de
quasi totes les pàgines.
IL·LUSTRACIONS Caldria destacar que en les pàgines 8 i 9 les il·lustracions i el text no van de la mà. En el text se’ns diu que la xiqueta e stava parlant amb
Jeremies, el caçador, però el que veiem és que ella està intentant agafar unes sargantanes mentre que el caçador apareix al fons de la
imatge, com acostant-se.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Trobem una família composta per un pare, una mare, la filla i la iaia. Continuem amb el model nuclear tradicional.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La trompeta de la Cendrosa

IL·LUSTRADOR

Jorge del Corral

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira, Des-contes, núm. 2

ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

La Cendrosa viu amb son pare, la madrastra i les germanastres i és l’encarregada de totes les tasques domèstiques. Com que considera
que no és justa la seua situació es queixa a son pare però no rep cap ajuda d’aquest. La Cendrosa toca la trompeta, li agrada moltíssim
encara que ara ho ha de fer d’amagat per por que la madrastra li la lleve. Arriba el ball reial i la Cendrosa, que no estava convidada,
acaba anant-hi com a trompetista reial.

TEMA

Quotidianitat // Transformació humorística de conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós / Realisme fantàstic

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Les oracions són curtes i els marcadors són
majoritàriament temporals. Hi ha bastant presència de text. El temps verbal que s’empra és el passat. Apareixen fórmules d’inici i de
tancament del relat, com a la història original: “Això era una Cendrosa que va guardar davall del llit la trompeta que havia heretat del
seu avi”; “I diuen i conten que...”.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: presentació de la Cendrosa i de la trompeta.
- Inici del conflicte: considera que la tracten com a una criada i es queixa però ningú no l’ajuda.
- Conflicte: arriba el ball reial. Fa falta una trompetista.
- Resolució del conflicte: toca la trompeta i acompleix el seu somni.
- Situació final: és la trompeta major del regne, es casa amb el príncep qui se’n va de caça cada vegada que ella toca la trompeta.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus objectiu, però que en un moment concret de la història sembla més de tipus
omniscient. Seria el moment en què ens conta els pensaments íntims del pare de la Cendrosa. Apareix una barreja entre narració i
diàleg.

PERSONATGES

Els personatges del conte són:
Principal: Cendrosa. És l’única que té nom encara que té més relació amb el que fa que no amb allò que és. Continua amb aquest tret
típic del conte tradicional en què s’inspira. Intenta fer valdre els seus drets però sense massa èxit. Encara i tot no es des anima, és
dinàmica, i intenta practicar sempre que pot per poder ser una bona instrumentista.
Antagonista: la madrastra i les germanastres, que es dediquen a fer-li la vida difícil i l’obliguen a fer totes les tasques de la casa.
Secundari: el pare de la Cendrosa que es comporta com un covard. Reconeix que la seua nova muller i les filles d’aquesta són “tres
feres ferotges” i no és capaç de lluitar per la seua filla encara que aquesta li demana ajuda.
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Puntuals: el rei, el príncep, el director de l’orquestra i el cosí del príncep.
ESCENARI
ÈPOCA

I

No tenim cap lloc ni època concrets. El que sí que cal destacar és un contrast entre text i imatge. Com detallarem posteriorment, la roba
que llueixen alguns personatges no és actual però el text parla que per anar al ball demanen un “taxi de cavalls” (p.10). En qualsevol
cas, li atorguem una atemporalitat, a la història, gràcies a la procedència de la font tradicional en què s’inspira.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, en la part superior emmarcada en una franja o
sanefa de color verd, apareix el títol en majúscula i el logotip de la col·lecció; la part central l’ocupa una imatge (que també apareix a
l’interior), i en la part inferior apareix el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el número del conte dins de la
col·lecció i el títol (majúscula).
En la coberta posterior, en la part superior i continuant amb la sanefa verda de la portada, es veu una sinopsi de la història; una mica
més avall, una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que configuren la col·lecció. De
color verd està marcat el nom del conte que correspon al número (el 2, en aquest cas). També hi apareix una xicoteta imatge d e la
Cendrosa vestida de frac.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Pel que respecta a la distribució entre text i imatge podríem considerar que les il·lustracions ocupen les dues pàgines i el text se situa
sempre en la pàgina dreta i és com si jugara a omplir el buit de la pàgina que no té imatge.

Són il·lustracions amb molt de color que, majoritàriament, acompanyen el text sense afegir informació nova. Ja hem comentat e l
contrast existent a la pàgina 10. Les il·lustracions ens ajuden a considerar en quina època se situa l’acció, encara que, de vegades és
difícil poder arribar a concretar-la. Per exemple, la roba no sembla d’una època actual. La roba del pare, la madrastra i les germanastres
IL·LUSTRACIONS semblen de l’època victoriana, mentre que la Cendrosa, encara que vestida de forma molt informal (cosa que fa entendre la poca estima
que li tenen), sembla d’una època més propera a nosaltres. Posteriorment apareixerà vestida amb un frac quan va a l’orquestra . Aquesta
qüestió tampoc no ens ajuda excessivament a situar-la temporalment perquè aquesta peça de roba no ha patit grans canvis des de la
seua creació o aparició.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Trobem una família reconstituïda composta pel pare i la Cendrosa, la seua filla, i la madrastra i les dues filles d’aquesta.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El saxofonista d’Hamelín

IL·LUSTRADOR

Fran Parreño

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira, Des-contes, núm. 3

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un saxofonista arriba a Hamelín buscant el famós flautista. Quan aquest li conta com va desfer el poble dels ratolins, coneixem que tot
fou per casualitat. En realitat. el flautista intentava seduir una xicona però, no ho va aconseguir. Com que encara continua enamorat, el
saxofonista intenta ajudar-lo però, la idea provoca un desastre i tots dos han de fugir del poble.

TEMA

Sentiment // Transformació humorística de conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Les oracions són curtes i els marcadors són
majoritàriament temporals. Hi ha bastant presència de text. I el temps verbal que predomina és el passat.
Caldria destacar l’aparició de fórmules de començament i de tancament final típica de les rondalles: “Fa una muntanya d’anys...”; “i
conte contat, este conte de música i de ratolins ja s’ha acabat”.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: el saxofonista arriba al poble d’Hamelín.
- Inici del conflicte: el flautista conta com va a arribar a desfer el poble de tots els rosegadors.
- Conflicte: com que en realitat el flautista toca molt malament però continua enamorat, el saxofonista s’ofereix a ajudar-lo.
- Resolució del conflicte: la música del saxofonista agrada a la xica però també als ratolins que tornen al poble.
- Situació final: els dos músics han de fugir del poble perquè els seus habitants estaven molt enfadats amb ells.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus objectiu, que va contant com es desenvolupa l’acció però sense avançar cap
informació. Com ja ha estat assenyalat, el temps verbal que predomina és el passat i apareix una barreja entre narració i diàleg.

PERSONATGES

Els personatges del conte són:
Principal: serien dos, el flautista i el saxofonista. No tenen nom i només els identifiquem per l’instrument que toquen. El primer és un
pobre desgraciat que no sap tocar la flauta però, de casualitat, eixa música horrorosa va fer que els ratolins desaparegueren del poble.
Per a més desgràcia, a banda de no impressionar gratament la seua enamorada, com que no ho va a fer a posta, l’alcalde va considerar
que tampoc no mereixia la recompensa. El flautista intentà venjar-se i va intentar endur-se els xiquets del poble però no ho va
aconseguir. És més els xiquets li prengueren el pèl.
El saxofonista, no sabem exactament per què arriba a Hamelín buscant-lo. Quan coneix la realitat i veu com està de trist, decideix
d’ajudar-lo. Fan una treta com la que apareix a Cirano de Bergerac: sembla que toca el flautista però, en realitat, sona el saxòfon (que
cal no saber de música perquè no et sorprenga). La dolçor de la música agradà molt la xica i també als rosegadors que van decidir
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tornar-hi.
Antagonista: podríem considerar que serien els ratolins.
Secundari: Marianela, la xica de la qual està enamorat el flautista i per la qual va començar tot.
ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari és el poble d’Hamelín i l’època no és coneguda. El text no ens dóna pistes per poder concretar -la però els dibuixos sí que ens
deixen veure que la roba no és actual. Sembla un vestuari de l’edat mitjana.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, en la part superior emmarcada en una franja o
sanefa de color blau fosc, apareix el títol en majúscula i el logotip de la col·lecció; la part central l’ocupa una imatge (que també apareix
a l’interior), i en la part inferior apareix el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el núme ro del conte dins de la
col·lecció i el títol (majúscula).
En la coberta posterior, en la part superior i continuant amb la sanefa blava de la portada, es veu una sinopsi de la història; una mica
més avall, una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que configuren la col·lecció. De
color taronja està marcat el nom del conte que correspon al número (el 3, en aquest cas). També hi apareix una xicoteta imatge del
saxofonista.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Pel que fa a la distribució entre text i imatge, el text sempre apareix en la pàgina de l’esquerra i les il·lustracions, o bé únicament a la
dreta, o bé s’introdueixen en alguns casos en la pàgina esquerra.

Són il·lustracions que majoritàriament acompanyen el text sense afegir informació nova ni tampoc informació contradictòria. Tenen molt
de color i les figures són estilitzades. Trobem la majoria de pàgines amb un fons blanc i alguns dels personatges representat s com si no
IL·LUSTRACIONS
hi haguera un context.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No trobem cap tipus d’estructura o model familiar.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Els músics que bramen

IL·LUSTRADOR

Jorge del Corral

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira, Des-contes, núm. 4

ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

Un burro se’n va de la granja on sempre ha viscut perquè com que és vell, no el volen. Agafa la seua guitarra i marxa. De camí a
Bremen, troba un gos que toca el timbal i que se li uneix. Després troben un gat i un gall però cap dels dos vol anar -se’n amb ells per
formar un grup musical.
Morts de gana, els dos animals arriben a les primeres cases de Bremen i en una d’elles, els lladres de la banda de Perot estaven fent una
festa. Pensant que així els donarien de menjar, els dos animals comencen a tocar i com que no ho feien bé, els lladres isquer en fugint
perquè pensaven que arribava la policia. Els animals pogueren menjar tot el que van voler i més. A d’ells es van unir un colom c oix, un
conill cec i un eriçó desdentat i tots cinc formaren una banda. Gràcies a la seua “espantosa” música els lladres van fugir de la ciutat i els
animals foren condecorats amb la medalla antirobatori i aconseguiren una pensió vitalícia.

TEMA

Sentiment, quotidianitat, context // Transformació humorística del conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Les oracions són curtes i els marcadors són
majoritàriament temporals. Hi ha bastant presència de text. I el temps verbal que predomina és el passat. Com a curiositat te nim la
paraula “xitxo”, com a forma col·loquial.
Caldria destacar l’aparició de fórmules de començament i de tancament final típica de les rondalles: “Hi havia una vegada un home que
tenia un burro...”; “i conte contat, i el gos i assegura que el conte ja s’ha acabat”. De fet, cal remarcar que el personatge del gos parla en
vers.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: el burro ha de marxar perquè és vell i ja no el volen.
- Inici del conflicte: el burro es troba amb el gos i marxen tots dos cap a Bremen amb la idea de muntar un grup musical.
- Conflicte: amb la seua música aconsegueixen fer fugir una banda de lladres.
- Resolució del conflicte: en la companyia del colom, el conill i l’eriçó, el burro i el gos fan una banda i toquen espantant els lladres.
- Situació final: aconsegueixen una condecoració i una pensió per a tota la vida.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus objectiu que va contant com es desenvolupa l’acció però sense avançar cap
informació. Com ja ha estat assenyalat, el temps verbal que predomina és el passat i apareix una barreja entre narració i diàleg.

PERSONATGES

Els personatges del conte són:
Principal: el primer protagonista seria el burro, ja vellet (porta unes ulleres d’aquestes que només s’aguantaven en el nas), ja que a mb
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ell comença la història i, després com a coprotagonista estaria el gos. Són personatges actius.
Antagonista: serien els lladres encara que no presenten molta resistència davant de la música dels animals.
Secundari: per ordre d’aparició en el text tindríem el gat i el gall que no volen ajuntar-se amb els protagonistes i formar una banda (es
trenca així la història que recorda a l’original Els músics de Bremen). Després ja apareixen els altres animals components de la banda, el
colom coix, el conill cec i l’eriçó desdentat.
Puntual: l’alcalde que els premia.
ESCENARI
ÈPOCA

I

En un principi, l’escenari és rural ja que comença la història en la granja on vivia el burro. A més, aquest va caminant pel camp quan es
troba el gos i el gat i el gall també viuen en granges. Després, quan arriben a Bremen, es converteix en un escenar i urbà.
L’època és passada encara que no definida.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, en la part superior emmarcada en una franja o
sanefa de color morat, apareix el títol en majúscula i el logotip de la col·lecció; la part central l’ocupa una imatge (que també apareix a
l’interior), i en la part inferior apareix el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el número del conte dins de la
col·lecció i el títol (majúscula).
En la coberta posterior, en la part superior i continuant amb la sanefa morada de la portada, es veu una sinopsi de la històr ia; una mica
més avall, una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que configuren la col·lecció. De
color taronja està marcat el nom del conte que correspon al número (el 4, en aquest cas). També hi apareix una xicoteta imatg e del
burro i del gos.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
En aquest relat la majoria d’il·lustracions estan a doble pàgina però el text sempre apareix en la pàgina de l’esquerra.

Són il·lustracions amb molt de color que majoritàriament, acompanyen el text sense afegir informació nova ni tampoc informació
contradictòria. Però, en alguns casos puntuals ens aporten informació que no assenyala el text com és la cara de tristor que té el burro
IL·LUSTRACIONS quan ha de marxar de sa casa. I també, només en un cas hi ha una informació al text que no es veu a la imatge; en les pàgines 16 i 17,
quan els lladres s’espanten a causa de la música, parla d’un lladre amb corbata però no es veu al dibuix. En canvi, també par la d’una
perruca que sí que s’hi veu volant.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No trobem cap tipus d’estructura o model familiar.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Tres porquets durs de rosegar

IL·LUSTRADOR

Fran Parreño

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira. Des-contes, núm. 5

ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

Els tres porquets han d’independitzar-se perquè ja han fet els 18 anys. No obstant ser la mare qui els diu que han de marxar de casa,
aquesta els alliçona davant del perill que suposa el llop. Marxen tots tres a una mateixa casa, amb mesures de seguretat; una vegada
instal·lats reben algunes visites a les quals atenen fins que hi arriba el llop amb ganes de menjar-se’ls. Els porquets no es deixen
enganyar i, al remat, el llop decideix de marxar a un bar a menjar-se una pizza.

TEMA

Quotidianitat, condició humana // Transformació humorística de conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Les oracions són curtes i els marcadors són
majoritàriament temporals. Hi ha bastant presència de text. I el temps verbal que predomina és el passat.
Caldria destacar l’aparició de fórmules de començament i de tancament final típica de les rondalles: “Diuen i conten que...”; “i conte
contat, el conte dels porquets espavilats ja s’ha acabat”.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: els tres porquets viuen amb la mare.
- Inici del conflicte: la mare els diu que han complit 18 anys i que han d’anar a viure de forma independent.
- Conflicte: una vegada instal·lats a la nova casa, els porquets han de mirar de no caure en els paranys del llop.
- Resolució del conflicte: el llop, després de vuit vegades, es rendeix i marxa a un restaurant.
- Situació final: passa el temps, els porquets es casen i conviden el llop a la boda.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus objectiu, que va contant com es desenvolupa l’acció però sense avançar cap
informació. Com ja ha estat assenyalat, el temps verbal que predomina és el passat i apareix una barreja entre narració i dià leg.

PERSONATGES

Els personatges del conte són animals humanitzats:
Principal: els tres porquets. No tenen nom. Tenim un porquet prim, un altre gros i un altre que no parla massa perquè té mal de
queixals. En un principi, sembla que no estan espavilats perquè sa mare els ha d’explicar mitjançant unes fotografies que pod en confiar
en un gos o en un gat, perquè no els faran mal o no massa. Però, que han d’anar alerta amb el llop. En canvi, quan el llop es presenta a
la casa, són capaços de no deixar-se enganyar i fins i tot, de frustrar el llop mateix.
Antagonista: el llop. És un personatge que es presenta des del principi com a un llop instruït. Té carnet de conduir, de caçadors de
porcs, sap un poc d’anglés i sap imitar tots els animals. Encara i tot, és el personatge que no renuncia a la seua naturalesa i vol menjarse els porcs.
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Quan ja al final, fart de perdre renuncia a aquesta idea, decideix canviar de vida. De fet, el text diu que quan els porquets el conviden a
la boda, es porta molt bé; i, a més, es crea com una llegenda del que és la seua vida: es diu que està a Alaska, treballant e n un circ i
aprenent més idiomes.
Secundari: la mare. Té la funció de fer fora els fills de casa però, alhora, els protegeix com a mare donant-los bon consells.
Puntuals: l’ós Romuald, el propietari del restaurant; el gat i el gos que passen per casa dels porquets demanant menjar.

ESCENARI
ÈPOCA

L’escenari ens l’imaginem rural perquè recordem la història tradicional dels porquets. Després, però, podem veure gràcies a les
il·lustracions que sembla que els porquets viuen en una urbanització. I se’ns informa que la casa és de pedra amb una porta de fusta
I
massissa i amb sistema de seguretat (vidres).
L’època, doncs, també és incerta. Només pels dibuixos podem acostar-la a l’actualitat. Apareix un taxi groc, com els nord-americans.
Tenim les fotografies. I el llop acaba marxant-se amb una moto tipus Harley-Davidson.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, en la part superior emmarcada en una franja o
sanefa de color taronja clar, apareix el títol en majúscula i el logotip de la col·lecció; la part central l’ocupa una imatge (que també
apareix a l’interior), i en la part inferior apareix el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el número del conte
dins de la col·lecció i el títol (majúscula).
En la contra, en la part superior i continuant amb la sanefa taronja de la portada, es veu una sinopsi de la història; una mica més avall,
una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que configuren la col·lecció. De color taronja
està marcat el nom del conte que correspon al número (el 5, en aquest cas). També hi apareix una xicoteta imatge dels porquet s.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Normalment el text apareix en la pàgina de l’esquerra i les il·lustracions a la dreta, encara que també, les imatges s’introd ueixen en
alguns casos en la pàgina esquerra. Per exemple, les pàgines 16-17 i 22-23.

Són il·lustracions amb bastant color que majoritàriament acompanyen el text sense afegir informació nova. Als protagonistes, com p assa
en d’altres històries els veiem sense roba (només porta un mocador que li agafa la cara el porquet que té mal de queixals). E n canvi, la
IL·LUSTRACIONS mare sí que porta roba, en concret una falda llarga fins als peus i un davantal a sobre. De cintura cap a amunt també va nua. També
apareixen amb roba el llop quan es disfressa i al final quan va en la moto; i Romuald l’ós, que porta un peto vaq uer i, a més, apareix
fumant.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Trobem una família composta per una mare i els seus tres fills. Ja no tenim més informació d’altres possibles membres de la f amília.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La gallina dels quatre ous

IL·LUSTRADOR

Fran Parreño

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira. Des-contes. Núm. 6

ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

Un granger desesperat per la seua mala sort rep la visita d’un nan que li regala una gallina. Quan a l’endemà el granger va a veure la
gallina descobreix que aquesta hi havia post un ou d’or. Com que a l’endemà va passar el mateix, el granger decideix anar a la ciutat per
comprar-se un vaixell i deixa la gallina al càrrec del veí. Encara que el granger no volia, el veí acaba descobrint el secret dels ous i
decideix empapussar l’animal perquè els faça més grans. Al final, la gallina s’enfarta i els dóna a tots dos una lliçó.

TEMA

Sentiment, quotidianitat / Transformació humorística de conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Les oracions són curtes i els marcadors són
majoritàriament temporals. Hi ha bastant presència de text. I el temps verbal que predomina és el passat. Hi ha abundància de lèxic
relacionat amb el menjar a causa de l’acció del veí.
Caldria destacar l’aparició de fórmules de començament i de tancament final típica de les rondalles: “Hi havia una vegada un granger
que...”; “i conte contat, el conte de la gallina dels quatre ous ja s’ha acabat”.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: presentació d’un granger amb molta mala sort.
- Inici del conflicte: aparició del nan amb la gallina.
- Conflicte: la gallina pon ous d’or i en absència del granger, el veí intenta que els ous siguen més grans.
- Resolució del conflicte: la gallina llança un ou blanc gegant al cap del granger i del veí com a càstig.
- Situació final: el nan i la gallina se’n van a la recerca d’un altre granger amb problemes.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus objectiu, que va contant com es desenvolupa l’acció però sense avançar cap
informació. Com ja ha estat assenyalat, el temps verbal que predomina és el passat i no apareix una barreja entre narració i diàleg, en
contrast amb d’altres històries perquè la gallina no parla.

PERSONATGES

Els personatges del conte són:
Principal: es podria considerar que és la gallina ja que és la protagonista de la història. I també podem incloure el granger, ja que la
seua mala sort va fer aparéixer el nan i l’animal.
Com ja s’ha esmentat, la gallina no parla en tota la història però, amb el llançament final de l’ou, demostra que sap perfect ament qui se
n’està aprofitant.
El granger decideix aprofitar la sort per canviar de vida però es va precipitar. Tal vegada amb una mica de paciència, hauria tingut

317

finalment una sort millor.
Antagonista: seria el veí avariciós qui intenta engrossir la gallina perquè els ous foren més grans i guanyar així més diners.
Secundari: el nan, personatge típic dels contes meravellosos, que acompanya la gallina.
ESCENARI
ÈPOCA

I

L’escenari és rural perquè ens situem en una granja. L’època, encara que és incerta, s’acosta a l’actual. El text ens diu que la vaca del
granger se’n va en un autobús a la capital, a buscar diversió; el granger té un tractor i es compra un vaixell. I també sabem que un dels
menjars que el veí li dóna a la gallina és pizza.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, en la part superior emmarcada en una franja o
sanefa de color daurat, apareix el títol en majúscula i el logotip de la col·lecció; la part central l’ocupa una imatge (que també apareix a
l’interior), i en la part inferior apareix el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el número del conte dins de la
col·lecció i el títol (majúscula).
En la contra, en la part superior i continuant amb la sanefa daurada de la portada, es veu una sinopsi de la història; una mica més avall,
una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que configuren la col·lecc ió. De color taronja
està marcat el nom del conte que correspon al número (el 6, en aquest cas). També hi apareix una xicoteta imatge del nan i la gallina en
la gàbia.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Respecte a la distribució entre text i imatge, el text sempre apareix en la pàgina de l’esquerra i les il·lustracions, o bé únicament a la
dreta, o bé s’introdueixen en alguns casos en la pàgina esquerra.

IL·LUSTRACIONS

Són il·lustracions que majoritàriament acompanyen el text sense afegir informació nova ni contradictòria. Són de color i les figures són
estilitzades. De vegades trobem pàgines amb un fons blanc i alguns dels personatges representats com si no hi haguera un context.
ESTRUCTURES FAMILIARS

No trobem cap tipus d’estructura o model familiar.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Els dos genis d’Aladí

IL·LUSTRADOR

Jorge del Corral

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira. Des-contes. Núm. 7

ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

Aladí és un xic jove a qui un mag contracta perquè li aconseguisca una llàntia que està amagada en una cova. En tardar d’eixir-ne, Aladí
veu que el mag ja no hi és i se’n torna a casa amb la llàntia i amb un anell que li havia donat el mag com a primera part del pagament.
Per casualitat frega la llàntia volent-la netejar, i apareix un geni que li concedeix uns desitjos. Anys més tard, i gràcies al geni, Aladí s’ha
casat amb una princesa i viuen a palau. El mag hi apareix, enganya la princesa, la segresta i també s’enduu la llàntia.
Quan Aladí s’assabentà es queda molt preocupat. Sense voler es frega les mans i aparegué un geni de l’anell. Gràcies als desitjos que
aquest li va concedir. Aladí va rescatar la princesa, esclafà la llàntia i així alliberà el geni i va castigar el mag.

TEMA

Quotidianitat // Transformació humorística de conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Com que es tracta d’un conte adaptat en s trobem
amb alguna paraula que no correspon a l’època com pot ser cel·lo. Les oracions són curtes i els marcadors són majoritàriament
temporals. Hi ha bastant presència de text. I el temps verbal que predomina és el passat.
Caldria destacar l’aparició de fórmules de començament i de tancament final típica de les rondalles: “Diuen i conten que el jove Aladí
passejava pel carrer quan...”; “Aladí i la princesa van tornar al seu palau, van ser feliços i si no van menjar pastissos va ser perquè els
agradava més el lluç i, sobretot, la truita de creïlles”.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
Situació inicial: presentació d’Aladí i del mag.
Inici del conflicte: en quedar-se la llàntia, Aladí passa de ser un xic pobre a un home ric.
Conflicte: tornada del mag. Segrest de la princesa i de la llàntia.
Resolució del conflicte: Aladí rescata la princesa, allibera el geni i castiga el mag.
Situació final: Aladí i la princesa viuen feliços.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introd uint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Apareix un narrador en tercera persona de tipus omniscient.

PERSONATGES

Principal: Aladí. És un xic jove amb iniciativa i espavilat. Només ens diu el text que és “pobre com les rates”. No hi ha cap descr ipció ni
física ni psicològica. Sí que es veu, per les diferents accions que és un personatge dinàmic.
Antagonista: el mag (apareix definit com a gros i barbut). És el personatge dolent de l’acció (segresta la princesa i furta la llàntia) i,
per això, acaba sent castigat. També és pot considerar un personatge dinàmic.
Secundaris:
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- els genis: no tenen cap descripció però, sí que tenen un nom Geni Mal Geni (el de la llàntia) i Geniet de l’anell (el de l’an ell).
- princesa: esposa d’Aladí. No té nom i tampoc cap atribut que la definisca. Té un paper passiu i és un personatge pla.
Puntuals: mare d’Aladí. Sabem que existeix quan ell torna a casa de la cova però ja no tenim més informació d’ella.
ESCENARI
ÈPOCA

I La història està contada en passat però des d’un punt de vista atemporal com correspon als contes meravellosos procedents de la
tradició oral. Com a escenaris tenim la cova, la casa d’Aladí, el palau i el camp on el mag havia acampat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, apareix el títol en majúscula, el logotip de la
col·lecció, una imatge (que també apareix a l’interior), el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el número del
conte dins de la col·lecció i el títol (majúscula).
En la contra, una sinopsi de la història, una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols d els deu números que
configuren la col·lecció. De color blau està marcat el nom del conte que correspon al número (el 7, en aquest cas). També hi apareix una
xicoteta imatge del geni de l’anell.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Respecte a la distribució entre text i imatge, els dibuixos ocupen les dues pàgines però el text només apareix en la pàgina de l’esquerra.

Són molt acolorides i molt importants en el desenvolupament de la història. Acompanyen el text però, també ens ofereixen informació
que aquest no dóna. Per exemple, gràcies a elles veiem com és el carrer pel qual passejava Aladí quan se li va acostar el mag, un basar.
IL·LUSTRACIONS I, la roba amb què hi apareixen vestits, fa que ens remetem a l’època de la història original. També ens ajuden a visualitza r el
personatge (encara que siga des del punt de vista físic), ja que el text no ho fa.
Veiem que Aladí va acompanyat d’un gos que no s’esmenta en la història i que l’acompanya a la cova.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Aladí és un xic que només té mare (no sabem què ha passat amb l’altre progenitor) i que quan decideix formar una família, ho fa amb una dona (la
princesa).
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Set cabres cabrejades

IL·LUSTRADOR

Fran Parreño

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira. Des-contes, núm. 8.

ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

Les set cabretes es queden soles a casa mentre que la mare va a comprar. Intenten per diferents mitjans agafar el xocolate per menjarse’l però, cada vegada que estan a punt d’aconseguir-ho, el llop truca a la porta, les interromp i, a més de l’ensurt, provoca que
trenquen coses dins de la casa. Després de tres o quatres vegades d’haver estat interrompudes, les cabretes decideixen eixir a perseguir
i castigar el llop per pesat.

TEMA

Quotidianitat // Transformació humorística de conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Com que l’acció es desenvolupa dins de la casa,
apareix molt de vocabulari relacionat amb la llar. Hi ha bastant presència de text i el temps verbal que predomina és el passat.
Caldria destacar l’aparició de fórmules de començament i de tancament final típica de les rondalles: “Quan els gripaus caminaven marxa
arrere i les granotes tenien pèls en el bescoll, hi havia una cabra que tenia set filles.”; “ I amb set mossets de xocolate e nsucrat, el conte
ja està contat”.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: presentació de la família.
- Inici del conflicte: la mare va a la farmàcia.
- Conflicte: les cabretes intenten aconseguir el xocolate però són interrompudes pel llop.
- Resolució del conflicte: molt enfadades per les seues interrupcions, les cabretes, ixen de casa per perseguir el llop.
- Situació final: la mare torna, pensa que les destrosses a la casa les ha fetes el llop i reparteix el xocolate entre les filles.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus objectiu, que va contant com es desenvolupa l’acció però sense avançar cap
informació. Com ja ha estat assenyalat, el temps verbal que predomina és el passat i apareix una barreja entre narració i dià leg,

PERSONATGES

Els personatges del conte són animals humanitzats.
Principal: les set cabretes: són molt dinàmiques. Totalment predisposades a aconseguir el seu objectiu, el xocolate.
Antagonista: el llop. Manté el caràcter del personatge conegut del conte tradicional però, la seua estratègia no funciona perquè les
cabretes són molt més espavilades que en aquella versió.
Secundari: la mare. Apareix al principi i al final de la història, és a dir, a l’inici i a la resolució del conflicte.

ESCENARI
ÈPOCA

I La història és completament atemporal (de fet, comença amb un inici típic de rondalla). Tampoc no hi ha un espai concret ja que el text
parla d’una casa al costat del bosc. Després apareix un molí que és on s’enfarina el llop.
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ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, apareix el títol en majúscula, el logotip de la
col·lecció, una imatge (que també apareix a l’interior), el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom, a pareix el número del
llibre i el títol en majúscula.
En la contra, una sinopsi de la història, una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que
configuren la col·lecció. De color blau està marcat el nom del conte que correspon al número (el 8, en aquest cas). També hi apareix una
xicoteta imatge de dos de les cabretes
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Pel que fa a la distribució entre text i imatge, el text apareix únicament en la part esquerra excepte en l’última il·lustració en què apareix
en les dos pàgines. De fet, els dibuixos ocupen únicament la pàgina dreta al lalrg de la història.

Són dibuixos que acompanyen el text exemplificant allò que aquest va dient. No hi ha una presència diversa de colors, en la majoria de
IL·LUSTRACIONS les il·lustracions predominen els colors blanc i verd.
És curiós com, de tots els personatges, l’única que apareix vestida és la mare i, a més, d’una forma antiga i tradicional.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Tenim una família d’animals humanitzats composta per una mare i set filles. No hi ha cap altra informació respecte a relacions familiars.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Quin plom de soldadet

IL·LUSTRADOR

Jorge del Corral

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira. Des-contes. Núm. 9.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un xiquet compra soldadets de plom per jugar. Un d’ells estava coix però xarrava pels colzes. Xarrava tant que cansava a tothom, fins les
plantes. Tots acabaven fugint d’ell. Finalment, al soldat el deixen en una illa desconeguda on va viure feliç amb la companyia d’una
tortuga sorda i un lloro que xarrava tant o més que ell.

TEMA

Sentiment, quotidianitat // Transformació humorística de conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Les oracions són curtes i els marcadors són
majoritàriament temporals. Hi ha bastant presència de text. I el temps verbal que predomina és el passat.
Caldria destacar l’aparició de fórmules de començament però, en aquesta història no hi ha de tancament final típica de les rondalles: “Hi
havia una vegada un xiquet que”.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: el xiquet compra sis soldadets de plom.
- Inici del conflicte: el soldadet de plom coix comença a parlar.
- Conflicte: el soldadet xarra tant que cansa i fa enfadar a tots amb qui es troba.
- Resolució del conflicte: el soldat és abandonat per la ballarina i el mariner en una illa que no apareix als mapes.
- Situació final: el soldadet viu feliç amb la tortuga i el lloro.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus objectiu, que va contant com es desenvolupa l’acció però sense avançar cap
informació. Com ja ha estat assenyalat, el temps verbal que predomina és el passat i apareix una barreja entre narració i dià leg. Encara
que en aquesta història, com que el protagonista és tan xarraire, més que diàleg, hauríem de parlar de monòlegs.

PERSONATGES

Els personatges del conte són:
Principal: el protagonista de la història és el soldadet de plom que com en el conte d’Andersen és coix però, ja no s’hi assembla en r es
més. És molt xarraire i es fa més pesat que les pedres.
Antagonista: no hi apareix cap personatge que es puga catalogar d’antagonista en aquesta història.
Secundaris: per ordre d’aparició i d’interactuació amb el soldadet tenim el xiquet, la ballarina, els geranis, l’home dels impermeables i el
vell mariner; després caldria esmentar el lloro i la tortuga. Tots ells interactuen amb el soldat només una vegada excepte la ballarina que
amb l’ajuda del mariner, deixa el soldat en l’illa. I ja després, pel que conta la història, el lloro i la tortuga són o seran companys diaris.

ESCENARI

I L’escenari és urbà. L’acció es desenvolupa en una ciutat o poble amb mar. L’època és actual encara que no definida.
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ÈPOCA
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, en la part superior emmarcada en una franja o
sanefa de color roig, apareix el títol en majúscula i el logotip de la col·lecció; la part central l’ocupa una imatge (que ta mbé apareix a
l’interior), i en la part inferior apareix el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el número del conte dins de la
col·lecció i el títol (majúscula).
En la coberta posterior, en la part superior i continuant amb la sanefa roja de la portada, es veu una sinopsi de la història ; una mica més
avall, una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que configuren la c ol·lecció. De color
taronja està marcat el nom del conte que correspon al número (el 9, en aquest cas). També hi apareix una xicoteta imatge del soldadet.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Trobem que la majoria d’il·lustracions estan a doble pàgina però el text sempre apareix en la pàgina de l’esquerra.

IL·LUSTRACIONS

Són il·lustracions que majoritàriament acompanyen el text sense afegir informació nova ni tampoc informació contradictòria. Mostren una
gran diversitat de colors, molt atractius i les figures estan representades amb relleu i amb expressions molt dinàmiques.
ESTRUCTURES FAMILIARS

No trobem cap tipus d’estructura o model familiar.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Les increïbles botes del gat

IL·LUSTRADOR

Fran Parreño

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Bromera. Alzira. Des-contes. Núm. 10.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un home pobre va rebre un gat pèl-roig com a herència. El gat parlava i va dir a l’amo que si li donava unes botes i un sac el faria ric.
L’home així ho va fer i, després d’una sèrie d’aventures, el gat va aconseguir que el rei nomenara el seu amo marqués i així, tots dos van
viure sense penúries i feliços.

TEMA

Sentiment, context // Transformació humorística de conte tradicional

GÈNERE

Conte meravellós

LLENGUATGE

És un llenguatge actual, a pesar de ser una adaptació o reescriptura, i comprensible. Les oracions són curtes i els marcadors són
majoritàriament temporals. Hi ha bastant presència de text. I el temps verbal que predomina és el passat.
Caldria destacar l’aparició de fórmules de començament i de tancament final típica de les rondalles: “Hi havia una vegada un home pobre
que...”; “I conte contat, el conte de les increïbles botes del gat ja s’ha acabat”. I també que a la pàgina 4 apareix una poesia de quatre
versets que el gat recorda com a cançó de bressol i la canta en el mercat per aconseguir menjar.

ESTRUCTURA

Presenta una estructura quinària:
- Situació inicial: un home pobre hereta un gat pèl-roig.
- Inici del conflicte: el gat parla i li diu al seu amo que si li dóna unes botes i un sac el farà ric.
- Conflicte: totes les idees que desenvolupa el gat per tal d’aconseguir el seu propòsit.
- Resolució del conflicte: el gat aconsegueix que el rei nomene marqués a l’amo.
- Situació final: tots dos viuen feliços i sense patir gana.

NARRADOR

Es tracta d’una adaptació, concretament una reescriptura. L’autor parteix d’un conte popular i el transforma introduint aspectes que li
confereixen un toc humorístic.
Ens trobem un narrador en tercera persona de tipus omniscient que va contant tot allò que pensen els personatges. Com ja ha estat
assenyalat, el temps verbal que predomina és el passat i apareix una barreja entre narració i diàleg.

PERSONATGES

Els personatges del conte són:
Principal: el gat seria el protagonista. És actiu i astut per poder aconseguir acomplir la seua promesa i fer que l’amo siga ric. I de pas,
ell també tindrà així una molt bona vida.
Antagonista: no hi apareix cap personatge que es puga catalogar d’antagonista en aquesta història.
Secundari: l’amo qui deixa tot el seu futur en mans del gat. Gens actiu.
Puntuals: els mercaders del mercat, el domador, el lleó i el rei.

ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari és urbà, però és un poble en un àmbit rural. L’època és passada encara que no definida.
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ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana però amb una certa resistència. En la portada, en la part superior emmarcada en una franja o
sanefa de color verd, apareix el títol en majúscula i el logotip de la col·lecció; la part central l’ocupa una imatge (que també apareix a
l’interior), i en la part inferior apareix el nom de l’editorial, de l’autor i de l’il·lustrador. En el llom es veu el número del conte dins de la
col·lecció i el títol (majúscula).
En la coberta posterior, en la part superior i continuant amb la sanefa roja de la portada, es veu una sinopsi de la història ; una mica més
avall, una altra vegada el logotip de la col·lecció i el nom de l’editorial i els títols dels deu números que configuren la col·lecció. De color
verd està marcat el nom del conte que correspon al número (el 10, en aquest cas). També hi apareix una xicoteta imatge del ga t amb les
botes caminant.
El conte té 23 pàgines. Aquest títol i la resta de números, es presenten dins d’una caixa de venda al públic.
Respecte a la distribució entre el text i la imatge, aquestes últimes, majoritàriament només ocupen la pàgina dreta i, com és habitual en
la col·lecció, el text està en la de l’esquerra. Com a excepció tenim les pàgines 14 i 15 on la il·lustració les ocupa totes dues i també, en
la 18, en la qual, a banda del text, apareixen dos personatges dibuixats.

Són il·lustracions de color però, no massa vius que majoritàriament acompanyen el text sense afegir informació nova ni tampoc
IL·LUSTRACIONS informació contradictòria. De vegades apareix una pàgina amb el fons de color blanc i el gat dibuixat sol, sense cap context o cap altre
element.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No trobem cap tipus d’estructura o model familiar.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La bruixa

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Óscar T. Pérez

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 1

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

La bruixa Marruixa parla amb la bruixa Manona (la cap de les bruixes) perquè li adjudique una altra feina ja que està farta de la
Blancaneu i de les pomes. La bruixa Manona l’envia a casa de Hansel i Gretel però, allí les coses tampoc no funcionen per a Marruixa que
decideix marxar a la ciutat perquè Manona li done una altra feina.

TEMA

Quotidianitat i context // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

És comprensible i s’adequa a l’edat dels lectors als quals es dirigeix. No apareix cap fórmula ni d’inici ni de tancament del relat.
Apareixen paraules que descriuen accions més o menys quotidianes que no suggereixen més enllà del que expressen. No hi ha doble s
sentits del llenguatge i apareixen diàlegs que faciliten les explicacions. És un lèxic relacionat amb el món dels contes en e ls quals se situa
o es podria situar la protagonista, la bruixa (poma, verí, Blancaneu, xocolate, Hansel, Gretel).

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: la bruixa Marruixa està cansada de la seua feina
Conflicte: li donen una de nova però no va tan bé com ella s’imaginava
Resolució: deixa la feina acabada d’adquirir i marxa en busca d’una altra.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat e n un personatge
clàssic del folklore com és la bruixa. I també, apareixen referències a d’altres històries populars com la Blancaneu i Hansel i Gretel. El
narrador és un narrador en tercera persona de tipus omniscient.

PERSONATGES

Principal: la bruixa Marruixa
Secundaris: la bruixa Manona (es confirma que és la líder de les bruixes perquè apareix il·lustrada amb el doble de grandària que la
resta) i Gretel.
El personatge no està definit ni físicament ni psicològicament de forma explícita però, en un moment de la història, els personatges
«puntuals» la defineixen com a «una bruixa lletja, lletgíssima».
De forma implícita, mitjançant els diàlegs, veiem com psicològicament Marruixa es comporta tal i com s’espera que ho faça una bruixa de
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conte tradicional, encara que no té molta sort (cosa també bastant habitual en aquest tipus d’històries). És una bruixa autèntica,
culturalment parlant, ja que acompleix els paràmetres (refermats per les il·lustracions). El que canvia en la història és com es
desenvolupa aquesta (l’argument) però no en el comportament de la protagonista. No es transforma ni evoluciona al llarg del relat (les
dimensions d’aquest tampoc no ajuden molt). No és un personatge que genere empatia, més prompte sembla antipàtica.
ESCENARI
ÈPOCA

I Hi ha diversos escenaris, en un primer moment situa la protagonista en la ciutat. Més tard, la situa en la casa de xocolate on Hansel i
Gretel hi eren presoners.
Quan Marruixa era a la ciutat i la gent s’espantà de veure-la hagué de fugir, per tant, sí que es pot considerar que aquest espai influeix
en el comportament de la protagonista. En començar la història la veiem amb la cara tapada amb un mocador per tal de no tenir cap
problema.
Pel que respecta a l’època, és actual i s’infereix dels textos per la presència d’algunes paraules (autobús, centre ciutat). El que no sabem
amb quina etapa de la vida de la bruixa transcorre el relat. La veiem, gràcies a les il·lustracions, com a una persona adulta.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest és el número 1 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana
però, amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitueixen
una mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el ce ntre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció amb la relació de títols que
la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix qu e presenta un
bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.
La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esquerra i imatge a la dreta, però
també hi apareix al contrari. No hi ha una regularitat.

IL·LUSTRACIONS Les il·lustracions acompanyen el text o, millor dit, el text és acompanyat per aquestes ja que quasi són més importants. La il·lustració
ocupa tota la pàgina detallant l’acció i presentant els personatges mentre que només hi apareixen quatre línies de text.
Els diferents personatges tenen molta expressivitat en les faccions. La bruixa sempre provoca sorpresa i por al seu pas.
Existeix una relació versemblant entre les proporcions, els volums i les formes dels objectes. A pesar d’això, el personatge de la bruixa té
una grandària superior a la de la resta. Encara i això existeix un personatge de mida excessivament gran que és la bruixa Manona (és la
cap i això es reflecteix en el seu aspecte descomunal).
Reforcen la noció de temps: en un principi, quan Marruixa està a la ciutat veiem que és de dia i només desapareix una mica la claror
quan entra en una botiga. Quan ja va a la casa de xocolate, en l’interior, tenim unes imatges molt fosques i, en l’última pàgina veiem que
ja és de nit.
Per les il·lustracions veiem clarament que Marruixa és una bruixa típica de conte de fades o meravellós. Té unes faccions molt
punxegudes, especialment el nas; un barret, també punxegut típic de bruixa, té granera i porta un vestit de colors foscos igual que el

328

barret. De fet, contrasta fins i tot amb determinats colors grisos de la ciutat.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No hi ha presència de cap tipus d’estructura familiar. La protagonista apareix sola i no s’esmenta en cap moment cap relació familiar. L’única estructura que
podríem mencionar és que pertany a un col·lectiu de bruixes que té una líder, però que no és la nostra protagonista. Caldria destacar que aquest és l’únic
personatge protagonista femení de tota la col·lecció.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El vampir

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Fernando Falcone

ANY. EDITORIAL. CIUTAT. COL·LECCIÓ

2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 2

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

El vampir Ladislau necessita visitar un dentista per esmolar-se els claus. Què pot fer un vampir sense un bon instrument de treball?
Doncs, poca cosa i això és el que li passa per no poder aconseguir-ho.

TEMA

Quotidianitat, context // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia.

LLENGUATGE

És comprensible i està adaptat per a l’edat del lector. En realitat, el text que compon la història no és dens i està ple de diàleg. Apareix
alguna expressió pròpia de l’àmbit col·loquial «anar a pastar fang». El temps verbal que empra majoritàriament és el passat i no
presenta cap fórmula d’inici ni de final del relat.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: el vampir Ladislau ix en busca d’un dentista per esmolar-se els claus.
Conflicte: o bé no se’l creuen o bé no el volen ajudar i no pot esmolar-se les dents.
Resolució: frustrat per no poder ser un vampir com cal, torna a casa a dormir.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un p ersonatge
clàssic del folklore com és el vampir. Tots i totes sabem com es comporten els vampirs i l’autor juga amb aquesta informació al llarg del
text. El narrador està en tercera persona i es presenta sota la figura d’un narrador omniscient.

PERSONATGES

Principal: Ladislau el vampir
Secundaris (però puntuals alhora): guàrdia, motorista, conserge, xiqueta i mare, dentista, repartidor pizza, director de cinema i actriu.
Clarament, encara que no apareix ni una descripció física ni psicològica, el protagonista respon al que culturalment se sap dels vampirs.
Només començar la història ja sabem que necessita esmolar-se els claus.
El que es descriu al llarg de la història són els diferents canvis d’humor que pateix Ladislau quan no pot aconseguir el que desitja o en el
contacte amb d’altres personatges (xiqueta i conserge).

ESCENARI
ÈPOCA

I L’època en la qual es situa l’acció és l’actualitat (de fet, és un tret general de la col·lecció. Es tracta d’apropar la hist òria a la realitat o
l’actualitat dels lectors) i, més per les il·lustracions que no pel text, sabem que Ladislau és un vampir adult.
La història transcorre en una única nit. Tothom sap que els vampirs no toleren la llum del sol. No apareixen estructures o marcadors que
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assenyalen el pas del temps la marquen els temps verbals.
Els escenaris són diversos: la casa de Ladislau, el carrer, la clínica del dentista, el teatre, etc.
ASPECTES FORMALS
DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest és el número 2 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana però
amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitu eixen una
mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el ce ntre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció l’editoria l amb la relació de
títols que la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i u n dibuix que
presenta un bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.
La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esquerra i imatge a la dreta, però
també hi apareix al contrari. No hi ha una regularitat.

IL·LUSTRACIONS Són a doble pàgina i acompanyen la informació que presenta el text que és escassa. Contrasta la representació del vampir.
Contràriament a la figura alta i estilitzada amb què se’ls representa habitualment, ací, el protagonista és baixet, panxut i molt cabut. És
més, el contrast és encara més evident perquè la resta de personatges són els que estan representats de forma esvelta. Fins i tot és
diferent i continua apareixent com a un personatge cabut i descompensat físicament quan es transforma en rata penada.
Les il·lustracions acompanyen en tot moment l’ambient que es pretén crear al voltant del personatge del vampir. Un ambient lú gubre, un
tant tètric i boirós, fins i tot dins de l’hospital on, a pesar que el personatge considera que hi ha massa llum, la claror de la imatge no és
total. En general predominen els colors foscos amb punts clars o de color roig.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No apareix cap esment ni cap informació al voltant de la possible família del protagonista. De fet, l’única presència d’estructura familiar present al relat és
l’aparició d’una mare amb la seua filla que coincideixen amb el vampir en la consulta del dentista.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

L’home del sac

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Miguel Ángel Díez

ANY. EDITORIAL. CIUTAT. COL·LECCIÓ

2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 3

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

L’home del sac va pels pobles buscant xiquets per menjar-se’ls però aquests són massa prims i acaba fent-los de mainadera.

TEMA

Condició humana i família // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

És un llenguatge clar i està adaptat a l’edat del lector. El temps verbal que s’empra majoritàriament és el passat. En relació amb el tema
del llibre, apareix vocabulari relacionat amb el comportament dels xiquets (trapassers, malifetes, entremaliats, barrabassade s, etc.).
Apareixen adverbis de temps que permeten seguir els esdeveniments de forma lineal i clara. Tanmateix, eixa linealitat no queda clara en
quant de temps transcorre.
No apareixen fórmules d’inici i de tancament del relat.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: arriba l’home del sac buscant xiquets que no es comporten com cal.

-

Resolució: els pares li demanen que es quede però ell se’n va a buscar xiquets més grassets i grassonets.

Conflicte: l’home del sac se’ls endú i els obliga a menjar perquè estaven molt prims i a dormir mentre que els pares se’n fan
creus perquè ells i elles no ho aconsegueixen.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un p ersonatge
clàssic del folklore com és l’home del sac a qui tots els xiquets temen ja que si no fan bondat, vindrà i se’ls endurà. Encara que el
narrador és tercera persona i de tipus omniscient, com en la resta de la col·lecció, hi ha bastant presència del diàleg.

PERSONATGES

Protagonista: L’home del sac. El protagonista és un home alt i gran, completament vestit de verd, porta un gran abric que li arriba fins
els peus i un barret, a banda del sac que li dóna nom. Té una gran gepa on es troba instal·lat un corb amb el seu niu. Les pr oporcions
(que podem veure a les il·lustracions) se suposa que estan pensades per intimidar els xiquets i les xiquetes però, quan els està ficant en
el sac, aquests estan burlant-se d’ell i li trauen la llengua. No demostren tenir-li cap tipus de por ni de respecte. És més, se li pugen al bé
i fan malifetes en la seua presència.
Secundaris: els xiquets i les xiquetes; les famílies i l’alcalde.
L’home del sac és tota una peça de roba. Ell mateix sembla un sac encara que en porta un en què fica als xiquets que vol empo rtar-se.
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Açò ho sabem per les il·lustracions ja que no està descrit ni físicament ni psicològicament però, pot cridar l’atenció el seu comportament.
Segons les seues paraules busca xiquets per menjar-se’ls però, quan els troba considera sempre que estan prims, els obliga a menjar i a
dormir i, en acabant, se’n va. Es comporta més com una mainadera que no com un personatge que inspire terror.
ESCENARI
ÈPOCA

I L’espai o lloc físic on es desenvolupa la història és el poble. El protagonista hi arriba amb tren i al llarg de la narració veiem diversos
espais: el parc, la casa, el bar,...
No tenim cap informació detallada o concreta sobre l’època o moment històric en què transcorre el conte però per les il·lustr acions
(pijames dels xiquets i xiquetes, la decoració del bar i per la presència del tren que sembla funcionar amb carbó) es podria situar més al
segle XIX que no en l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest és el número 3 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana però
amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitu eixen una
mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el ce ntre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció amb la relació de títols que
la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix qu e presenta un
bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.

IL·LUSTRACIONS Són a doble pàgina i acompanyen la informació que presenta el text que és escassa. Com ja hem esmentat en fitxes anteriors, s ón
fonamentals per acabar de completar la història ja que aporten molts detalls i informació que no proporciona el text. De fet, en l’última
imatge, gràcies a la il·lustració veiem l’efecte que el protagonista ha tingut en els xiquets i xiquetes. Mentre que e l text parla d’un diàleg
entre els pares i l’home del sac, en la imatge apareix el protagonista en l’estació del tren i també una xiqueta que li ofere ix un globus
que té pintada una cara simpàtica. Açò té relació amb imatges anteriors de la història en què es descriu els xiquets i xiquetes com a
entremaliats i apareixen globus pintats amb cares gens simpàtiques.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Les que hi apareixen no corresponen al protagonista. Són les famílies dels xiquets i de les xiquetes del poble. Només s’esmenta «els pares» i no tenim més
informació per saber si amb aquesta paraula es vol assenyalar i incloure als pares i a les mares o només fa referència als pr ogenitors de sexe masculí.
Aquesta idea ve reforçada perquè en les il·lustracions els adults són tots homes.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El zombi

IL·LUSTRADOR
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AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT. COL·LECCIÓ

2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 4

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un bruixot crea un zombi amb la intenció de guanyar un concurs però el fa una mica trompellot i, aleshores, els plans no li ixen com
tenia previst.

TEMA

Quotidianitat, context // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

És fàcil i entenedor, adequat a l’edat del lector. Inclou paraules relacionades amb l’ambient que es descriu a la història i col·loquialismes
que són emprats com a insults. Llegint-la no cal imaginar res perquè es presenten accions quotidianes i versemblants que no evoquen
cap sentiment o pensament alié. Barreja la narració amb el diàleg i empra majoritàriament el passat com a temps verbal. No inclou cap
fórmula d’inici o de tancament del relat.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: hi ha una certa tensió perquè veiem un bruixot que busca un mort al cementeri per crear-ne un zombi.
Conflicte: el bruixot vol guanyar un concurs amb el zombi però aquest és una mica trompellot.
Resolució: el zombi torna a la tomba.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un personatge
clàssic del folklore com és el zombi. Tots i totes sabem com es comporten els zombis i l’autor juga amb aquesta informació al llarg del
text. El narrador es un narrador en tercera persona de tipus omniscient.

PERSONATGES

Principals: el bruixot i el zombi, dels qual no en sabem els noms. Del zombi sabem que és un gandul i bastant trasto gràcies al text.
Secundaris: l’home barbut (l’enterrador), la veïna, el taxista i la resta de bruixots i de zombis.

ESCENARI
ÈPOCA

I L’espai principal és la ciutat i diversos espais que pertanyen a aquest entorn: el cementeri, el pis del bruixot, el carrer, l’hotel del
concurs,... L’època sembla ser actual. Per les il·lustracions veiem que totes les accions transcorren de nit, qüestió també predicible pel
contingut de la història.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest és el número 4 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana però
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(PARATEXTOS)

amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitu eixen una
mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el centre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció amb la relació de títols que
la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix que presenta un
bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.
La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esquerra i imatge a la dreta, però
també hi apareix al contrari. No hi ha una regularitat.

IL·LUSTRACIONS Acompanyen el text mostrant de forma clara els diferents personatges i els espais on aquests es mouen. Totes representen la n it i omplin
de forma contundent la pàgina amb determinades figures i colors.
El zombi està caracteritzat com correspon a un mort vivent, amb la roba tota esgarrada, sabates trencades, molt prim, amb els ulls
grans i brillants, orelles de pàmpol, les dents en mal estat i sense nas.
Quasi sembla més cridaner el personatge del bruixot. Sembla que du posada una màscara de pallasso i darrere d’una orella porta un
rave i darrere de l’altra, un pimentó (o una carabasseta o un plàtan, depén de la pàgina).
L’home barbut té la pinta típica d’un enterrador de novel·la de misteri: alt, prim, vestit de negre i amb un barret paregut als dels bruixots
però que no acaba en punta.
La resta de mags i de zombis apareixen bastants desdibuixats, en una massa.
ESTRUCTURES FAMILIARS
En aquest relat no apareix cap tipus d’estructura familiar marcada com a tal.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El fantasma

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Rodrigo Luján

ANY. EDITORIAL. CIUTAT. COL·LECCIÓ

2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 5

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

A causa de les malifetes del seu fill i gràcies al consell del marqués del Violó, el comte de la Mantellina posa un anunci en què busca
un fantasma. El cas és que el remei acaba sent pitjor que la malaltia i, encara que el fill del comte comença a portar -se millor, el
comte acaba regalant el fantasma al marqués.

TEMA

Condició humana, quotidianitat, família // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

Llenguatge clar, entenedor i perfectament comprensible i adaptat. La història es presenta narrada de forma lineal i es pot se guir sense
cap tipus de problema. El temps verbal emprat és el passat encara que els diàlegs estan en present i la història no inclou cap tipus de
fórmula d’inici ni d’acabament.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la
situació i quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura
ternària, prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: el comte del Violó està fart de les malifetes del seu fill i busca un fantasma per aquietar-lo.
Conflicte: contracta un fantasma que també les fa molt grosses.
Resolució: el fill s’aquieta i el comte regala el fantasma.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un personatge
clàssic dels contes de terror com és el fantasma. El narrador està en tercera persona de tipus omniscient, encara que també t enim
presència de diàleg.

PERSONATGES

El personatge principal és el fantasma, que dóna nom a la història, a més a més. Per la il·lustració veiem que té l’aspecte t ípic
d’aquests personatges (un gran llençol blanc amb dos forats negres per als ulls i que arrossega una cadena molt llarga i g rossa).
Se’ns presenta com un personatge amb molta gana (es menja tot el que troba) i amb molt mal geni quan no aconsegueix el que vol.
Després tenim la família del comte de la Mantellina, el marqués del Violó i la resta de convidats a la festa.

ESCENARI I ÈPOCA

La història es situa en un castell que té una decoració de les que es classifiquen com d’època. També s’hi veu en la roba dels
personatges. Parlem d’una història atemporal de quan els fantasmes encara habitaven en els castells.
ASPECTES FORMALS
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DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest és el número 5 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana
però, amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que
constitueixen una mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el centre superior, el
títol en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció amb la relació de títols
que la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix que
presenta un bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.
La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esquerra i imatge a la dreta,
però també hi apareix al contrari. No hi ha regularitat.

IL·LUSTRACIONS

Aquestes acompanyen perfectament la història tant pel que fa al text com a la situació del temps, diguem-ne històric, on transcorre
l’acció. No afigen informació ni tampoc la contradiuen. És interessant la il·lustració a doble pàgina del periòdic en que el comte publica
l’anunci. Es veu com aquest fet no era una qüestió ni estranya ni inusual.
ESTRUCTURES FAMILIARS

Apareix la família tradicional o nuclear del comte formada pel pare, la mare i el fill.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La mòmia

AUTOR

IL·LUSTRADOR

Pablo Tambuscio

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

Enric Lluch
CIUTAT. 2010. Ed. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 6
ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

La mòmia escolta que el museu on viu tancarà i, aleshores, decideix anar-se’n a Egipte en la companyia del seu amic el lleó dissecat.
Però, després d’una sèrie d’aventures no massa afortunades va haver de decidir de tornar al museu i veure què passa finalment .

TEMA

Quotidianitat // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

És un llenguatge clar i entenedor, adequat a l’edat dels lectors i lectores. Com que sembla que el museu és d’història natura l, apareixen
molts noms d’animals. No presenta cap fórmula d’inici ni de tancament del relat i el temps verbal emprat majoritàriament és el passat.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: la mòmia escolta que volen tancar el museu
Conflicte: La mòmia i el lleó decideixen fugir i al llarg del nus, pateixen tota una sèrie d’inconvenients.
Resolució: tornen al museu i comproven que no passarà exactament allò que pensaven.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un p ersonatge
clàssic de terror, la mòmia. El narrador que apareix està en tercera persona i de tipus omniscient barrejat amb la presència de diàleg.

PERSONATGES

Personatge principal: la mòmia, personatge molt dinàmic (apareix sense gènere marcat, encara que per les il·lustracions sembla un
home).
Secundari: el lleó dissecat, com a secundari i company de fugida i després, amb aparicions puntuals, la resta d’animals del museu i el
personal humà d’aquest.

ESCENARI
ÈPOCA

I L’acció se situa al museu i a la ciutat on aquest està ubicat. Podríem parlar d’una època actual encara que no està definida pel text sinó
per les il·lustracions.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest és el número 6 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana però
amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitu eixen una
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mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el ce ntre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció amb la relació de títols que
la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix qu e presenta un
bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.
La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esquerra i imatge a la dreta, però
també hi apareix al contrari. No hi ha una regularitat.
IL·LUSTRACIONS Són molt expressives. Acompanyen el text i quasi podem dir que li donen vida però sempre de forma redundant allò que diu el t ext.
La mòmia té les característiques esperades d’aquest tipus de personatges: va tota embenada. Només se li veuen dos ulls de color groc i
porta un amulet que és un escarabat com els que coneixem dels jeroglífics egipcis.
Una vegada els personatges ixen del museu, el color de les il·lustracions s’enfosqueix ja que presenta un dia gris, ennuvolat i plujós.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No apareix cap tipus d’estructura familiar. Ni humana ni animal.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

L’ogre

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADORA

Cecilia Varela

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 7

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Menja-xiquets és un ogre que es compra una cova en un poble amb l’esperança de menjar-se algun xiquet o xiqueta que visca allí. Com
que no ho aconsegueix i per a no morir-se de fam, comença a menjar fruita, finalment decideix fer-se vegetarià.

TEMA

Quotidianitat, família // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

És comprensible i s’adequa a l’edat dels lectors als quals es dirigeix. Empra el temps verbal en passat i no hi apareixen fór mules ni d’inici
ni de tancament.
Apareixen paraules que descriuen accions més o menys quotidianes que no suggereixen més enllà del que expressen. No hi ha dobles
sentits del llenguatge. I el lèxic també és molt senzill tant pel que fa als animals que hi apareixen com a les fruites.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: l’ogre ix de la seua cova per trobar un xiquet per a menjar-se’l.
Conflicte: després de diverses anades i tornades no troba cap xiquet ni xiqueta que es puga menjar.
Resolució: es fa vegetarià.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un personatge
clàssic del folklore i dels contes de terror com és l’ogre. El narrador està en tercera persona i de tipus omniscient.

PERSONATGES

Personatge principal: l’ogre Menja-xiquets, que dóna nom al conte, no es comporta o no desenvolupa el paper que se li pressuposa
tenint en compte la tradició dels contes provinents del folklore. De fet, aquest ogre acaba rebent pedrades de tot el món i g uitzes del
burro.
Secundaris: amb una barreja entre secundaris i puntuals apareixeria la gent del poble, el rei i el burro.

ESCENARI
ÈPOCA

I La història transcorre en un temps o època indefinida. En un espai concret, el poble que està rodejat de camps d’horta i que té també un
castell amb la seua família reial. També podem esmentar la cova, propietat de l’ogre.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest és el número 6 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana
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(PARATEXTOS)

però, amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitueixen
una mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el centre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció amb la relació de títols que
la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix que presenta un
bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta. La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esqu erra i imatge a la
dreta, però també hi apareix al contrari. No hi ha una regularitat.

IL·LUSTRACIONS Les il·lustracions al llarg de tota la història presenten un ambient tèrbol, de dia ennuvolat. L’ogre se’ns presenta com un individu alt, gran
i molt llarg. Porta un perol i va acompanyat d’un corb. Va vestit de colors foscos, amb un abric que li aplega als genolls i botes altes. A
pesar d’aquest aspecte és el personatge més perjudicat de la història. Com passa en la resta de números de la col·lecció, les
il·lustracions acompanyen el text sense aportar elements nous diferents dels que assenyala el text.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No hi ha cap presència d’estructura familiar protagonista. Se suposa que l’únic xiquet del poble en té, però no està definida ni intrínsecament ni
extrínsecament. Quan es dirigeix al castell per intentar menjar-se la princesa, qui no li dóna el permís és el rei (sabem que hi ha una reina per la il·lustració).
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

L’esquelet

IL·LUSTRADORA

Mercé López

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT. COL·LECCIÓ

2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 8

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Ossets és un esquelet que vol ser futbolista i no compta amb el vistiplau de la seua família. Després d’intentar-ho pel seu compte i
comprovar que podia ser un poc perillós, la família l’ajuda permetent-li que jugue al futbol, però, amb un globus com a pilota.

TEMA

Condició humana, quotidianitat, família // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

És comprensible i s’adequa a l’edat dels lectors als quals es dirigeix. El lèxic és senzill ja que apareixen elements que per tanyen a l’àmbit
familiar i escolar dels xiquets i xiquetes, i les frases són curtes i de sintaxi bàsica. El temps verbal majoritari és el passat. Al relat no
apareix cap fórmula d’inici ni de tancament d’aquest.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: Ossets descobreix el futbol i vol ser futbolista.
Conflicte: la família no vol que ho siga però Ossets fa tots els possibles per aconseguir el seu somni fins que té un accident.
Resolució: la família accepta que jugue al futbol però amb unes determinades mesures de seguretat.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un perso natge
clàssic de terror, l’esquelet. Hi ha un narrador en tercera persona de tipus omniscient i bastant presència de diàleg.

PERSONATGES

Personatge principal: Ossets. S’obsessiona per jugar al futbol i fins que no ho aconsegueix que no para. Fins i tot pateix un accident
per no fer cas als pares.
Secundaris: la seua família. Està composta pel pare, la mare, el iaio i la iaia. Encara que com el protagonista són esquelets, el
comportament és el prototípic d’uns progenitors preocupats per la seguretat del fill.
Puntuals:. Apareixen uns xiquets que són els que descobreixen al protagonista el joc del futbol

ESCENARI
ÈPOCA

I La història es desenvolupa principalment en el món on habiten els esquelets que, per altra banda, està representat com un món humà
però amb ells com a personatges (la casa, l’escola,...).
Del món humà l’únic que apareix és un pati d’escola (o similar) on uns xiquets juguen al futbol.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest és el número 8 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana
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(PARATEXTOS)

però, amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitueixen
una mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el centre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció amb la relació de títols que
la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix que presenta un
bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.
La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esquerra i imatge a la dreta, però
també hi apareix al contrari. No hi ha una regularitat.

IL·LUSTRACIONS Acompanyen el text sense contradir-lo. Com que els personatges són esquelets, la il·lustradora els ha afegit xicotets detalls per poder
identificar-los. El pare duu una corbata roja i la mare, unes sabates de taló alt del mateix color. A més, aquesta, com que sembla qui és
la que roman a casa, apareix amb els rul·los posats al cap. I, en d’altres ocasions, amb els llavis pintats de color roig.
Pel que fa als iaios, el iaio és l’únic que va vestit amb una espècie de túnica i duu ulleres. A la iaia se la representa fen t punt de calça. És
a dir, representen els rols bàsics imposats per als homes i dones.
Tenint en compte les il·lustracions podem veure de forma clara la diferència entre el món dels esquelets i l’humà. Aquests do s mons
apareixen separats per un mur.
Tret de la primera imatge en què sembla que s’està celebrant el naixement d’Ossets, la resta es corresponen a llocs habituals dels lectors
(casa, escola, pati...) amb elements que apareixen habitualment en qualsevol d’aquests (joguets, àlbum de fotos, mobles, llib res,
llapis...).
ESTRUCTURES FAMILIARS
Apareix una estructura familiar nuclear o tradicional: pare, mare i fill. A més, a casa també hi viuen els iaios.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El monstre de l’armari

IL·LUSTRADOR

Pablo Zamboni

AUTOR

Enric Lluch

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 9

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

El monstre de l’armari s’alimenta menjant roba que es troba habitualment en aquest moble. El nostre protagonista s’independitza i busca
un armari on poder viure. Sembla que, al final, troba un lloc perfecte: uns grans magatzems.

TEMA

Condició humana, quotidianitat, família // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

És comprensible i s’adequa a l’edat dels lectors als quals es dirigeix. El lèxic és senzill ja que apareixen objectes que per tanyen a l’àmbit
familiar dels xiquets i xiquetes, i les frases són curtes i de sintaxi bàsica. No presenta cap fórmula d’inici o de tancament del relat i el
temps verbal emprat de forma majoritària és el passat.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: el monstre se’n va de casa.
Conflicte: va provant diferents armaris per veure si s’hi pot quedar a viure però no és fàcil.
Resolució: troba el seu lloc en uns grans magatzems de roba.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un personatge
clàssic que als xiquets i xiquetes sempre els ha fet molta por, el monstre de l’armari. Hi ha un narrador en tercera persona de tipus
omniscient i presència de diàleg, encara que en menor mesura que en d’altres relats de la col·lecció.

PERSONATGES

Principal: el monstre protagonista que no té nom i que viu l’aventura de trobar un lloc on viure.
Secundaris: els pares monstres (mare i pare), que tampoc no tenen nom i, de forma puntual tenim la presència de diversos
personatges: un altre monstre i una mare i la filla.

ESCENARI
ÈPOCA

I Ens trobem amb una història situada en un temps actual (presència de grans magatzems) i l’espai on viuen els personatges és la ciutat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest és el número 9 de la col·lecció. El format és semblant a tots els números que la componen: l’enquadernació és de tapa blana
però, amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitueixen
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una mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el ce ntre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecció amb la relació de títols que
la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix qu e presenta un
bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.
La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esquerra i imatge a la dreta, però
també hi apareix al contrari. No hi ha una regularitat.
IL·LUSTRACIONS El monstre té un aspecte que sembla una barreja entre un mico i un porc. A més, té una cua molt llarga que sembla un a serp. És a dir,
és molt rar, com se suposa que ha de ser un monstre.
La mare i el pare es distingeixen entre ells pel color de les celles i la grandària. Ella les té de color púrpura i és més ba ixeta; i ell té les
celles d’un color molt més fosc i és més alt que la seua parella.
Les il·lustracions acompanyen el text sense aportar informació nova.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Trobem una família de monstres composta per un pare, una mare i un fill (família nuclear o tradicional). Els pares només apar eixen al principi de la història i,
una vegada el fill s’ha independitzat, ja no hi apareixen més.
Es presenta la mare com al progenitor que més pateix per la marxa del fill de casa (apareix plorant).
Després trobem la presència d’una mare humana i la seua xiqueta, l’armari de la qual pateix l’atac del monstre.

346

FITXA TÈCNICA
TÍTOL

L’home llop

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Per Mejan

ANY. EDITORIAL. CIUTAT. COL·LECCIÓ

2010. Bromera. Alzira. El bagul dels monstres. Número 10

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Fermí és un home llop i es troba frustrat perquè ja fa dies que plou, està ennuvolat i això li impedeix veure la Lluna i poder udolar. Quan
al final aconsegueix udolar gràcies als llums del camió del seu cosí, intenta comportar-se com un home llop com cal i intenta asustar el
forner. El problema és que va tardar tant que es va fer de dia, va tornar a convertir-se en humà i l’acció va quedar simplement en la
compra d’una barra de pa.

TEMA

Condició humana, sentiments, família // Paròdia dels estereotips

GÈNERE

Relat de fantasia

LLENGUATGE

És comprensible i s’adequa a l’edat dels lectors als quals es dirigeix. El lèxic és senzill ja que apareixen paraules conegudes pels xiquets i
xiquetes, i les frases són curtes i de sintaxi bàsica. El temps verbal que empra majoritàriament és el passat i no presenta cap fórmula
d’inici ni de final del relat.

ESTRUCTURA

Encara que també es pot considerar que la història comença directament amb el conflicte ja que no hi ha cap presentació de la situació i
quasi tampoc del personatge hem decidit, per coherència i per evitar confusió en la classificació, aplicar-li una estructura ternària,
prototípica de les narracions infantils:

-

Inici: Fermí és un home llop.
Conflicte: a causa del mal oratge no veu la Lluna i no pot udolar.
Resolució: aplega el dia i Fermí torna a la seua condició humana.

NARRADOR

És una narració d’autor, ja que el conte és el resultat del procés creatiu d’una persona però veiem que s’ha recolzat en un p ersonatge
clàssic de terror, l’home llop.
El narrador està en tercera persona de tipus omniscient i bastant presència de diàleg.

PERSONATGES

Personatge principal: Fermí, l’home llop protagonista.
Secundaris: Anselm i Maria, també són un home i una dona llop. El cosí camioner de Fermí i el forner que són humans.

ESCENARI
ÈPOCA

I La història és narrada en una única nit i les accions ocorren primer en un bosc i, posteriorment a la ciutat on els personatges viuen.
L’època se suposa que és l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest és el número 10 de la col·lecció. El format és semblant a tots els núme ros que la componen: l’enquadernació és de tapa blana
però, amb aparença de ser bastant resistent i tenen tots 32 pàgines. La història consta de 27 pàgines i n’hi ha quatre que constitueixen
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una mena de glossari en què es veu lèxic i més característiques o elements que identifiquen els protagonistes.
En la portada, en la part superior de l’esquerra trobem el logotip de la col·lecció; a la dreta el de l’editorial i, en el ce ntre superior, el títol
en majúscula amb el nom de l’autor i de l’il·lustrador/-a. La resta de la portada la constitueix una imatge de la història. En el llom
apareix el número de la col·lecció, el títol i el nom de l’editorial.
En la contra tenim a banda del títol, una sinopsi de la història. Hi torna a aparéixer el logotip de la col·lecc ió amb la relació de títols que
la componen i el número de l’actual està destacat. També hi és el logotip de l’editorial amb el codi de barres i un dibuix qu e presenta un
bagul semiobert amb un llibre que mostra alguna pàgina del glossari interior.
En aquest número, i en tota la col·lecció, ja no s’empra la majúscula; i, encara que la tipografia és nítida, sembla estar marcada en
negreta.
La disposició entre el text i la il·lustració no és regular. De vegades apareix la clàssica disposició text a l’esquerr a i imatge a la dreta, però
també hi apareix al contrari. No hi ha regularitat.
IL·LUSTRACIONS Acompanyen el text i els diferents espais de la història. Són imatges nocturnes en què quasi sempre apareix el protagonista.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Encara que no hi ha cap presència d’estructura familiar, cal destacar que és un dels dos protagonistes de la col·lecció que són humans o que en tenen una
part. Només apareix la relació de parentesc familiar que representa el cosí camioner.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

A mi no m’agraden els llibres

AUTOR

Joan Portell Rifà

IL·LUSTRADOR

Oriol Hernández

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2010. Ed. Bromera. Alzira. El Micalet Galàctic (sèrie blanca,
primers lectors). Núm. 151

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Joanet és fill d’un escriptor i d’una mestra i té uns iaios llibreters i per tant, només rep llibres com a regals en totes les ocasions i n’està
més que fart. Però, a poc a poc, anirà descobrint com els llibres l’ajudaran a resoldre problemes quotidians i, fins i tot, li aconseguiran el
seu primer amor.

TEMA

Sentiment, condició humana, quotidianitat, entorn. // La utilitat dels llibres

GÈNERE

Relat realista.

LLENGUATGE

Empra un llenguatge quotidià i adequat als possibles lectors amb oracions no massa llargues; intercala el punt de vista del narrador amb
diàleg entre els personatges. Utilitza frases no massa llargues que poden ser enteses sense problemes. El temps emprat de forma
majoritària és el passat.
I, dins del text, apareix un poema de Marc Granell.

ESTRUCTURA

Podríem parlar-ne d’una ternària:

-

Inici: Joanet viu rodejat de llibres, cosa que no li agrada.
Conflicte: el xiquet es troba amb alguns contratemps i situacions que va resolent amb l’ajuda dels llibres.
Resolució: Joan accepta i reconeix que li agrada llegir.

NARRADOR

Es tracta d’una narració d’autor ja que el relat és el resultat del procés creatiu d’una persona. El narrador està en tercera persona i de
tipus omniscient i ens va contant tot allò que pensa i que li ocorre al protagonista.

PERSONATGES

Personatge principal: Joan Lletra Ferit (Joanet) a qui li agrada molt el futbol i gens els llibres. Mostra tenir idees i iniciativa per a
resoldre els diferents problemes amb què es va trobant. No tenim cap tipus de descripció feta pel text, ni física ni psicològica. El que
deduïm del seu caràcter ho fem mitjançant les accions del personatge. És, en conclusió, un personatge dinàmic.
Secundaris: Joan Lletra (pare de Joanet), famós escriptor i Marta Ferit (mare de Joanet), mestra de professió. Tots dos intenten fer-li
veure al fill com d’important és la lectura.
Tenim els amics de colla: Moha, Toni, Jordi, Irene i la nova companya de classe de qui s’enamora Naiana, una xiqueta provinent de
l’Índia.
Com a puntuals tenim la presència de la veïna i els seu fill Guillem i la presència (només esmentats) d’altres familiars del protagonista
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com són els iaios (només coneixem el nom d’una d’elles, la iaia Remei) i la tia Clàudia.
ESCENARI
ÈPOCA

I La història transcorre en la ciutat, en un espai urbà: tenim la plaça on juguen al futbol, l’escola,... L’època és l’actual. Es veu pels temes
que es tracten, les il·lustracions i per algunes referències literàries com a l’obra Allà on viuen els monstres de Maurice Sendak i al poeta
Marc Granell.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre pertany a la col·lecció El Micalet Galàctic i concretament a la sèrie blanca per a primers lectors. Això implica que té el mateix
format que la resta de llibres de la mateixa col·lecció i de sèries diferents però que s’identifica pel color de fons del llibre (portada, llom i
contra) que és el blanc.
El llibre simula l’aspecte d’un de butxaca amb tapa blana, lleuger i fàcil de portar. Té un total de 63 pàgines.
En la portada, en la part superior, trobem el nom de la col·lecció i el dibuix que la identifica (un Micalet xicotet amb ulleres de sol), el títol
del llibre, el nom de l’autor/-a i de l’il·lustrador/-a; a quins lectors va adreçat: primers lectors. La resta l’ocupa una il·lustració que
representa el protagonista. En el llom apareix el número 151, novament el títol, l’autor i el nom de l’editorial. I en la contra tenim el codi
de barres, el nom de la col·lecció amb el dibuix, el nom de la sèrie, l’indicador de lectura, primers lectors; una sinopsi de l’obra, quatre
paraules sobre l’autor i l’il·lustrador i el logotip de l’editorial.
El tipus de lletra és d'impremta i, encara que no va en majúscula té una grandària una mica més elevada del normal per poder-la llegir
sense problema.

IL·LUSTRACIONS Són fetes de color i, de forma general, comparteixen l’espai amb el text al llarg de tot el llibre. L’acompanyen de forma redundant ja que
reforcen allò que el text diu però no afigen informació nova. Són bastant expressives i ajuden a entendre els sentiments dels
personatges. Totes les il·lustracions estan expressant accions.
Gràcies a elles també coneixem físicament el protagonista i d’altres personatges com els pares (es pot observar que la mare t é una
imatge més moderna que la del pare), alguns amics, la mestra de Joanet, Guillem o Naiana.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Trobem una família tradicional o nuclear composta per un pare, una mare i el seu fill. També apareixen relacions familiars extenses ja que el text ens parla
dels iaios i d’una tia.
És interessant destacar que la nova companya de classe de Joanet, Naiana, és una xiqueta adoptada oriünda de l’Índia.

350

FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Aquest gos és tot un jardiner

AUTORA

Lolita Bosch

IL·LUSTRADORA

Ester García

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2010. Ed. Bromera. Alzira. El Micalet Galàctic (sèrie blanca,
primers lectors). Núm. 158

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un gos vol ser jardiner i cuidar l’hort dels seus amos. Fa la feina de nit perquè de dia no deixen que s’hi acoste. Al remat, cansat de la
situació idea un pla per fer veure als amos com és de bon jardiner.

TEMA

Context // La importància de la tenacitat

GÈNERE

Relat realista. Realisme fantàstic.

LLENGUATGE

Empra un llenguatge quotidià i adequat als possibles lectors amb oracions no massa llargues; intercala el punt de vista del n arrador amb
diàleg entre els personatges, en aquest cas humans. Utilitza frases no massa llargues que poden ser enteses sense problemes. El temps
verbal emprat és el passat. Apareix una fórmula d’inici: «Hi havia una vegada un gos que no volia ser gos, sinó jardiner», pe rò no hi ha
fórmula de tancament.

ESTRUCTURA

Podríem parlar-ne d’una ternària:

-

Inici: el gos vol ser jardiner.
Conflicte: treballa en l’hort d’amagat i decideix donar-se a conéixer.
Resolució: els amos accepten i valoren l’habilitat de la seua mascota.

NARRADOR

Es tracta d’una narració d’autor ja que el relat és el resultat del procés creatiu d’una persona. El narrador està en tercera persona de
tipus omniscient i ens va contant tot allò que pensa i que li ocorre al protagonista.

PERSONATGES

Personatge principal: el gos, que no té nom. Demostra tenacitat i imaginació. És, en conclusió, un personatge dinàmic. A banda de la
possibilitat fantàstica de creure que un gos pot arribar a ser jardiner, volem demostrar una incoherència en el relat, ja que sembla
estrany que el gos puga cosir-se una disfressa de donyet i, en canvi, no ho faça amb el davantal que és un dels estris que vol per fer
millor la tasca.
Secundaris: els amos, que tampoc no tenen nom i que de vegades apareixen com el xic i la xica. Són bastant crèduls com per pensar
que uns donyets els arreglen l’hort per les nits (intertextualitat amb el conte del Sabater) però, en canvi, fins que ho veuen en directe no
creuen que el gos siga capaç de cuidar l’hort.

ESCENARI
ÈPOCA

I Escenari amb ambient rural, sembla que sembla una granja i podem suposar que l’època és l’actual però no queda definida exactament
ni pel text ni per les il·lustracions.
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ASPECTES FORMALS
DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre pertany a la col·lecció El Micalet Galàctic i concretament a la sèrie blanca per a primers lectors. Això implica que té el mateix
format que la resta de llibres de la mateixa col·lecció i de sèries diferents però, que s’identifica pel color de fons del ll ibre (portada, llom i
contra) que és el blanc.
El llibre simula l’aspecte d’un de butxaca amb tapa blana, lleuger i fàcil de portar. Té un total de 63 pàgines.
En la portada, en la part superior, trobem el nom de la col·lecció i el dibuix que la identifica (un Micalet xicotet amb ulle res de sol), el títol
del llibre, el nom de l’autor/-a i de l’il·lustrador/-a; a quins lectors va adreçat: primers lectors. La resta l’ocupa una il·lustració que
representa el protagonista. En el llom apareix el número 158, novament el títol, l’autora i el nom de l’editorial. I en la contra tenim e l
codi de barres, el nom de la col·lecció amb el dibuix, el nom de la sèrie, l’indicador de lectura, primers lectors; una sinopsi de l’obra,
quatre paraules sobre l’autora i la il·lustradora i el logo de l’editorial.
El tipus de lletra és d’impremta i, encara que no va en majúscula té una grandària una mica més elevada del normal per poder-la llegir
sense problema.

Són fetes de color i, de forma general, comparteixen l’espai amb el text al llarg de tot el llibre. L’acompanyen de forma red undant ja que
reforcen allò que el text diu però no afigen informació nova. Cal destacar que els amos apareixen sempre dibuixats d’esquena i en blanc i
IL·LUSTRACIONS
negre. Açò canvia al final de la història quan descobreixen i accepten el que sap fer el seu gos i, aleshores, veiem una imat ge de tots tres
(un primer plànol) ple de color.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No tenim cap estructura familiar definida. Tenim un gos que pertany a una parella formada per un home i una dona però no tenim més informació per saber
exactament quin tipus de relació existeix entre tots dos.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Imma i Emma

AUTORA

Teresa Duran

IL·LUSTRADOR

Jorge del Corral

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT, 2011. Ed. Bromera. Alzira. El Micalet Galàctic (sèrie blanca,
primers lectors). Núm. 161

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Imma i Emma són dos bessones difícils de distingir físicament parlant però amb formes de pensar totalment diferents. Quan somnien
sempre interpreten papers molt diferents fins que en un d’aquests somnis estan a punt de desaparéixer i necessiten l’ajuda de
l’escriptora i de l’il·lustrador.

TEMA

Sentiment, quotidianitat, família // La sincronia entre bessones

GÈNERE

Realisme fantàstic

LLENGUATGE

Empra un llenguatge quotidià i adequat als possibles lectors amb oracions no massa llargues; intercala el punt de vista del n arrador amb
diàleg entre els personatges, encara que no hi és molt abundant. Utilitza frases no massa llargues que poden ser enteses sens e
problemes. El temps verbal emprat és el passat. No hi ha cap fórmula de començament o de tancament del text típica de rondalla o
conte tradicional.

ESTRUCTURA

Podríem parlar-ne d’una ternària:

-

Inici: Imma i Emma són dos bessones molt paregudes físicament.
Conflicte: a causa d’una sèrie de somnis viuen aventures molt diferents i quasi acaben desapareixent.
Resolució: les bessones es recuperen i tot torna a la normalitat.

NARRADOR

Es tracta d’una narració d’autor ja que el relat és el resultat del procés creatiu d’una persona. El narrador està en tercera persona i de
tipus omniscient i ens va contant tot allò que pensa i que li ocorre a les protagonistes.

PERSONATGES

Personatge principal: Imma i Emma, les bessones protagonistes de totes les aventures, amb maneres de veure la vida diferents.
Actives i amb molta imaginació. Es veu al llarg del llibre que s’estimen moltíssim.
Secundaris: els pares de les bessones de qui no sabem els noms. De fet, la primera vegada que els veiem ho fem gràcies a una
il·lustració, ja que el text no els mencionava.
Com a puntuals tenim la presència l’autora i de l’il·lustrador que ajuden a recuperar les dos bessones.

ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari, diguem-ne versemblant o real, és la casa on viuen les germanes. Després les trobem en diversos escenaris depenent del
somni que hagen tingut: en el mar, quan somnia Imma que és una sirena o en l’espai, quan Emma es creu que és una astronauta.
L’època, encara que no definida pel text, es pot interpretar com a actual per les il·lustracions.
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ASPECTES FORMALS
DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre pertany a la col·lecció El Micalet Galàctic i concretament a la sèrie blanca per a primers lectors. Això implica que té el mateix
format que la resta de llibres de la mateixa col·lecció i de sèries diferents però, que s’identifica respecte de les altres p el color de fons del
llibre (portada, llom i contra) que és el blanc.
El llibre simula l’aspecte d’un de butxaca amb tapa blana, lleuger i fàcil de portar. Té un total de 63 pàgines.
En la portada, en la part superior, trobem el nom de la col·lecció i el dibuix que la identifica (un Micalet xicotet amb ulle res de sol), el títol
del llibre, el nom de l’autor/-a i de l’il·lustrador/-a; a quins lectors va adreçat: primers lectors. La resta l’ocupa una il·lustració que
representa les protagonistes. En el llom apareix el número 161, novament el títol, l’autor i el nom de l’editorial. I en la contra tenim el
codi de barres, el nom de la col·lecció amb el dibuix, el nom de la sèrie, l’indicador de lectura, primers lectors; una sinop si de l’obra,
quatre paraules sobre l’autor i l’il·lustrador i el logotip de l’editorial.
El tipus de lletra és d’impremta i, encara que no va en majúscula té una grandària una mica més elevada del normal per poder -la llegir
sense problema.

IL·LUSTRACIONS Són fetes de color i, de forma general, comparteixen l’espai amb el text al llarg de tot el llibre. Caldria destacar, això sí, que de vegades
ens trobem amb il·lustracions que ocupen pàgines senceres i, de vegades, només són dibuixos de petita grandària. L’acompanyen de
forma redundant ja que reforcen allò que el text diu però, no afigen informació nova. Respecte a açò, caldria recordar el que s’ha
comentat adés en l’apartat dels personatges respecte a la primera aparició dels progenitors.
En general són il·lustracions bastant expressives i ajuden a entendre els sentiments dels personatges. Totes estan ex pressant accions.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Tenim una família tradicional o nuclear composta per un pare, una mare i dos xiquetes, bessones per a més informació.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La festa monstruosa

AUTOR

Carles Cano

IL·LUSTRADOR

Paco Giménez

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT, 2010. Ed. Bromera. Alzira. El Micalet Galàctic (sèrie blanca,
primers lectors). Núm. 171

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Uns monstres viuen en un país molt fosc. En una festa, desobeeixen les ordres de la mare i agafen uns pots de pintura amb què acaben
canviant de color tot el país.

TEMA

Quotidianitat // Importància de l’entorn positiu

GÈNERE

Relat de fantasia.

LLENGUATGE

Empra un llenguatge quotidià i adequat als possibles lectors amb oracions no massa llargues. Utilitza frases curtes que poden ser enteses
sense problemes. El temps verbal que predomina és el passat. Apareix introduït per una fórmula d’inici: ”Això va ser i era, u na
vegada...”.

ESTRUCTURA

Podríem parlar-ne d’una ternària:

-

Inici: els monstres estan berenant a casa d’Urk i sa mare ix a comprar
Conflicte: desobeeixen les ordres de la mare, agafen la pintura i ho pinten tot.
Resolució: és feliç. Els xiquets han fet el que la mare volia en realitat. Que tot tinguera color.

NARRADOR

Es tracta d’una narració d’autor ja que el relat és el resultat del procés creatiu d’una persona. El narrador està en tercera persona de
tipus omniscient i ens va contant tot allò que pensa i que els ocorre als personatges. A més a més, podem dir que predomina el punt de
vista del narrador ja que no apareix pràcticament diàleg.

PERSONATGES

Personatge principal: no podem parlar de personatge principal en aquesta obra. Tenim uns monstres però només en sabem el nom
d’un, Urk, definit com el més animal. I després tenim la mare d’Urk, Mamà Monstre, a qui trobem definida com a una cuinera ex cel·lent.
Completen el panorama la resta de monstres i d’animals del país que acaben coberts de pintura.

ESCENARI
ÈPOCA

I La història transcorre en un país imaginat o imaginari. Hi viuen monstres però es presenta amb cases i objectes com si visqueren
humans. En realitat tenim uns monstres humanitzats. Època, atemporal.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre pertany a la col·lecció El Micalet Galàctic i concretament a la sèrie blanca per a primers lectors. Això implica que té el mateix
format que la resta de llibres de la mateixa col·lecció i de sèries diferents però, que s’identifica respecte de la resta pel color de fons del
llibre (portada, llom i contra) que és el blanc.
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El llibre simula l’aspecte d’un de butxaca amb tapa blana, lleuger i fàcil de portar. Té un total de 31 pàgines.
En la portada, en la part superior, trobem el nom de la col·lecció i el dibuix que la identifica (un Micalet xicotet amb ulleres de sol), el títol
del llibre, el nom de l’autor/-a i de l’il·lustrador/-a; a quins lectors va adreçat: primers lectors. La resta l’ocupa una il·lustració que
representa el/els protagonista/és. En el llom apareix el número 171, novament el títol, l’autor i el nom de l’editorial. I en la contra tenim
el codi de barres, el nom de la col·lecció amb el dibuix, el nom de la sèrie, l’indicador de lectura, primers lectors; una sinopsi de l’obra,
quatre paraules sobre l’autor i l’il·lustrador i el logotip de l’editorial.
El tipus de lletra és d’impremta i, encara que no va en majúscula té una grandària una mica més elevada del normal per poder -la llegir
sense problema.
IL·LUSTRACIONS Són fetes de color i, de forma general, comparteixen l’espai amb el text al llarg de tot el llibre. L’acompanyen de forma redundant ja que
reforcen allò que el text diu però no afigen informació nova. Són bastant expressives i ajuden a entendre els sentiments dels
personatges. Totes les il·lustracions estan expressant accions.
Tenim diferenciat el llibre com en dues parts: les primeres pàgines, quan es parla d’un país fosc, les il·lustracions tenen c olors foscos
(predomina el negre i el gris amb algun toc de color que poc correspondre a alguna peça de roba o puntets d’algun animal). A partir de
l’actuació dels monstrets, tot s’emplena de colors vius i diversos tots barrejats.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Només tenim referència de la família composta de Mamà Monstre i el fill, Urk.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La xiqueta que només es va poder endur una AUTORA
cosa

IL·LUSTRADOR

Valentí Gubianas

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

Eulàlia Canal

CIUTAT. 2014. Ed. Bromera. Alzira. El Micalet Galàctic
(sèrie blanca, primers lectors). Núm. 186

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Lena és una xiqueta amb uns cabells especials, ja que aquests reflecteixen el seu estat d’ànim. Es troba preocupada perquè no sap què
regalar-li a la seua iaia, qui farà 100 anys. Els seus companys de classe l’ajudaran a trobar una solució.

TEMA

Sentiments, condició humana, quotidianitat // Els mons de la lectura

GÈNERE

Realisme amb certa càrrega històrica.

LLENGUATGE

Empra un llenguatge quotidià i adequat als possibles lectors amb oracions no massa llargues; intercala el punt de vista del narrador amb
diàleg entre els personatges. Utilitza frases no massa llargues que poden ser enteses sense problemes. A més, si hi ha alguna frase feta,
la mateixa protagonista que l’ha pronunciada s’encarrega d’explicar-la.
El temps verbal emprat és el passat. No apareixen fórmules ni d’inici ni de tancament del relat però cal destacar que en el relat que la
xiqueta comença a escriure sí que hi apareix la fórmula d’inici. “Això que ara us explicaré és una història...”.

ESTRUCTURA

Podríem parlar-ne d’una ternària:

-

Inici: Lena arriba a l’aula i gràcies als cabells, Juli, el mestre, se n’adona que està preocupada. Per això li pregunta què li ocorre.

-

Resolució: Una de les companyes li dóna la solució per a fer el regal. Que siga ella qui li llija un conte a la iaia. A més veiem
com Laia comença a escriure la història que li llegirà a la iaia.

Conflicte: Lena conta als companys i companyes la seua preocupació: vol fer un regal a la iaia. Per intentar ajudar-la li demanen
més informació i Lena els conta què va passar quan per culpa de la guerra l’àvia i la seua família van haver de fugir a Franç a.

NARRADOR

Es tracta d’una narració d’autor ja que el relat és el resultat del procés creatiu d’una persona. El narrador és omniscient i ens va contant
tot allò que pensa i que li ocorre al protagonista, però aquest tipus de narrador es combina amb el que pren el punt de vista d’un
personatge, principalment Lena i també Juli, el mestre. Aquest tipus de presència provoca que en el text hi haja diàlegs molt curts.

PERSONATGES

Personatge principal: la protagonista és Lena i és la propietària d’uns cabells que mostren amb diferents formes quin és l’estat d’ànim
de la xiqueta. Demostra tenir molta estima per la seua iaia.
També podríem considerar com a protagonista la iaia Maria ja que és el motiu de la preocupació de Lena i del desenvolupament de la
resta de l’acció. A més, quan conta el que va passar la iaia quan era xicoteta, la fa protagonista absoluta d’eixa història.

357

Secundaris: Juli és el mestre. Presenta un caràcter afable i demostra que coneix l’alumnat. Per això és qui pregunta a Lena què li
ocorre. No exerceix com a figura d’autoritat però sap controlar la classe i els xiquets i les xiquetes participen en allò que se’ls demana.
Com a puntuals: els companys de classe, Kèfir, Juli, Jos, Miquel, Jasmina, Roc, Rània, Eduard, Camila; i també el pare de la iaia.
ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari es dividiria en dos: en la història de la qual Lena és la protagonista és l’aula i el pati de l’escola; mentre en la història de la iaia
tenim la casa d’aquesta i el camí que hagueren de recórrer en la fugida. L’època, la de Lena és l’actualitat; la de la iaia, sembla que es
refereix a la Guerra Civil espanyola.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre pertany a la col·lecció El Micalet Galàctic i concretament a la sèrie blanca per a primers lectors. Això implica que té el mateix
format que la resta de llibres de la mateixa col·lecció i de sèries diferents però, que s’identifica respecte de la resta pel color de fons del
llibre (portada, llom i contra) que és el blanc.
El llibre simula l’aspecte d’un de butxaca amb tapa blana, lleuger i fàcil de portar. Té un total de 61 pàgines.
En la portada, en la part superior, trobem el nom de la col·lecció i el dibuix que la identifica (un Micalet xicotet amb ulleres de sol), el títol
del llibre, el nom de l’autor/-a i de l’il·lustrador/-a; a quins lectors va adreçat: primers lectors. La resta l’ocupa una il·lustració que
representa el protagonista. En el llom apareix el número 186, novament el títol, l’autor i el nom de l’editorial. I en la contra tenim el codi
de barres, el nom de la col·lecció amb el dibuix, el nom de la sèrie, l’indicador de lectura, primers lectors; una sinopsi de l’obra, quatre
paraules sobre l’autor i l’il·lustrador i el logotip de l’editorial.
El tipus de lletra és d’impremta i, encara que no va en majúscula té una grandària una mica més elevada del normal per poder -la llegir
sense problema.

IL·LUSTRACIONS De forma general, comparteixen l’espai amb el text al llarg de tot el llibre. De vegades trobem el text en la pàgina esquerra i el dibuix a
la dreta o a l’inrevés. Són dibuixos que no afigen informació nova ni tampoc cap contradictòria, simplement l’acompanyen de f orma
redundant. En general són il·lustracions bastant expressives i ajuden a entendre els sentiments dels personatges. Totes estan expressant
accions.
Caldria destacar que les pàgines en què Lena conta la història de quan la iaia era petita, com que estan narrant un fet trist (haver de
fugir per culpa d’una guerra), les il·lustracions són en blanc i negre. Per contra, en la resta de la història, quan els protagonistes són
Lena i la resta de companys i companyes o el mestre, estan plenes de color.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Només tenim una relació entre una néta i la seua iaia. També, en la història de la iaia, el text ens parla del pare d’aquesta (com a figura d’autoritat) i per les
il·lustracions veiem també la mare i una altra xiqueta que deu ser la germana de la iaia.
De les estructures familiars de la resta de companys i companyes i del mestre no sabem res. El que sí que es pot destacar és la diversitat que existeix en els
noms de l’alumnat, casa que també es veu en les il·lustracions.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Vull un gelat

IL·LUSTRADOR

Armand González Cardona

AUTORIA

Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Editorial Bromera. Alzira. El món de Paula, número 1.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Paula torna de passejar amb son pare i de camí cap a casa paren a comprar un gelat. El compren de maduixa ja que és el sabor favorit
de la xiqueta. Paula obri el gelat seguint les instruccions del paper del gelat i després, llança el paper a la paperera amb l’ajuda de son
pare.

TEMA

Quotidianitat, context // Educació social i ciutadana: civisme i cura del medi ambient

GÈNERE

Representació d’accions que ens conten fets quotidians de la vida de la protagonista i de la seua família.

LLENGUATGE

El text és troba escrit en present d’indicatiu i l’estil presenta unes frases curtes amb un lèxic molt senzill. Tal i com s’esmenta en la
portada, el text es troba escrit en majúscula i en lletra manuscrita.
No presenta cap tipus de fórmula d’inici o de tancament del relat.

ESTRUCTURA

Pel contingut de la història ens resulta complicat fer-ne una divisió.
- Paula torna de passejar amb son pare
- Compren un gelat del sabor preferit de la xiqueta.
- L’obri i llança el paper a la paperera amb l’ajuda de son pare.
Aquestes són les tres accions bàsiques de la història.

NARRADOR

Presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu en aquesta història que només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Principal: Paula, la xiqueta protagonista d’aquesta història i que dóna nom a tota la col·lecció. No sabem quina edat té ni tampoc tenim
cap tipus de descripció per part del text. El que coneixem d’ella ho sabem per les imatges. Com a secundari tindríem la presència del
pare, de qui no sabem el nom i el veiem també per les il·lustracions; i com a puntuals: el dependent a qui compren el gelat.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tenim un context urbà i l’època no està clarament assenyalada però, imaginem que és l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre té un format apaïsat i té la tapa blana. I té 23 pàgines. En la portada, sobre un fons blanc hi ha un quadre fet amb una línia
discontínua i dins d’aquest hi ha un dibuix que pertany a la història i que podem veure en pàgines interiors. En el lateral esquerre del
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quadre apareix en MAJÚSCULA i manuscrita, i en la part inferior a l’esquerra tenim el logotip de l’editorial; a la dreta, el nom de la
col·lecció que inclou un dibuix en xicotet de la protagonista. En el llom apareix en la part superior el número del llibre pertanyent a la
col·lecció i, una mica més avall, el títol.
En la contra, tenim un fons blanc al qual han posat una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà. En
aquest número és de color fúcsia. En la franja apareix el nom de la col·lecció i en la part inferior el logotip de l’editorial. En la resta de la
contra, en la part superior, apareixen unes frases relacionades amb la història i els títols dels huit números que componen la col·lecció. El
número al qual correspon aquesta anàlisi apareix marcat amb el mateix color que el de la franja. En la part inferior de la dr eta apareix el
codi de barres.
Aquests llibres no inclouen cap tipus de dedicatòria
La distribució entre text i imatge és sempre la mateixa: el text apareix en la pàgina de l’esquerra i el dibuix a la dreta. La pàgina que
inclou el text es caracteritza per ser amb el fons blanc amb una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà.
Aquesta franja de color apareix també en la contra del llibre i en aquest primer número és de color fúcsia.
IL·LUSTRACIONS

Com ja hem comentat, ocupen la pàgina dreta sempre. L’ocupen de forma completa perquè són dibuixos molt grans però, amb pocs
elements. Tenen traços grossos i de molt de color. Acompanyen el text i no afigen ni contradiuen la informació que aquest proporciona.
ESTRUCTURES FAMILIARS

Trobem Paula i son pare, sense cap tipus de referència a cap altre membre de la família.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Mal al queixal

IL·LUSTRADOR

Armand González Cardona

AUTORIA

Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Editorial Bromera. Alzira. El món de Paula, número 2.

ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

Paula ens presenta sa mare definint-la com a bonica. També ens diu que la vol molt, encara que afegeix que en realitat vol molt tant a sa
mare com a son pare. Després es presenta ella mateixa i ens conta que li agrada molt la mel. Però, avui no pot menjar -ne perquè li fa
mal un queixal. La mare li mira la boca i com que veu que té una càries, la duu a la consulta del dentista. Paula diu que grà cies que està
la mare, el queixal no li fa tant de mal.

TEMA

Quotidianitat, context // Educació per a la salut

GÈNERE

Representació d’accions que ens conten fets quotidians de la vida de la protagonista i de la seua família.

LLENGUATGE

El text és troba escrit en present d’indicatiu i l’estil presenta unes frases curtes amb un lèxic molt senzill. Tal i com s’e smenta en la
portada, el text es troba escrit en majúscula i en lletra manuscrita. No presenta cap tipus de fórmula d’inici o de tancament d el relat.

ESTRUCTURA

Pel contingut de la història ens resulta complicat fer-ne una divisió.
- Paula ens presenta a sa mare.
- A la xiqueta li agrada la mel però com que li fa el queixal no pot menjar-ne.
- La mare la duu a la consulta del dentista.
Aquestes són les tres accions bàsiques de la història.

NARRADOR

Presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu en aquesta història que només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Principal: Paula, la xiqueta protagonista d’aquesta història i que dóna nom a tota la col·lecció. No sabem quina edat encara q ue en
aquest número ella mateix es presenta al lector. Com a secundari tindríem l’aparició de la mare a qui la xiqueta defineix com a bonica,
però a la qual només anomena com a mare, sense nom propi; i com a puntuals: en aquest cas seria el pare que torna a aparéixer
esporàdicament. Continuem sense saber el nom ni tampoc li atorga cap adjectiu definitori com sí que ho fa amb la mare.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tenim un context urbà, concretament la casa on viuen Paula i família, i l’època no està clarament assenyalada però, imaginem que és
l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre té un format apaïsat i té la tapa blana. I té 23 pàgines. En la portada, sobre un fons blanc hi ha un quadre fet amb una línia
discontínua i dins d’aquest hi ha un dibuix que pertany a la història i que podem veure en pàgines interiors. En el lateral esquerre del
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quadre apareix en MAJÚSCULA i manuscrita, i en la part inferior a l’esquerra tenim el logotip de l’editorial; a la dreta, el nom de la
col·lecció que inclou un dibuix en xicotet de la protagonista. En el llom apareix en la part superior el número del llibre pertanyent a la
col·lecció i, una mica més avall, el títol.
En la contra, tenim un fons blanc al qual han posat una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà. En
aquest número és de color taronja fosc. En la franja apareix el nom de la col·lecció i en la part inferior el logotip de l’ed itorial. En la resta
de la contra, en la part superior, apareixen unes frases relacionades amb la història i els títols dels huit números que componen la
col·lecció. El número al qual correspon aquesta anàlisi apareix marcat amb el mateix color que el de la franja. En la part in ferior de la
dreta apareix el codi de barres.
Aquests llibres no inclouen cap tipus de dedicatòria
La distribució entre text i imatge és sempre la mateixa: el text apareix en la pàgina de l’esquerra i el dibuix a la dreta. L a pàgina que
inclou el text es caracteritza per ser amb el fons blanc amb una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà.
Aquesta franja de color apareix també en la contra del llibre i en aquest primer número és de color fúcsia.
Com ja hem comentat, ocupen la pàgina dreta sempre. L’ocupen de forma completa perquè són dibuixos molt grans però, amb pocs
IL·LUSTRACIONS elements. Tenen traços grossos i de molt de color. Acompanyen el text i no afigen ni contradiuen la informació que aquest proporciona.
Tan el pare com la pare apareixen amb la semblança de persones joves i modernes.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Trobem Paula, sa mare i son pare. Ja comencem a veure el model de família nuclear o tradicional. És més, també es veuen els e stereotips que s’hi relacionen
ja que quan la xiqueta té un problema és la mare qui la mira i la duu al metge mentre que en el número anterior, la xiqueta, amb son pare, venia de
passejar.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

L’osset Pep

IL·LUSTRADOR

Armand González Cardona

AUTORIA

Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Editorial Bromera. Alzira. El món de Paula, número 3.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Paula ens presenta un element important per a ella: el seu peluix, l'osset Pep. Es passa tot el dia jugant amb ell.

TEMA

Quotidianitat, context // Educació lúdica (importància del joc)

GÈNERE

Representació d’accions que ens conten fets quotidians de la vida de la protagonista i de la seua família.

LLENGUATGE

El text és troba escrit en present d’indicatiu i l’estil presenta unes frases curtes amb un lèxic molt senzill. Tal i com s’e smenta en la
portada, el text es troba escrit en majúscula i en lletra manuscrita. No presenta cap tipus de fórmula d’inici o de tancament del relat.

ESTRUCTURA

Pel contingut de la història ens resulta complicat fer-ne una divisió.
- Paula busca el peluix i son pare li’l dóna.
- Es passa tot el dia jugant amb ell.
Aquestes són les accions bàsiques de la història.

NARRADOR

Presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu en aquesta història que només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Principal: Paula, la xiqueta protagonista d’aquesta història i que dóna nom a tota la col·lecció. En aquest número veiem com li agrada
jugar amb el seu peluix a qui ha batejat amb el nom de Pep. Com a secundari tindríem la presència de la joguina a causa de com és
d’important per a Paula; i com a puntuals: en aquest cas seria el pare que torna a aparéixer esporàdicament quan Paula busca a Pep i el
pare el troba i li’l dóna.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tenim un context urbà, concretament la casa on viuen Paula i família, i l’època no està clarament assenyalada però, imaginem que és
l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre té un format apaïsat i té la tapa blana. I té 23 pàgines. En la portada, sobre un fons blanc hi ha un quadre fet amb una línia
discontínua i dins d’aquest hi ha un dibuix que pertany a la història i que podem veure en pàgines interiors. En el lateral esquerre del
quadre apareix en MAJÚSCULA i manuscrita, i en la part inferior a l’esquerra tenim el logotip de l’editorial; a la dreta, el nom de la
col·lecció que inclou un dibuix en xicotet de la protagonista. En el llom apareix en la part superior el número del llibre pe rtanyent a la
col·lecció i, una mica més avall, el títol.
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En la contra, tenim un fons blanc al qual han posat una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà. En
aquest número és de color blau clar. En la franja apareix el nom de la col·lecció i en la part inferior el logotip de l’editorial. En la resta de
la contra, en la part superior, apareixen unes frases relacionades amb la història i els títols dels huit números que componen la col·lecció.
El número al qual correspon aquesta anàlisi apareix marcat amb el mateix color que el de la franja. En la part inferior de la dreta apareix
el codi de barres.
Aquests llibres no inclouen cap tipus de dedicatòria
La distribució entre text i imatge és sempre la mateixa: el text apareix en la pàgina de l’esquerra i el dibuix a la dreta. L a pàgina que
inclou el text es caracteritza per ser amb el fons blanc amb una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà.
Aquesta franja de color apareix també en la contra del llibre i en aquest primer número és de color fúcsia.
Com ja hem comentat, ocupen la pàgina dreta sempre. L’ocupen de forma completa perquè són dibuixos molt grans però, amb pocs
elements. Tenen traços grossos i de molt de color. Acompanyen el text i no afigen ni contradiuen la informació que aquest proporciona.
IL·LUSTRACIONS Només destacaríem com a excepció d’aquest fet la il·lustració de la pàgina 23. Paula li ofereix sopa a l’ós i com que sembla que ell no la
vol, la xiqueta se la menja però veiem que en la cara de Pep es reflecteix una ganyota de disgust que no apareix en cap altre imatge de
la història.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Continuem amb la mateixa estructura familiar perquè parlem de la mateixa col·lecció encara que en aquest número només apareixen Paula i son pare.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Emili està malalt

IL·LUSTRADOR

Armand González Cardona

AUTORIA

Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Editorial Bromera. Alzira. El món de Paula, número 4.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Emili, el germà major de Paula, té febra i es troba malament. Com que els pares no són a casa, Paula s’encarrega de cuidar -lo.

TEMA

Quotidianitat, context // Educació en la responsabilitat

GÈNERE

Representació d’accions que ens conten fets quotidians de la vida de la protagonista i de la seua família.

LLENGUATGE

El text és troba escrit en present d’indicatiu i l’estil presenta unes frases curtes amb un lèxic molt senzill. Tal i com s’esmenta en la
portada, el text es troba escrit en majúscula i en lletra manuscrita. No presenta cap tipus de fórmula d’inici o de tancament del relat.

ESTRUCTURA

Pel contingut de la història ens resulta complicat fer-ne una divisió.
- Emili no es troba bé.
- Paula el cuida: li dóna suc, pastissos i li deixa el seu osset perquè s’adorma.
- Arriba el pare preguntant si s’han avorrit molt.
Aquestes són les accions bàsiques de la història.

NARRADOR

Presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu en aquesta història que només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Principal: Paula, la xiqueta protagonista d’aquesta història i que dóna nom a tota la col·lecció. També apareix Emili, el germà major qu e
apareix per primera vegada en aquest número. Com a secundari i puntuals alhora tindríem la presència de la joguina i del pare que
torna a aparéixer esporàdicament.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tenim un context urbà, concretament la casa on viuen Paula i família, i l’època no està clarament assenyalada però, imaginem que és
l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre té un format apaïsat i té la tapa blana. I té 23 pàgines. En la portada, sobre un fons blanc hi ha un quadre fet amb una línia
discontínua i dins d’aquest hi ha un dibuix que pertany a la història i que podem veure en pàgines interiors. En el lateral esquerre del
quadre apareix en MAJÚSCULA i manuscrita, i en la part inferior a l’esquerra tenim el logotip de l’editorial; a la dreta, el nom de la
col·lecció que inclou un dibuix en xicotet de la protagonista. En el llom apareix en la part superior el número del llibre pertanyent a la
col·lecció i, una mica més avall, el títol.
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En la contra, tenim un fons blanc al qual han posat una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marg e esquerrà. En
aquest número és de color blau clar. En la franja apareix el nom de la col·lecció i en la part inferior el logotip de l’editorial. En la resta de
la contra, en la part superior, apareixen unes frases relacionades amb la història i els títols dels huit números que componen la col·lecció.
El número al qual correspon aquesta anàlisi apareix marcat amb el mateix color que el de la franja. En la part inferior de la dreta apareix
el codi de barres.
Aquests llibres no inclouen cap tipus de dedicatòria
La distribució entre text i imatge és sempre la mateixa: el text apareix en la pàgina de l’esquerra i el dibuix a la dreta. L a pàgina que
inclou el text es caracteritza per ser amb el fons blanc amb una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà.
Aquesta franja de color apareix també en la contra del llibre i en aquest primer número és de color fúcsia.

IL·LUSTRACIONS

Com ja hem comentat, ocupen la pàgina dreta sempre. L’ocupen de forma completa perquè són dibuixos molt grans però, amb pocs
elements. Tenen traços grossos i de molt de color. Acompanyen el text i no afigen ni contradiuen la informació que aquest proporciona.
Podríem parlar de certa contradicció en el color de l’osset quan apareix per primera vegada en aquest número. No és el que havíem vist
fins ara ni el que tindrà en la resta del relat. Sobretot, crida l’atenció, si tenim en compte que l’il·lustrador és el mateix en tota la
col·lecció i el número anterior quasi que estava dedicat a aquest personatge.
ESTRUCTURES FAMILIARS

La família nuclear s’amplia. Ara ja tenim pare, mare, fill i filla.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La moto fantasma

IL·LUSTRADOR

Armand González Cardona

AUTORIA

Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Editorial Bromera. Alzira. El món de Paula, número 5.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Anna és la tia dels xiquets, la germana de sa mare. Té una moto i als xiquets els agrada pujar-hi i imaginar que viatgen i viuen
aventures ja que la moto està parada perquè són xicotets. Quan van a dinar cobrixen la moto amb una lona i quan la miren, riu en
perquè sembla un fantasma.

TEMA

Quotidianitat, context // Educació afectivosexual

GÈNERE

Representació d’accions que ens conten fets quotidians de la vida de la protagonista i de la seua família.

LLENGUATGE

El text és troba escrit en present d’indicatiu i l’estil presenta unes frases curtes amb un lèxic molt senzill. No presenta cap tipus de
fórmula d’inici o de tancament del relat. A banda de la presència del narrador, hi apareix un poc més de diàleg que en la res ta de
números vistos fins ara. Es barreja a banda del present d’indicatiu, el futur i el pretèrit indefinit.

ESTRUCTURA

Pel contingut de la història ens resulta complicat fer-ne una divisió.
- Presentació de la tia Anna.
- La tia arriba com cada dissabte a visitar els nebots i tots tres juguen damunt de la moto.
- Van a dinar i tapen la moto que sembla, aleshores, un fantasma.
Aquestes són les accions bàsiques de la història.

NARRADOR

Presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu en aquesta història que només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Principal: la protagonista seria la tia Anna, germana de la mare de Paula i Emili. El text la defineix com a simpàtica i l’altra
característica, és que té una moto.
Com a secundaris estarien Paula i Emili qui gaudeixen cada dissabte de la visita de sa tia a qui el text qualifica com la preferida dels
xiquets.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tenim un context urbà, concretament la casa on viuen Paula i família, i l’època no està clarament assenyalada però, imaginem que és
l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

El llibre té un format apaïsat i té la tapa blana. I té 23 pàgines. En la portada, sobre un fons blanc hi ha un quadre fet amb una línia
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(PARATEXTOS)

IL·LUSTRACIONS

discontínua i dins d’aquest hi ha un dibuix que pertany a la història i que podem veure en pàgines interiors. En el lateral esquerre del
quadre apareix en MAJÚSCULA i manuscrita, i en la part inferior a l’esquerra tenim el logotip de l’editorial; a la dreta, el nom de la
col·lecció que inclou un dibuix en xicotet de la protagonista. En el llom apareix en la part superior el número del llibre pertanyent a la
col·lecció i, una mica més avall, el títol.
En la contra, tenim un fons blanc al qual han posat una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà. En
aquest número és de color taronja. En la franja apareix el nom de la col·lecció i en la part inferior el logotip de l’editorial. En la resta de
la contra, en la part superior, apareixen unes frases relacionades amb la història i els títols dels huit números que componen la col·lecció.
El número al qual correspon aquesta anàlisi apareix marcat amb el mateix color que el de la franja. En la part inferior de la dreta apareix
el codi de barres.
Aquests llibres no inclouen cap tipus de dedicatòria
La distribució entre text i imatge és sempre la mateixa: el text apareix en la pàgina de l’esquerra i el dibuix a la dreta. L a pàgina que
inclou el text es caracteritza per ser amb el fons blanc amb una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà.
Aquesta franja de color apareix també en la contra del llibre i en aquest primer número és de color fúcsia.
Com ja hem comentat, ocupen la pàgina dreta sempre. L’ocupen de forma completa perquè són dibuixos molt grans però, amb pocs
elements. Tenen traços grossos i de molt de color. Acompanyen el text i no afigen ni contradiuen la informació que aquest proporciona.
ESTRUCTURES FAMILIARS

La família nuclear continua ampliant-se. Als membres que ja coneixem s’afegeix la tia Anna que contràriament que la seua germana i cunyat, sí que té nom
propi.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Perduda a la ciutat

IL·LUSTRADOR

Armand González Cardona

AUTOR/A

Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Editorial Bromera. Alzira. El món de Paula, número 6.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

No sabem com però Paula s’ha perdut. Està asustada perquè es de nit i no reconeix on està. Finalment arriba la tia Anna amb la moto i
porta Paula a casa.

TEMA

Quotidianitat, context // Educació afectivoemocional

GÈNERE

Representació d’accions que ens conten fets quotidians de la vida de la protagonista i de la seua família.

LLENGUATGE

El text és troba escrit en present d’indicatiu i l’estil presenta unes frases curtes amb un lèxic molt senzill. No presenta c ap tipus de
fórmula d’inici o de tancament del relat. La presència del narrador és predominant. Només hi apareix un poc de diàleg al final, quan la tia
i la neboda s’hi troben.

ESTRUCTURA

Pel contingut de la història ens resulta complicat fer-ne una divisió.
- Paula està perduda. No reconeix on està, es fa de nit i té por i està cansada.
- Apareix la tia Anna amb la moto. Fa estona que la busquen. Porta Paula a casa.
Aquestes són les accions bàsiques de la història.

NARRADOR

Presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu en aquesta història que només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Principal: la protagonista torna a ser Paula que apareix perduda però no tenim cap context ni informació per saber quin ha estat el
motiu que ha provocat la situació.
Com a secundaris tenim la tia Anna qui la localitza amb la moto.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tenim un context urbà, concretament la casa on viuen Paula i família, i l’època no està clarament assenyalada però, imaginem que és
l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre té un format apaïsat i té la tapa blana. I té 23 pàgines. En la portada, sobre un fons blanc hi ha un quadre fet amb una línia
discontínua i dins d’aquest hi ha un dibuix que pertany a la història i que podem veure en pàgines interiors. En el lateral esquerre del
quadre apareix en MAJÚSCULA i manuscrita, i en la part inferior a l’esquerra tenim el logotip de l’editorial; a la dreta, el nom de la
col·lecció que inclou un dibuix en xicotet de la protagonista. En el llom apareix en la part superior el número del llibre pertanyent a la
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col·lecció i, una mica més avall, el títol.
En la contra, tenim un fons blanc al qual han posat una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà. En
aquest número és de color taronja. En la franja apareix el nom de la col·lecció i en la part inferior el logotip de l’editorial. En la resta de
la contra, en la part superior, apareixen unes frases relacionades amb la història i els títols dels huit números que componen la col·lecció.
El número al qual correspon aquesta anàlisi apareix marcat amb el mateix color que el de la franja. En la part inferior de la dreta apareix
el codi de barres.
Aquests llibres no inclouen cap tipus de dedicatòria
La distribució entre text i imatge és sempre la mateixa: el text apareix en la pàgina de l’esquerra i el dibuix a la dreta. La pàgina que
inclou el text es caracteritza per ser amb el fons blanc amb una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà.
Aquesta franja de color apareix també en la contra del llibre i en aquest primer número és de color fúcsia.
IL·LUSTRACIONS

Com ja hem comentat, ocupen la pàgina dreta sempre. L’ocupen de forma completa perquè són dibuixos molt grans però, amb pocs
elements. Tenen traços grossos i de molt de color. Acompanyen el text i no afigen ni contradiuen la informació que aquest proporciona.
ESTRUCTURES FAMILIARS

La família nuclear continua ampliant-se. Als membres que ja coneixem s’afegeix la tia Anna que contràriament que la seua germana i cunyat, sí que té nom
propi.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Vesprada de jocs

IL·LUSTRADOR

Armand González Cardona

AUTORIA

Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2014. Editorial Bromera. Alzira. El món de Paula, número 7.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Paula no té deures i aprofita per llegir un conte d’un coiot molt educat que toca la guitarra. Emili, per la seua banda, s’estima més jugar
amb el camió. Li agrada tant que no fa cas quan la mare diu que és hora de sopar. Finalment Paula el convenç dient-li que després hi
jugarà amb ell.

TEMA

Quotidianitat, context // Educació en la responsabilitat (ètica)

GÈNERE

Representació d’accions que ens conten fets quotidians de la vida de la protagonista i de la seua família.

LLENGUATGE

El text és troba escrit en present d’indicatiu i l’estil presenta unes frases curtes amb un lèxic molt senzill. Tal i com s’esmenta en la
portada, el text es troba escrit en majúscula i en lletra manuscrita.
No presenta cap tipus de fórmula d’inici o de tancament del relat.

ESTRUCTURA

Pel contingut de la història ens resulta complicat fer-ne una divisió.
- Paula no té deures i decideix llegir un llibre.
- Tenim la definició del coiot, personatge del llibre i de les accions que fa.
- La mare avisa que el sopar ja està. Com que Emili no fa cas, Paula fa de «minimare» i el convenç perquè deixe de jugar i es rente les
mans.
Aquestes són les tres accions bàsiques de la història.

NARRADOR

Presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu en aquesta història que només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Principal: Paula, la xiqueta protagonista d’aquesta història i que dóna nom a tota la col·lecció. Veiem que li agrada llegir. Com a
secundaris, en tenim dos, el coiot i Emili; i com a puntuals: la mare que avisa que el sopar està fet.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tenim un context urbà, concretament la casa on viu la família, i l’època no està clarament assenyalada però, imaginem que és
l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre té un format apaïsat i té la tapa blana. I té 23 pàgines. En la portada, sobre un fons blanc hi ha un quadre fet amb una línia
discontínua i dins d’aquest hi ha un dibuix que pertany a la història i que podem veure en pàgines interiors. En el lateral esquerre del
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quadre apareix en MAJÚSCULA i manuscrita, i en la part inferior a l’esquerra tenim el logotip de l’editorial; a la dreta, el nom de la
col·lecció que inclou un dibuix en xicotet de la protagonista. En el llom apareix en la part superior el número del llibre pertanyent a la
col·lecció i, una mica més avall, el títol.
En la contra, tenim un fons blanc al qual han posat una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà. En
aquest número és de color verd. En la franja apareix el nom de la col·lecció i en la part inferior el logotip de l’editorial. En la resta de la
contra, en la part superior, apareixen unes frases relacionades amb la història i els títols dels huit números que componen la col·lecció. El
número al qual correspon aquesta anàlisi apareix marcat amb el mateix color que el de la franja. En la part inferior de la dr eta apareix el
codi de barres.
Aquests llibres no inclouen cap tipus de dedicatòria.
La distribució entre text i imatge és sempre la mateixa: el text apareix en la pàgina de l’esquerra i el dibuix a la dreta. La pàgina que
inclou el text es caracteritza per ser amb el fons blanc amb una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà.
Aquesta franja de color apareix també en la contra del llibre i en aquest primer número és de color fúcsia.
IL·LUSTRACIONS

Com ja hem comentat, ocupen la pàgina dreta sempre. L’ocupen de forma completa perquè són dibuixos molt grans però, amb pocs
elements. Tenen traços grossos i de molt de color. Acompanyen el text i no afigen ni contradiuen la informació que aquest proporciona.
ESTRUCTURES FAMILIARS

En aquest número, a banda de Paula apareix Emili el germà. També apareix la mare que sembla ser qui cuina perquè avisa que el sopar ja està fet i, al pare,
no se li esmenta.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

On està Tom?

AUTORIA

Vicent Nadó, Teresa Soler i Maria Viu

IL·LUSTRADOR

Armand González Cardona

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT.

2014. Editorial Bromera. Alzira. El món de Paula, número 8.

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Paula i Emili van a visitar els iaios que viuen en una casa de camp a prop del bosc. Saluden el iaio Bernat i comencen a buscar Tom, el
gos, perquè volen jugar amb ell. Després d’una bona estona de recerca Paula el troba dormint al costat de la font.

TEMA

Quotidianitat, context // Educació afectivoemocional

GÈNERE

Representació d’accions que ens conten fets quotidians de la vida de la protagonista i de la seua família.

LLENGUATGE

El text és troba escrit en present d’indicatiu i l’estil presenta unes frases curtes amb un lèxic molt senzill. Tal i com s’esmenta en la
portada, el text es troba escrit en majúscula i en lletra manuscrita.
No presenta cap tipus de fórmula d’inici o de tancament del relat.

ESTRUCTURA

Pel contingut de la història ens resulta complicat fer-ne una divisió.
- Paula i Emili van a visitar els iaios.
- Volen jugar amb el gos i com que aquest no acudeix, es posen a buscar-lo.
- finalment el troben dormint al costat de la font.
Aquestes són les tres accions bàsiques de la història.

NARRADOR

Presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu en aquesta història que només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Principal: Paula i Emili, els dos germans que van de visita familiar. Com a secundaris, el iaio Bernat que té la barba i els cabells blancs
com la neu i duu ulleres perquè no s’hi veu molt bé però, que està àgil; i com a puntuals: Tom, el gos, a qui tots tres busquen.

ESCENARI
ÈPOCA

I Tenim un context rural, la casa dels iaios al camp i l’època no està clarament assenyalada però, imaginem que és l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre té un format apaïsat i té la tapa blana. I té 23 pàgines. En la portada, sobre un fons blanc hi ha un quadre fet amb una línia
discontínua i dins d’aquest hi ha un dibuix que pertany a la història i que podem veure en pàgines interiors. En el lateral e squerre del
quadre apareix en MAJÚSCULA i manuscrita, i en la part inferior a l’esquerra tenim el logotip de l’editorial; a la dreta, el nom de la
col·lecció que inclou un dibuix en xicotet de la protagonista. En el llom apareix en la part superior el número del llibre pe rtanyent a la
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col·lecció i, una mica més avall, el títol.
En la contra, tenim un fons blanc al qual han posat una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà. En
aquest número és de color marró. En la franja apareix el nom de la col·lecció i en la part inferior el logotip de l’editorial. En la resta de la
contra, en la part superior, apareixen unes frases relacionades amb la història i els títols dels huit números que componen la col·lecció. El
número al qual correspon aquesta anàlisi apareix marcat amb el mateix color que el de la franja. En la part inferior de la dr eta apareix el
codi de barres.
Aquests llibres no inclouen cap tipus de dedicatòria.
La distribució entre text i imatge és sempre la mateixa: el text apareix en la pàgina de l’esquerra i el dibuix a la dreta. L a pàgina que
inclou el text es caracteritza per ser amb el fons blanc amb una franja de color que ocupa de forma convexa/còncava el marge esquerrà.
Aquesta franja de color apareix també en la contra del llibre i en aquest primer número és de color fúcsia.
IL·LUSTRACIONS

Com ja hem comentat, ocupen la pàgina dreta sempre. L’ocupen de forma completa perquè són dibuixos molt grans però, amb pocs
elements. Tenen traços grossos i de molt de color. Acompanyen el text i no afigen ni contradiuen la informació que aquest proporciona.
ESTRUCTURES FAMILIARS

En aquest número, a banda dels dos germans s’esmenta els iaios però en realitat. Només coneixem el iaio que s’anomena Bernat i de qu i el text ens fa una
escueta descripció. De la iaia no es diu res en absolut.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El Gos del iaio

IL·LUSTRADORA

Montse Tobella

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Editorial Bromera. Alzira. Lletra Gran. Número 1

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Miquel escolta molt atent com el iaio li conta tot el que sabia fer el seu gos. El xiquet està embadalit fins que aplega la iaia per a dir-li
que el iaio mai no ha tingut un gos.

TEMA

Quotidianitat // el poder de la imaginació

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

És un text en què es barreja diàleg i narració, amb frases molt curtes que inclouen preguntes directes i amb verbs que assenyalen
accions. Presenta un vocabulari senzill adequat per als primers lectors a qui s’adreça. Es barreja l’ús del temps verbal en present i en
passat segons el personatge que parle.

ESTRUCTURA

La història comença directament amb el conflicte: el iaio afirma que el seu gos era molt sabut. a partir d’aquest moment, continua
contant tot el que l’animal era capaç de fer.

NARRADOR

PERSONATGES

Resolució del conflicte: la iaia descobreix l’engany perquè el iaio mai no ha tingut gos.

Hi ha un narrador en tercera persona de tipus objectiu ja que és un observador.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona. Com ja hem esmentat presenta una barreja entre la v eu del
narrador i el discurs directe dels personatges.

-

Principals: el iaio i Miquel. L’avi conta les aventures del seu gos i demostra tenir molta imaginació si tenim en compte el que
narra respecte a les habilitats de l’animal. El xiquet, Miquel, escolta fascinat el que el iaio li conta. Tal volta també podríem afegir
com a principal/secundari el gos. Encara que sabem que és un personatge inventat pel iaio apareix com a protagonista intern d e
la història.

- Secundari: la iaia. Apareix al final de la història per a tancar-la.
Cal comentar que només el xiquet té nom propi.
ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari principal és la casa dels iaios, encara que també es parla i veiem els escenaris en què transcorren les aventures del gos. És
una història atemporal, podria ser perfectament considerada actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest llibre és el primer número de la col·lecció Lletra Gran de l’editorial Bromera i com tots, presenta el mateix format q ue la resta. Té
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(PARATEXTOS)

les tapes blanes i forma apaïsada amb 23 pàgines. No inclouen cap dedicatòria i tampoc tenen el mateix personatge principal.
La portada té un quadre central que inclou un dibuix que torna a aparéixer a l’interior del llibre. A la part superior apareix una franja
verda amb punts blancs que continua pel llom i per la contra i on s’assenyala que el text està en MAJÚSCULA i manuscrita. En la part
inferior del quadre, n’apareix un altre que presenta el títol (en majúscula), el nom de l’autor i de l’il·lustrador/a. En l’a ngle inferior dret
de la portada apareix el nom de l’editorial i en l’esquerre, el de la col·lecció.
En el llom veiem el títol i el número d’aquest dins de la col·lecció. I, en la contra, incloses en la franja de color apareix en unes paraules
en majúscula que ens motiven a llegir la història. Davall d’aquestes paraules hi ha un dibuix relacionat amb la història (el gos, en aquest
cas) i, una mica més avall, la relació de títols que configuren la col·lecció amb el número actual emmarcat. En els angles in feriors de la
contra, en l’esquerre torna a aparéixer el nom de l’editorial i, en l’esquerre veiem el codi de barres.
Respecte a la distribució entre text i imatge, el primer es troba sempre en la pàgina esquerra i en els dos tipus de lletra q ue marca la
col·lecció. Els dibuixos es troben a la dreta encara que alguns puguen traspassar el marge d’aquesta. En la pàgina esquerra, en l’angle
superior esquerre apareix un dibuix relacionat amb la narració. Ací apareix el gos.

IL·LUSTRACIONS Com ja hem comentat, els dibuixos apareixen a les pàgines dretes del llibre i les ocupen totes senceres. Són figures molt grans, de
colors varis amb traços fins. Acompanyen el text sense contradir la informació i tampoc sense afegir-ne. Caldria destacar, això sí, l’últim
dibuix, a la pàgina 23. En el text tenim la revelació per part de la iaia respecte del gos, mentre que a la imatge es veu el xiquet i el iaio
abraçats i tots dos es veuen feliços, com si la no-existència del gos no tinguera cap importància.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Veiem un xiquet amb els seus iaios. No hi ha més presència de membres familiars. El protagonisme el desenvolupa el iaio qui s’encarrega de contar la
història perquè el nét siga feliç i ho passe bé. De la iaia no sabem res fins que hi pareix per desfer l’encant de la història.

376

FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El colom coix

IL·LUSTRADOR

Jorge Del Corral

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Editorial Bromera. Alzira. Lletra Gran. Número 2

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Carla i Pau acostumen a donar de menjar als coloms en el parc. Veuen que hi ha un que és coix i fan tots els possibles per ajudar-lo.

TEMA

Quotidianitat // El valor de l’ajuda als altres

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

És un text en què només apareix narració. les frases són molt curtes i algunes estan escrites en estil indirecte. Presenta un vocabulari
senzill adequat per als primers lectors a qui s’adreça. El temps verbal emprat és el present d’indicatiu.

ESTRUCTURA

La història presenta una estructura ternària:

NARRADOR

PERSONATGES

ESCENARI
ÈPOCA

Situació inicial: al parc hi ha molts coloms.
Conflicte: hi ha un colom coix que sempre arriba tard al menjar.
Resolució del conflicte: Carla i Pau l’ajuden perquè puga menjar.

És un narrador en tercera persona de tipus omniscient. Hi ha una presència total de la veu del narrador qui conta tota la història, fins i
tot el que pensen els personatges (amb estil indirecte).
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

-

Principals: Carla, Pau i el colom coix. Dels xiquets no tenim més informació que el nom propi però, veiem gràcies al text que
demostren empatia respecte de la situació de desigualtat entre el colom coix i la resta.

-

Secundari: la resta de coloms.

I L’escenari principal és el parc on els xiquets alimenten els coloms. És una història atemporal, podria ser perfectament considerada actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest llibre és el segon número de la col·lecció Lletra Gran de l’editorial Bromera i com tots, presenta el mateix format que la resta. Té
les tapes blanes i forma apaïsada amb 23 pàgines. No inclouen cap dedicatòria i tampoc tenen el mateix personatge principal.
La portada té un quadre central que inclou un dibuix que torna a aparéixer a l’interior del llibre. A la part superior apareix una franja
morada amb punts blancs que continua pel llom i per la contra i on s’assenyala que el text està en MAJÚSCULA i manuscrita. En la p art
inferior del quadre, n’apareix un altre que presenta el títol (en majúscula), el nom de l’autor i de l’il·lustrador/a. En l’a ngle inferior dret
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de la portada apareix el nom de l’editorial i en l’esquerre, el de la col·lecció.
En el llom veiem el títol i el número d’aquest dins de la col·lecció. I, en la contra, incloses en la franja de color apareix en unes paraules
en majúscula que ens motiven a llegir la història. Davall d’aquestes paraules hi ha un dibuix relacionat amb la història (el colom coix, en
aquest cas) i, una mica més avall, la relació de títols que configuren la col·lecció, amb el número actual emmarcat. En els angles inferiors
de la contra, en l’esquerre torna a aparéixer el nom de l’editorial i, en l’esquerre veiem el codi de barres.
Respecte a la distribució entre text i imatge, el primer es troba sempre en la pàgina esquerra i en els dos tipus de lletra q ue marca la
col·lecció. Els dibuixos es troben a la dreta encara que alguns puguen traspassar el marge d’aquesta. En la pàgina esquerra, en l’angle
superior esquerre apareix un dibuix relacionat amb la narració. Ací apareix el colom.
IL·LUSTRACIONS Com ja hem comentat, els dibuixos apareixen a les pàgines dretes del llibre. Són figures grans, de colors varis amb traços fins.
Acompanyen el text sense contradir la informació i tampoc sense afegir-ne.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No hi apareix cap estructura familiar. La història ens presenta una xiqueta i un xiquet sense més companyia que la dels coloms al parc.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La Lluna té fred

IL·LUSTRADOR

Óscar T. Pérez

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Editorial Bromera. Alzira. Lletra Gran. Número 3

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Quan la Lluna és tapada una mica per un núvol, Carme explica a Sara que el que aquella té és una bufanda perquè on la Lluna viu ha de
fer fred. La xiqueta s’ho creu i quan comença a ploure vol portar-li un impermeable.

TEMA

Quotidianitat // La innocència infantil

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

És un text on es barreja diàleg i narració, amb frases molt curtes que inclouen preguntes directes i amb verbs que assenyalen accions. El
temps verbal és principalment el present amb algunes formes en futur. Presenta un vocabulari senzill adequat per als primers lectors a
qui s’adreça.

ESTRUCTURA

La història presenta una estructura ternària:

NARRADOR

PERSONATGES

ESCENARI
ÈPOCA

-

Situació inicial: Sara mira la Lluna.

-

Resolució del conflicte: la xiqueta li porta a la Lluna un impermeable perquè no s’apague.

Conflicte: apareix un núvol que la tapa parcialment. La mare li comenta que és una bufanda que s’ha buscat per no patir fred. A
l’hora de sopar comença a ploure.

El narrador està en tercera persona i és de tipus objectiu. Quan el narrador hi apareix, només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona. Com ja hem esmentat presenta una barreja entre la veu del
narrador i el discurs directe dels personatges.

-

Principals: la protagonista és Sara, la xiqueta a qui agrada mirar la Lluna i que després del que li conten es preocupa per
aquesta. Una altra de les principals seria la Lluna que, encara que té un comportament passiu, apareix en totes les accions i
pensaments de la xiqueta.

-

Secundari: Carme i el pare. Interactuen amb Sara explicant-li i intentant aclarir-li els dubtes.

I L’escenari principal és la casa de Sara, encara que també veiem el cel on està situada la Lluna. És una història atemporal, p odria ser
perfectament considerada actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest llibre és el tercer número de la col·lecció Lletra Gran de l’editorial Bromera i com tots, presenta el mateix format q ue la resta. Té
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les tapes blanes i forma apaïsada amb 23 pàgines. No inclouen cap dedicatòria i tampoc tenen el mateix personatge principal.
La portada té un quadre central que inclou un dibuix que torna a aparéixer a l’interior del llibre. A la part superior apareix una franja
blava-verdosa amb punts blancs que continua pel llom i per la contra i on s’assenyala que el text està en MAJÚSCULA i manuscrita. En la
part inferior del quadre, n’apareix un altre que presenta el títol (en majúscula), el nom de l’autor i de l’il·lustrador/a. E n l’angle inferior
dret de la portada apareix el nom de l’editorial i en l’esquerre, el de la col·lecció.
En el llom veiem el títol i el número d’aquest dins de la col·lecció. I, en la contra, incloses en la franja de color apareix en unes paraules
en majúscula que ens motiven a llegir la història. Davall d’aquestes paraules hi ha un dibuix relacionat amb la història (la lluna, en
aquest cas) i, una mica més avall, la relació de títols que configuren la col·lecció, amb el número actual emmarcat. En els angles inferiors
de la contra, en l’esquerre torna a aparéixer el nom de l’editorial i, en l’esquerre veiem el codi de barres.
Respecte a la distribució entre text i imatge, el primer es troba sempre en la pàgina esquerra i en els dos tipus de lletra q ue marca la
col·lecció. Els dibuixos es troben a la dreta encara que alguns puguen traspassar el marge d’aquesta. En la pàgina esquerra, en l’angle
superior esquerre apareix un dibuix relacionat amb la narració. Ací apareix la lluna.

IL·LUSTRACIONS Com ja hem comentat, els dibuixos apareixen a les pàgines dretes del llibre
grandària diferent segons la pàgina. Encara que puga aparéixer algun primer
sempre apareixen dins d’un context en què hi ha més elements. Acompanyen el
ne. Resulta curiosa l’ultima il·lustració en la qual veiem la protagonista pujant
mans. És com si trencara la versemblança de la història.

i les ocupen totes senceres. les figures presenten una
plànol (bé de Sara o bé de la Lluna) aquests dibu ixos
text sense contradir la informació i tampoc sense afegirper una escala cap a la Lluna amb l’impermeable a les

ESTRUCTURES FAMILIARS
Tenim la presència de Sara, el pare i Carme a qui, encara que el text no la identifica creiem que és la mare. En un principi és qui in tenta aclarir els dubtes de
la xiqueta i, quan la història avança veiem que tots tres estan asseguts sopant junts. Si tenim en comp te aquestes consideracions estaríem parlant del model
de família nuclear o tradicional.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Pintant la casa

IL·LUSTRADOR
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AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Editorial Bromera. Alzira. Lletra Gran. Número 4

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Carles vol ajudar son pare a pintar quan aquest marxa a comprar més pintura. Sense voler tomba el pot i ha de netejar-ho tot, excepte
la seua cara.

TEMA

Quotidianitat // L’assumpció de la responsabilitat dels actes

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

És un text on es barreja diàleg i narració, amb frases molt curtes que inclouen preguntes directes i amb verbs que assenyalen accions. El
temps verbal és principalment el present amb algunes formes en futur. Presenta un vocabulari senzill adequat per als primers lectors a
qui s’adreça.

ESTRUCTURA

La història presenta una estructura ternària:

NARRADOR

PERSONATGES

ESCENARI
ÈPOCA

Situació inicial: Son pare de Carles se’n va a comprar pintura.
Conflicte: Carles vol pintar i, sense voler, tomba el pot de la pintura. Ha de netejar-ho tot.
Resolució del conflicte: el pare torna. Tot està net excepte la cara de Carles.

Presenta un narrador en tercera persona de tipus objectiu. Quan el narrador hi apareix, només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona. Com ja hem esmentat presenta una barreja entre la veu del
narrador i el discurs directe dels personatges.

-

Principals: Carles, un xiquet que pretén ajudar el pare però que acaba fent molta faena ja que ha de netejar el que ha embrutat
sense voler. Demostra iniciativa per saber com i amb què ha de netejar la pintura.

-

Secundari: el pare. No té nom. Apareix al principi i al final de la història. I, lògicament, com a adult, en veure la cara del fill es
pot imaginar que alguna cosa ha passat. A més a més, en arribar, ja li pregunta a aquest si s’ha portat bé.

I L’escenari principal és la casa de Carles. És una història atemporal, podria ser perfectament considerada actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest llibre és el quart número de la col·lecció Lletra Gran de l’editorial Bromera i com tots, presenta el mateix format que la resta. Té
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les tapes blanes i forma apaïsada amb 23 pàgines. No inclouen cap dedicatòria i tampoc tenen el mateix personatge principal.
La portada té un quadre central que inclou un dibuix que torna a aparéixer a l’interior del llibre. A la part superior apareix una franja
groga amb punts blancs que continua pel llom i per la contra i on s’assenyala que el text està en MAJÚSCULA i manuscrita. En la part
inferior del quadre, n’apareix un altre que presenta el títol (en majúscula), el nom de l’autor i de l’il·lustrador/a. En l’angle inferior dret
de la portada apareix el nom de l’editorial i en l’esquerre, el de la col·lecció.
En el llom veiem el títol i el número d’aquest dins de la col·lecció. I, en la contra, incloses en la franja de color apareixen unes paraules
en majúscula que ens motiven a llegir la història. Davall d’aquestes paraules hi ha un dibuix relacionat amb la història (Car les i el pot de
pintura, en aquest cas) i, una mica més avall, la relació de títols que configuren la col·lecció, amb el número actual emmarcat. En els
angles inferiors de la contra, en l’esquerre torna a aparéixer el nom de l’editorial i, en l’esquerre veiem el codi de barres .
Respecte a la distribució entre text i imatge, el primer es troba sempre en la pàgina esquerra i en els dos tipus de lletra que marca la
col·lecció. Els dibuixos es troben a la dreta encara que alguns puguen traspassar el marge d’aquesta. En la pàgina esquerra, en l’angle
superior esquerre apareix un dibuix relacionat amb la narració. Ací apareix un hàmster.

IL·LUSTRACIONS Com ja hem comentat, els dibuixos apareixen a les pàgines dretes del llibre però no les ocupen totes senceres, encara que alg uns
dibuixos ocupen les dues pàgines. Les figures no són grans encara que es veu diferència entre el pare i el fill. No apareixen elements que
completen el context (estan pintant i per això, tal vegada, han buidat la casa). Acompanyen el text sense contradir la informació i
tampoc sense afegir-ne. El fons de la imatge és blanc excepte quan Carles volta el pot. Aleshores, tot és groc fins que ho neteja i torna a
ser blanc.
Sempre apareix acompanyant Carles un hàmster que, com el pare, tampoc no té nom. El text tampoc no l’esmenta.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Només tenim la presència de Carles i de son pare, però no hi ha més informació per poder saber si és una família monoparental o és que en eixos moments
estaven tots dos sols.
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FITXA TÈCNICA
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IL·LUSTRADORA
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AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Editorial Bromera. Alzira. Lletra Gran. Número 5

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

A Maria li cau una dent a escola però, quan torna a casa no la troba. En qualsevol cas, com que el ratolí és molt sabut, Maria li deixa una
nota davall del coixí i a l’endemà, té un estoig de colors.

TEMA

Quotidianitat // Innocència infantil

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

És un text on es barreja diàleg i narració, amb frases molt curtes que inclouen preguntes directes i amb verbs que assenyalen accions. El
temps verbal és principalment el present amb algunes formes en futur. Presenta un vocabulari senzill adequat per als primers lectors a
qui s’adreça.

ESTRUCTURA

La història presenta una estructura ternària:

NARRADOR

PERSONATGES

ESCENARI
ÈPOCA

-

Situació inicial: mentre Maria berena li cau una dent. La xiqueta se la guarda.

-

Resolució del conflicte: es troba un estoig de colors davall del coixí.

Conflicte: quan arriba a casa i vol mostrar-la no la troba. la mare li diu que no patisca que el ratolí és molt sabut i entendrà la
situació. Maria, per si de cas, li escriu una nota,

Apareix un narrador en tercera persona de tipus objectiu. Quan el narrador hi apareix, només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona. Com ja hem esmentat presenta una barreja entre la v eu del
narrador i el discurs directe dels personatges.

-

Principals: Maria. És una xiqueta a qui cau una dent i que, quan no la troba, encara que sa mare intenta tranquil·litzar-la, té
iniciativa i decideix escriure una nota al ratolí perquè siga sabedor de la situació.

-

Secundari: la mare, que no té nom i que intenta ajudar la seua filla.

I L’escenari està dividit entre l’escola i la casa de Maria. És una història atemporal, podria ser perfectament considerada actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest llibre és el cinqué número de la col·lecció Lletra Gran de l’editorial Bromera i com tots, presenta el mateix format que la resta. Té
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les tapes blanes i forma apaïsada amb 23 pàgines. No inclouen cap dedicatòria i tampoc tenen el mateix personatge principal.
La portada té un quadre central que inclou un dibuix que torna a aparéixer a l’interior del llibre. A la part superior apareix una franja
marró clara amb punts blancs que continua pel llom i per la contra i on s’assenyala que el text està en MAJÚSCULA i manuscrita. En la
part inferior del quadre, n’apareix un altre que presenta el títol (en majúscula), el nom de l’autor i de l’il·lustrador/a. En l’angle inferior
dret de la portada apareix el nom de l’editorial i en l’esquerre, el de la col·lecció.
En el llom veiem el títol i el número d’aquest dins de la col·lecció. I, en la contra, incloses en la franja de color apareixen unes paraules
en majúscula que ens motiven a llegir la història. Davall d’aquestes paraules hi ha un dibuix relacionat amb la història (el ratolí, en
aquest cas) i, una mica més avall, la relació de títols que configuren la col·lecció, amb el número actual emmarcat. En els angles inferiors
de la contra, en l’esquerre torna a aparéixer el nom de l’editorial i, en l’esquerre veiem el codi de barres.
Respecte a la distribució entre text i imatge, el primer es troba sempre en la pàgina esquerra i en els dos tipus de lletra que marca la
col·lecció. Els dibuixos es troben a la dreta encara que alguns puguen traspassar el marge d’aquesta. En la pàgina esquerra, en l’angle
superior esquerre apareix un dibuix relacionat amb la narració. Ací apareix el ratolí.

IL·LUSTRACIONS Les il·lustracions apareixen concentrades en la pàgina dreta encara que totes elles ocupen també un poc d’espai de la pàgina esquerra
que és està el text. Són de colors molt vius i, en els casos en què només apareix Maria, ho fa com si es tractara d’un primer plànol.
Acompanyen el text sense contradir la informació encara que sí que n’hi afegeixen. Encara que el text no l’esmenta en cap moment, pels
dibuixos veiem que apareix una figura masculina (suposem que el pare). Aquest és qui arreplega la xiqueta de l’escola però totes les
interaccions verbals de la història la realitza amb la mare. També veiem en les dues últimes il·lustracions la presència discreta del ratolí.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Si només tinguérem el text parlaríem d’una mare i una filla però, com ja hem esmentat, en els dibuixos veiem la figura del pare. Per tant, estaríem p arlant
del model de família tradicional o nuclear.
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IL·LUSTRADORA

Jaume Vilanova

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Editorial Bromera. Alzira. Lletra Gran. Número 6

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Miquel pinta un elefant a escola de colors gens habituals i el seu company Rubén li ho recrimina. En canvi, a la mestra, li agrada molt
l’elefant de Miquel.

TEMA

Quotidianitat // El valor de la diversitat

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

És un text on es barreja diàleg i narració, amb frases molt curtes que inclouen preguntes directes i amb verbs que assenyalen accions. El
temps verbal és principalment el present amb algunes formes en futur. Presenta un vocabulari senzill adequat per als primers lectors a
qui s’adreça.

ESTRUCTURA

La història presenta una estructura ternària:

NARRADOR
PERSONATGES

ESCENARI
ÈPOCA

-

Situació inicial: Miquel comença a pintar un elefant de roig.

-

Resolució del conflicte: com que a la mestra li agrada l’elefant de Miquel, Rubén decideix copiar-lo.

Conflicte: mentre continua pintant-lo de colors poc habituals per a un elefant (groc i blau), Rubén un company d’escola, li va
dient que així no es pinten eixos animals.

Presenta un narrador en tercera persona de tipus objectiu. Quan el narrador hi apareix, només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

-

Principals: el protagonista és Miquel qui decideix de pintar un elefant de colors cridaners (roig, blau i groc). Podríem dir que
l’antagonista és Rubén qui es dedica a criticar els colors que empra Miquel però que canvia d’opinió quan la mestra dóna el seu
vistiplau.

-

Secundari: alhora que puntual, la mestra.

I L’escenari principal és l’escola. És una història atemporal, podria ser perfectament considerada actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest llibre és el sisé número de la col·lecció Lletra Gran de l’editorial Bromera i com tots, presenta el mateix format que la resta. Té les
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tapes blanes i forma apaïsada amb 23 pàgines. No inclouen cap dedicatòria i tampoc tenen el mateix personatge principal.
La portada té un quadre central que inclou un dibuix que torna a aparéixer a l’interior del llibre. A la part superior apareix una franja
carabassa molt clara amb punts blancs que continua pel llom i per la contra i on s’assenyala que el text està en MAJÚSCULA i
manuscrita. En la part inferior del quadre, n’apareix un altre que presenta el títol (en majúscula), el nom de l’autor i de l’il·lustrador/a.
En l’angle inferior dret de la portada apareix el nom de l’editorial i en l’esquerre, el de la col·lecció.
En el llom veiem el títol i el número d’aquest dins de la col·lecció. I, en la contra, incloses en la franja de color apareix en unes paraules
en majúscula que ens motiven a llegir la història. Davall d’aquestes paraules hi ha un dibuix relacionat amb la història (l’elefant roig, en
aquest cas) i, una mica més avall, la relació de títols que configuren la col·lecció, amb el número actual emmarcat. En els angles inferiors
de la contra, en l’esquerre torna a aparéixer el nom de l’editorial i, en l’esquerre veiem el codi de barres.
Respecte a la distribució entre text i imatge, el primer es troba sempre en la pàgina esquerra i en els dos tipus de lletra q ue marca la
col·lecció. Els dibuixos es troben a la dreta encara que alguns puguen traspassar el marge d’aquesta. En la pàgina esquerra, en l’angle
superior esquerre apareix un dibuix relacionat amb la narració. Ací apareix l’elefant.

IL·LUSTRACIONS Els dibuixos apareixen a les pàgines dretes del llibre i les ocupen totes senceres. Les figures presenten un tamany bastant gran. De fet,
no apareixen mai de cos sencer perquè ni hi caben, a la pàgina. Quasi tots són primers plànols. Acompanyen el text sense contradir la
informació i tampoc sense afegir-ne.
La representació dels dos xiquets és molt diferent: Miquel, el creatiu, porta els cabells de punta i són de diversos colors; porta la bata
desbotonada i la roba tacada de pintura. En canvi, Rubén és un xiquet pentinat i polit, amb la bata ben botonada i sense cap taca a la
roba.
La mestra no apareix mai sencera: o bé veiem un perfil de la cara o només un braç quan està felicitant Miquel pel seu dibuix.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No tenim cap presència de model familiar. Els xiquets estan a escola i, pel contingut de la història, ni tan sols es parla de les respectives famílies.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

A la fira

IL·LUSTRADORA

Pablo Tambuscio

AUTOR

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Editorial Bromera. Alzira. Lletra Gran. Número 7

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Àlex és a la fira amb els pares i per voler tenir massa coses, finalment torna a casa amb les mans buides.

TEMA

Quotidianitat // El valor educatiu de la generositat

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

És un text on es barreja diàleg i narració, amb frases molt curtes que inclouen preguntes directes i amb verbs que assenyalen accions. El
temps verbal és principalment el present amb algunes formes en futur. Presenta un vocabulari senzill adequat per als primers lectors a
qui s’adreça.

ESTRUCTURA

La història presenta una estructura ternària:

NARRADOR
PERSONATGES

ESCENARI
ÈPOCA

-

Situació inicial: Àlex és a la fira amb els pares i vol un globus.

-

Resolució del conflicte: torna a casa decebut i amb les mans buides.

Conflicte: després vol un gelat i també una poma de caramel. Com que no té prou mans se li escapa la bufa, li cau el gelat i
també, més tard la poma de caramel.

Presenta un narrador en tercera persona de tipus objectiu. Quan el narrador hi apareix, només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

-

Principals: el protagonista és Àlex qui no es cansa de demanar coses a pesar dels consells dels pares que li diuen que no pot
dur-ho tot alhora.

-

Secundari: els pares. No tenen nom. Intenten explicar al fill que no pot aguantar tantes coses en les mans però aquest no els fa
cas. Ells tampoc no li neguen res (voldran donar-li una lliçó?).

I L’escenari principal és la fira. És una història atemporal, podria ser perfectament considerada actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

Aquest llibre és el seté número de la col·lecció Lletra Gran de l’editorial Bromera i com tots, presenta el mateix format que la resta. Té
les tapes blanes i forma apaïsada amb 23 pàgines. No inclouen cap dedicatòria i tampoc tenen el mateix personatge principal.
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La portada té un quadre central que inclou un dibuix que torna a aparéixer a l’interior del llibre. A la part superior apareix una franja
grisa amb punts blancs que continua pel llom i per la contra i on s’assenyala que el text està en MAJÚSCULA i manuscrita. En la part
inferior del quadre, n’apareix un altre que presenta el títol (en majúscula), el nom de l’autor i de l’il·lustrador/a. En l’angle inferior d ret
de la portada apareix el nom de l’editorial i en l’esquerre, el de la col·lecció.
En el llom veiem el títol i el número d’aquest dins de la col·lecció. I, en la contra, incloses en la franja de color apareixen unes paraules
en majúscula que ens motiven a llegir la història. Davall d’aquestes paraules hi ha un dibuix relacionat amb la història (Àlex i la bufa, en
aquest cas) i, una mica més avall, la relació de títols que configuren la col·lecció, amb el número actual emmarcat. En els angles inferiors
de la contra, en l’esquerre torna a aparéixer el nom de l’editorial i, en l’esquerre veiem el codi de barres.
Respecte a la distribució entre text i imatge, el primer es troba sempre en la pàgina esquerra i en els dos tipus de lletra que marca la
col·lecció. Els dibuixos es troben a la dreta encara que alguns puguen traspassar el marge d’aquesta. En la pàgina esquerra, en l’angle
superior esquerre apareix un dibuix relacionat amb la narració. Ací apareix el xiquet, Àlex.
IL·LUSTRACIONS Com ja hem comentat, els dibuixos apareixen a les pàgines dretes del llibre i les ocupen totes senceres. les figures presente n una
grandària diferent segons la pàgina. Encara que puga aparéixer algun primer plànol aquests dibuixos sempre apareixen dins d’un context
en què hi ha més elements. Acompanyen el text sense contradir la informació i tampoc sense afegir-ne.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Tenim la presència d’Àlex, la mare i el pare. Model de família tradicional o nuclear.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La cova

AUTOR

IL·LUSTRADOR

Jordi Villaverde

Enric Lluch

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2011. Editorial Bromera. Alzira. Lletra Gran. Número 8

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Pep, Maite, Cristina i David estan passejant per la muntanya i arriben a l’entrada d’una cova. Els cosins i la germana volen fer-li por a
David perquè és el xicotet i li conten històries de por al voltant de la cova però, a l’hora de la veritat, David demostra qu e és el més
valent de tots i totes.

TEMA

Quotidianitat // La importància de dir la veritat

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

És un text on es barreja diàleg i narració, amb frases molt curtes que inclouen preguntes directes i amb verbs que assenyalen accions. El
temps verbal és principalment el present amb algunes formes en passat. Presenta un vocabulari senzill adequat per als primers lectors a
qui s’adreça.

ESTRUCTURA

La història presenta una estructura ternària:

NARRADOR
PERSONATGES

ESCENARI
ÈPOCA

-

Situació inicial: els quatre xiquets arriben a l’entrada d’una cova.

-

Resolució del conflicte: només era una sargantana.

Conflicte: intenten fer-li por al xicotet dient-li que si en la cova vivia un drac, un ogre, una bruixa,... però de sobte unes fulles
es mouen i els tres majors comencen a córrer morts de por.

Hi ha un narrador en tercera persona de tipus objectiu. Quan el narrador hi apareix, només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

-

Principals: el protagonista és David el xicotet dels quatre a qui la seua germana Cristina i els seus cosins Pep i Maite intenten
ficar-li la por en el cos. Estaríem davant d’un comportament típic entre germans i cosins. Fer-li la guitza al més menut o menuda.
Al remat resulta que el més xicotet es comporta com el més valent de tots quatre.

-

Secundari: la sargantana

I L’escenari principal és la muntanya per on van passejant i on es troba la cova. És una història atemporal, podria ser perfect ament
considerada actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY

Aquest llibre és el vuité número de la col·lecció Lletra Gran de l’editorial Bromera i com tots, presenta el mateix format que la resta. Té
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les tapes blanes i forma apaïsada amb 23 pàgines. No inclouen cap dedicatòria i tampoc tenen el mateix personatge principal.
La portada té un quadre central que inclou un dibuix que torna a aparéixer a l’interior del llibre. A la part superior apareix una fr anja
marró amb punts blancs que continua pel llom i per la contra i on s’assenyala que el text està en MAJÚSCULA i manuscrita. En la part
inferior del quadre, n’apareix un altre que presenta el títol (en majúscula), el nom de l’autor i de l’il·lustrador/a. En l’a ngle inferior dret
de la portada apareix el nom de l’editorial i en l’esquerre, el de la col·lecció.
En el llom veiem el títol i el número d’aquest dins de la col·lecció. I, en la contra, incloses en la franja de color apareixen unes paraules
en majúscula que ens motiven a llegir la història. Davall d’aquestes paraules hi ha un dibuix relacionat amb la història (la sargantana, en
aquest cas) i, una mica més avall, la relació de títols que configuren la col·lecció, amb el número actual emmarcat. En els angles inferiors
de la contra, en l’esquerre torna a aparéixer el nom de l’editorial i, en l’esquerre veiem el codi de barres.
Respecte a la distribució entre text i imatge, el primer es troba sempre en la pàgina esquerra i en els dos tipus de lletra que marca la
col·lecció. Els dibuixos es troben a la dreta encara que alguns puguen traspassar el marge d’aquesta. En la pàgina esquerra, en l’angle
superior esquerre apareix un dibuix relacionat amb la narració. Ací apareix la sargantana.

IL·LUSTRACIONS Com ja hem comentat, els dibuixos apareixen a les pàgines dretes del llibre i les ocupen totes senceres. les figures presente n una
grandària diferent segons la pàgina. Encara que puga aparéixer algun primer plànol aquests dibuixos sempre apareixen dins d’un c ontext
en què hi ha més elements. Acompanyen el text sense contradir la informació i tampoc sense afegir-ne.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Tenim un grup de xiquets i xiquetes. Entre tots hi ha una parella de germans i tots quatre que són cosins.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

A la piscina

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADORA

Júlia Sardà

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2012. Ed. Bromera. Alzira. Col·lecció Pr1mers contes (En
MAJÚSCULA i en manuscrita). Número 1

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Juli és un xiquet que no sap nadar i per aquest motiu, els seus pares el duen a la piscina, perquè hi aprenga.

TEMA

Quotidianitat, Condició humana // Els primers aprenentatges: la supervivència

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Molt senzill, adequat als primers lectors. Hi ha molt poc de text. Hi ha una interacció molt simple de frases senzilles entre Juli i els seus
pares i entre Juli i el monitor. El temps verbal, com ser habitual en aquests relats està tot en passat.

ESTRUCTURA

Per la poca extensió de la narració, parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: els pares duen el xiquet a la piscina i aquest confessa que no sap nadar.
- Conflicte: quan anava a reunir-se amb el monitor, Juli entropessa i cau a la piscina
- Resolució del conflicte: braceja, trau el cap de sota l’aigua i s’agafa a un suro. Presumeix que ja sap nadar.

NARRADOR

Apareix un narrador en tercera persona de tipus objectiu. Només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Personatge principal: Juli, el xiquet protagonista que no sap nadar.
Secundaris: Els pares (pare i mare) que el duen a la piscina perquè hi aprenga. El monitor, amb l’esquena ampla com una casa (única
descripció) i, com a personatges puntuals, la resta de la gent que està a la piscina.

ESCENARI I
ÈPOCA

Com indica el títol del conte, l’escenari és una piscina i, encara que es veu més gràcies a les il·lustracions, l’acció es situa en l’època
actual (la família que apunta a la piscina, a cursos de natació, els xiquets i les xiquetes).
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana. És el número 1 de la col·lecció. A la portada, a la part superior dreta, apareix el títol (en
majúscula) i la informació que diu que el text de l’interior està escrit en lletra majúscula i en manuscrita. La part central l’ocupa una
imatge del protagonista en la piscina (imatge que també apareix a la pàgina 23) i, a la part inferior, apareix el logotip de l’editorial, de la
col·lecció, el nom de l’autor i de la il·lustradora.
En la coberta posterior, dalt, hi ha dues frases escrites en majúscula sobre el contingut del llibre (sinopsi). En la part ce ntral, els títols
dels huit llibres que componen la col·lecció amb el número actual marcat de color gris. També apareix el dibuix d’una granota que
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apareixerà després, en diferents postures, en l’interior del llibre en cada una de les pàgines que tenen text.
En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editorial, el de la col·lecció i el codi de barres.
El llibre té 24 pàgines.
La divisió entre text i il·lustració és sempre la mateixa al llarg del llibre. El text apareix sempre en la pàgina de l’esque rra: la mateixa
frase escrita en els dos tipus de lletra i el dibuix de la granota. A la pàgina dreta, i ocupant-la completament, apareix la il·lustració.
Són dibuixos amb molt de color que es centren bàsicament en els personatges i veiem clarament com l’escenari és una piscina. Ens
ajuden a acabar d’imaginar les faccions dels personatges dient les frases del text i també, com transcorre l’acció. Són bastant atractives.
IL·LUSTRACIONS Gràcies a elles sabem que els progenitors de Juli són un home i una dona ja que el text només diu “els pares”. Crida l’atenció la
diferència d’aspecte físic entre el pare (prim i amb aspecte fràgil) i el monitor de la piscina (amb aspecte d’atleta). A més, com hem
assenyalat anteriorment, aquest és l’únic personatge que hi apareix descrit.
ESTRUCTURES FAMILIARS
L’estructura familiar que apareix al relat és la tradicional o nuclear: pare, mare i fill. Són els dos progenitors els que acompanyen el xiquet a la piscina el
primer dia i es queden tota l’estona que dura la història.

392

FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El clot misteriós

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Miguel Ángel Díez

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2012. Ed. Bromera. Alzira. Col·lecció Pr1mers contes (En MAJÚSCULA i
en manuscrita). Número 2

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un grup de xiquets i de xiquetes es pregunten què serà un clot molt gran que hi ha al parc.

TEMA

Quotidianitat, Condició humana // Els primers aprenentatges: la curiositat

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Molt senzill, adequat als primers lectors. Hi ha molt poc de text. El temps verbal que s’empra està principalment en passat.

ESTRUCTURA

Per la poca extensió de la narració, parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: apareix un clot molt gran al parc
- Conflicte: els xiquets i les xiquetes fan suposicions sobre què serà. Fins i tot pregunten a una dona
- Resolució del conflicte: un senyor apareix i planta una planta al forat.

NARRADOR

Hi ha presència del narrador en tercera persona de tipus omniscient per tal de contar-nos el que pensen els xiquets i les xiquetes sobre
el forat.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Personatge principal: en aquest relat hi ha més d’un, ja que tots tenen el mateix grau d’importància. Maria, Carles, Andreu i Elena són
els xiquets que es pregunten què serà el forat.
Secundaris: La dona que ve del forn, a qui li pregunten i també dóna la seua opinió i, finalment, el senyor que hi planta la planta.

ESCENARI I
ÈPOCA

L’escenari és un parc i l’acció es situa en l’època actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana. És el número 2 de la col·lecció. A la portada, a la part superior dreta, apareix el títol (en
majúscula) i la informació que diu que el text de l’interior està escrit en lletra majúscula i en manuscrita. La part central l’ocupa una
imatge en què es veu un gosset nugat que intenta aguaitar pel forat i una persona (de qui no es veu el cap) que fa força perq uè l’animal
no hi entre (la imatge apareix a la pàgina 7 i el text ens diu que és Carles a qui ja veiem la cara); i, a la part inferior, apareix el logotip
de l’editorial, de la col·lecció, el nom de l’autor i de l’il·lustrador.
En la coberta posterior, dalt, hi ha dues frases escrites en majúscula sobre el contingut del llibre (sinopsi). En la part central, els títols
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dels huit llibres que componen la col·lecció amb el número actual marcat de color gris. També apareix el dibuix d’una planta que
apareixerà després, en diversos graus de creixement, en l’interior del llibre en cada una de les pàgines que tenen text.
En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editorial, el de la col·lecció i el codi de barres.
El llibre té 24 pàgines.
La divisió entre text i il·lustració és sempre la mateixa al llarg del llibre. El text apareix sempre en la pàgina de l’esquerra: la mateixa
frase escrita en els dos tipus de lletra i el dibuix de la planta. A la pàgina dreta, i ocupant-la completament, apareix la il·lustració.
Són dibuixos amb molt de color que es centren bàsicament en els personatges i veiem clarament com l’escenari és el parc. Acompanyen
el que diu el text ja que cada una de les opcions que pensen els xiquets i xiquetes i, fins la dona, estan acompanyades d’una imatge que
IL·LUSTRACIONS hi està relacionada. Si Maria pensa que és un cau de conillets, al dibuix apareix amb un conill de peluix; si Carles pensa que és un
amagatall de menjar per als gossos, doncs ell va amb el seu gos, etc. A pesar de ser a color, els colors no són massa vius. Semblen
dibuixos un tant difuminats.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No apareix cap tipus d’estructura familiar al relat. Tenim dos xiquets i dos xiquetes que semblen estar sols jugant al parc. Apareix una dona que ve de
comprar i a qui pregunten i, per últim, el jardiner que fa la seua tasca i marxa sense haver intercanviat cap paraula amb les criatures.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Fent Fotos

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Fernando Falcone

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2012. Ed. Bromera. Alzira. Col·lecció Pr1mers contes (En
MAJÚSCULA i en manuscrita). Número 3

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un iaio fa fotos amb la seua càmera a la néta però no sembla capaç d’enfocar la xiqueta.

TEMA

Quotidianitat, Condició humana // Els primers aprenentatges: les limitacions

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Molt senzill, adequat als primers lectors. Hi ha molt poc de text. El temps verbal, com ser habitual en aquests relats està tot en passat.

ESTRUCTURA

Per la poca extensió de la narració, parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: el iaio fa fotos i més fotos amb la nova càmera.
- Conflicte: intenta fer-li una foto a la néta però no hi ha manera. No enfoca bé.
- Resolució del conflicte: es posa les ulleres i se soluciona el problema.

NARRADOR

Hi ha presència del narrador en tercera persona de tipus omniscient per tal de contar-nos el que va passant amb les fotos i el que pensa
el iaio.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Els personatges no tenen nom. S’identifiquen per la relació familiar. El iaio, la néta serien els principals i la mare actuaria com a
personatge secundari.
Els dos primers i, principalment el iaio és qui realitza les accions amb l’ajuda de la néta.

ESCENARI I
ÈPOCA

L’escenari és la casa i l’acció es situa en l’època actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana. És el número 3 de la col·lecció. A la portada, a la part superior dreta, apareix el títol (en
majúscula) i la informació que diu que el text de l’interior està escrit en lletra majúscula i en manuscrita. La part central l’ocupa part
d’una imatge que apareix en l’interior del llibre (pàgines 8 i 9) en la qual veiem el iaio fent una foto a la néta però, en la pantalla de la
càmera no es veu la cara de la xiqueta, sinó unes cortines. A la part inferior, apareix el logotip de l’editorial, de la col·lecció, el nom de
l’autor i de l’il·lustrador.
En la coberta posterior, dalt, hi ha dues frases escrites en majúscula sobre el contingut del llibre (sinopsi). En la part ce ntral, els títols
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dels huit llibres que componen la col·lecció amb el número actual marcat de color gris. També apareix el dibuix d’una marieta que
apareixerà després, en diferents posicions, en l’interior del llibre en cada una de les pàgines que tenen text.
En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editorial, el de la col·lecció i el codi de barres.
El llibre té 24 pàgines.
La divisió entre text i il·lustració és quasi sempre la mateixa al llarg del llibre. El text apareix sempre en la pàgina de l’esquerra: la
mateixa frase escrita en els dos tipus de lletra i el dibuix de la planta. A la pàgina dreta, i ocupant-la completament, apareix la
il·lustració. En algunes pàgines (8-9, 10-11, 20-21 i 22-23) el dibuix ocupa també part de la pàgina esquerra, on apareix el text.
Són dibuixos a color que es centren bàsicament en els personatges i es pot veure com van interactuant, la xiqueta posant i el iaio fent
fotos. Poden ajudar a completar la història però no estan ben bé ordenats. Per exemple, a la pàgina 4 ens diu que han eixit u nes cortines
en la foto que intentava fer a la néta i el dibuix està entre les pàgines 8 i 9.
En les pàgines 7 i 15, la xiqueta posa amb unes ulleres que, al final, sabem que són del iaio i que en no dur -les, no enfocava bé.
IL·LUSTRACIONS
(Avançament d’informació). Crida l’atenció també que en la il·lustració que ocupa les pàgines 10 i 11 hi ha una altra marieta en la
càmera del iaio.
La caracterització dels personatges és cridanera perquè, sense fer la sensació de ser grotescs, tenen unes proporcions desequilibrades. I
els colors no són vius i predomina el color ocre.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Suposem que estem en una família que té com a integrants un iaio, una néta i una mare. Parlem de suposició perquè no tenim mé s informació sobre aquests
i sabem que són aquestes representacions familiars perquè és el nom amb què els identifica el relat.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Vull un animalet

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR/A

Subi

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2012. Ed. Bromera. Alzira. Col·lecció Pr1mers contes (En
MAJÚSCULA i en manuscrita). Número 4

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Toni és un xiquet que no té mascota. Com que la resta d’amics i amigues sí que en tenen, el xiquet decideix de demanar un animalet
als pares.

TEMA

Quotidianitat, condició humana// La responsabilitat que suposa tenir una mascota (fer-se adult)

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Molt senzill, adequat als primers lectors. Hi ha molt poc de text. El temps verbal, com ser habitual en aquests relats està tot en
passat.

ESTRUCTURA

Per la poca extensió de la narració, parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: els amics i amigues de Toni tenen mascotes i en presumeixen
- Conflicte: Toni demana una mascota als pares i aquests li gasten una broma
- Resolució del conflicte: finalment Toni aconsegueix la seua desitjada mascota

NARRADOR

Apareix un narrador en tercera persona de tipus objectiu que actua com a observador i que conta el que va passant amb les mascotes
i amb la situació concreta de Toni.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Apareixen diversos xiquets i xiquetes amb les seues mascotes: Rosa-gossa; Andreu-gat; Annabel-hàmster; Paula-peixos. Després
està Toni, el protagonista i els seus pares (que no tenen nom). I al final, apareix la mascota de Toni, un canari groc.

ESCENARI I ÈPOCA

L’escenari és la casa dels diferents xiquets i xiquetes i l’acció es situa en l’època actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana. És el número 4 de la col·lecció. A la portada, a la part superior dreta, apareix el títol (en
majúscula) i la informació que diu que el text de l’interior està escrit en lletra majúscula i en manuscrita. La part central l’ocupa part
d’una imatge que apareix en l’interior del llibre (pàgina 17) en la qual veiem Toni, amb cara d’incertesa, que obri una caixa en què
s’intueix la cara d’un gos. A la part inferior, apareix el logotip de l’editorial, de la col·lecció, el nom de l’autor i de l’il· lustrador/a.
En la coberta posterior, dalt, hi ha dues frases escrites en majúscula sobre el contingut del llibre (sinopsi). En la part central, els títols
dels huit llibres que componen la col·lecció amb el número actual marcat de color gris. També apareix el dibuix d’un gos que
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apareixerà després, en diferents posicions, en l’interior del llibre en cada una de les pàgines que tenen text.
En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editorial, el de la col·lecció i el codi de barres.
El llibre té 24 pàgines.
La divisió entre text i il·lustració és quasi sempre la mateixa al llarg del llibre. El text apareix sempre en la pàgin a de l’esquerra: la
mateixa frase escrita en els dos tipus de lletra i el dibuix de la planta. A la pàgina dreta, i ocupant-la completament, apareix la
il·lustració.

IL·LUSTRACIONS

Les il·lustracions van acompanyant el text. Al principi veiem les xiquetes (excepte Annabel) i els xiquets i les seues mascotes.
Després, ja es centren en Toni i la seua família. Una vegada més, gràcies a les il·lustracions veiem que els pares són un home i una
dona.
Tenen unes línies bastants suaus i les proporcions són les habituals o esperades en aquest nivell.
ESTRUCTURES FAMILIARS

L’estructura familiar està composta per un pare, una mare i un fill. Hi torna a aparéixer la família tradicional o nuclear. A més, en aquesta història trobem que
en l’escena en què Toni demana als pares un animal, el pare i el fill estan asseguts a taula amb els plats buits mentre que la mare es dirigeix cap a d’ells amb
la cassola en les mans. També cal afegir que la conversa o interacció sobre el perquè Toni vol tenir un animal la realitza amb el pare i, al final, aquest és qui li
dóna el canari davant de la mirada complaguda de la mare.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Pares forçuts

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Horacio Elena

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2012. Ed. Bromera. Alzira. Col·lecció Pr1mers contes (En
MAJÚSCULA i en manuscrita). Número 5

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Carles i Mariona intenten impressionar-se l’un a l’altra presumint de la força dels seus pares. Al remat, qualsevol paregut amb la realitat
és pura ciència ficció.

TEMA

Quotidianitat i família // Els primers aprenentatges: la idealització

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Molt senzill, adequat als primers lectors. Hi ha molt poc de text. Hi ha una interacció molt simple de frases senzilles entre e ls dos xiquets.
El temps verbal, com ser habitual en aquests relats està tot en passat.

ESTRUCTURA

Per la poca extensió de la narració, parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: Carles presumeix de la força que té son pare.
- Conflicte: Mariona també presumeix de la de son pare i les apostes sobre el que aquells poden fer van augmentant.
- Resolució del conflicte: els pares necessiten ajuda dels xiquets per moure un contenidor. No són tan forçuts.

NARRADOR

El narrador en aquesta història està en tercera persona i és de tipus objectiu, només referma el que passa.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Carles i Mariona, els dos xiquets que tenen la conversa per veure quin pare és el més forçut. I, lògicament els pares de tots dos. Podríem
considerar que tots quatre són els protagonistes de la història.

ESCENARI I
ÈPOCA

L’escenari és el carrer on els xiquets hi són (assentats en un esglaó d’un portal). Després apareixen diversos escenaris que s ón on els
xiquets situen les fetes dels pares. L’època és actual.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana. És el número 5 de la col·lecció. A la portada, a la part superior dreta, apareix el títol (en
majúscula) i la informació que diu que el text de l’interior està escrit en lletra majúscula i en manuscrita. La part central l’ocupa una
imatge d’un dels dos pares (imatge que també apareix a la pàgina 13) i, a la part inferior, apareix el logotip de l’editorial, de la col·lecció,
el nom de l’autor i de la il·lustrador.
En la coberta posterior, dalt, hi ha dues frases escrites en majúscula sobre el contingut del llibre (sinopsi). En la part central, els títols
dels huit llibres que componen la col·lecció amb el número actual marcat de color gris. També apareix el dibuix d’un home pra cticant
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halterofília que apareixerà després, en diferents postures, en l’interior del llibre en cada una de les pàgines que tenen text.
En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editorial, el de la col·lecció i el codi de barres.
El llibre té 24 pàgines.
La divisió entre text i il·lustració és sempre la mateixa al llarg del llibre. El text apareix sempre en la pàgina de l’esquerra: la mateixa
frase escrita en els dos tipus de lletra i el dibuix de l’home amb les peses. A la pàgina dreta, i ocupant-la completament, apareix la
il·lustració.
Són dibuixos a color que es centren bàsicament en els personatges i que, a banda de mostrar-nos com són Carles i Mariona, ens mostren
les accions que els xiquets diuen que han realitzat els pares. Quan apareixen descrits pels fills, els pares, encara que amb aparença
IL·LUSTRACIONS normal, no tenen cap problema a l’hora de realitzar esforç físic. En canvi, al final del llibre, quan no poden menejar el con tenidor, els
dibuixos ens els presenten amb cara de patiment i suant moltíssim per l’esforç físic. Queda molt clara la diferència entre com veuen els
xiquets als pares i el que és en realitat.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Tenim un xiquet i una xiqueta que parlen dels respectius pares. En cap moment es fa esment a una altra figura familiar ni tampoc apareix reflectida en cap
il·lustració.

400

FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Perdut a l’estació

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADOR

Iban Barrenetxea

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2012. Ed. Bromera. Alzira. Col·lecció Pr1mers contes (En
MAJÚSCULA i en manuscrita). Número 6

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

A causa d’una entropessada Marc se separa de son pare en una estació de tren plena de gent i ha de mirar com tornar a reunir -se amb
ell.

TEMA

Quotidianitat i família // Els primers aprenentatges: les estratègies

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Molt senzill, adequat als primers lectors. En aquest llibre no apareix diàleg. Algunes descripcions però molt curtes. El temps verbal, com
ser habitual en aquests relats està tot en passat.

ESTRUCTURA

Per la poca extensió de la narració, parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: Marc va per l’estació del tren agafat de la mà de son pare.
- Conflicte: entropessen amb un senyor i pare i fill se separen. El xiquet busca son pare pujat a un banc de l’estació.
- Resolució del conflicte: pare i fill es retroben i continuen junts agafats novament i ben fort de la mà.

NARRADOR

En no haver-hi diàleg, tot és contat pel narrador que apareix en tercera persona i de tipus omniscient, el que pensa, el que veu Marc, el
que li diu el pare, etc.
Aquest conte és una narració d’autor. És el procés creatiu d’una persona.

PERSONATGES

Marc i son pare de qui no sabem el nom però sabem que no és calb. Podríem parlar que el xiquet és el protagonista i el pare, el
personatge secundari.
Com a puntuals tindrem la resta de gent que camina per l’estació.

ESCENARI I
ÈPOCA

L’escenari és una estació de trens. L’època no està determinada. El text no diu res d’aquesta i per les il·lustracions diríem que no és
l’actualitat.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana. És el número 6 de la col·lecció. A la portada, a la part superior dreta, apareix el títol (en
majúscula) i la informació que diu que el text de l’interior està escrit en lletra majúscula i en manuscrita. La part central l’ocupa una
imatge d’unes persones realitzant diverses accions (imatge que també apareix a la pàgina 3) i, a la part inferior, apareix el logotip de
l’editorial, de la col·lecció, el nom de l’autor i de la il·lustrador.
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En la coberta posterior, dalt, hi ha dues frases escrites en majúscula sobre el contingut del llibre (sinopsi). En la part central, els títols
dels huit llibres que componen la col·lecció amb el número actual marcat de color gris. També apareix el dibuix d’un revisor de tren amb
una bandera de color verd que apareixerà després, en diferents postures com a ninot en un rellotge d’estil antic, en l’interior del llibre en
cada una de les pàgines que tenen text.
En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editorial, el de la col·lecció i el codi de barres.
El llibre té 24 pàgines.
La divisió entre text i il·lustració és sempre la mateixa al llarg del llibre. El text apareix sempre en la pàgina de l’esque rra: la mateixa
frase escrita en els dos tipus de lletra i el dibuix del rellotge. A la pàgina dreta, i ocupant-la completament, apareix la il·lustració. De
vegades la il·lustració entra també en alguna pàgina de l’esquerra
Gràcies a les il·lustracions podem considerar que el protagonista i son pare es troben en una estació de tren de la Gran Bret anya perquè
IL·LUSTRACIONS apareix un policia amb el típic uniforme d’aquell país. A més, també veiem pel vestuari i pel tipus de trens que l’època no és l’actual.
Com a la resta de la col·lecció, tenen molt de color i acompanyen el text.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Només sabem que són un pare i un fill. No hi ha cap tipus de referència més. No sabem si a la llar hi ha més família o en són una monoparental.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La funció

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADORA

Marta Montaña

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2012. Ed. Bromera. Alzira. Col·lecció Pr1mers contes (En
MAJÚSCULA i en manuscrita). Número 7

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

A classe, els xiquets i les xiquetes assagen per a la funció de final del curs. Enguany serà un ball.

TEMA

Quotidianitat i condició humana // Els primers aprenentatges: l’autoestima

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Molt senzill, adequat als primers lectors. Van entremesclant-se el diàleg i els fragments narrats. El temps verbal, com ser habitual en
aquests relats està tot en passat.

ESTRUCTURA

Per la poca extensió de la narració, parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: Pilar, la mestra, arriba a classe amb la notícia que faran un ball per al festival de final de curs.
- Conflicte: els xiquets són reticents. Diuen que no saben ballar. Aleshores, practiquen.
- Resolució del conflicte: al final comproven que tot era més fàcil del que pensaven però que cal continuar assajant.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor. Encara que hi ha presència de diàleg, destaca més la presència del narrador en tercera persona de
tipus objectiu que ens conta el que va ocorrent en l’aula i a l’assaig.

PERSONATGES

Els personatges principals i protagonistes alhora serien la mestra Pilar i els xiquets i xiquetes que componen la seua classe. No sabem
de quantes criatures estem parlant. De fet, només coneixem el nom de dos que són els que protesten: Hassan i Sònia.

ESCENARI I
ÈPOCA

L’escenari és l’aula del centre escolar i una altra sala que sembla ser un teatre de la mateixa escola. L’època sembla ser l’actual però, ho
sabem més prompte per les il·lustracions.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana. És el número 7 de la col·lecció. A la portada, a la part superior dreta, apareix el títol (en
majúscula) i la informació que diu que el text de l’interior està escrit en lletra majúscula i en manuscrita. La part central l’ocupa una
imatge d’uns xiquets i xiquetes jugant (imatge que també apareix a la pàgina 3) i, a la part inferior, apareix el logotip de l’editorial , de la
col·lecció, el nom de l’autor i de la il·lustradora.
En la coberta posterior, dalt, hi ha dues frases escrites en majúscula sobre el contingut del llibre (sinopsi). En la part central, els títols
dels huit llibres que componen la col·lecció amb el número actual marcat de color gris. També apareix el dibuix d’un peluix, una ovella
que sembla ser la mascota de la classe, que apareixerà després en diferents postures en l’interior del llibre en cada una de les pàgines
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que tenen text.
En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editorial, el de la col·lecció i el codi de barres.
El llibre té 24 pàgines.
La divisió entre text i il·lustració és sempre la mateixa al llarg del llibre. El text apareix sempre en la pàgina de l’esquerra: la mateixa
frase escrita en els dos tipus de lletra i el dibuix del rellotge. A la pàgina dreta, i ocupant-la completament, apareix la il·lustració. De
vegades la il·lustració entra també en alguna pàgina de l’esquerra.
Gràcies a les il·lustracions podem saber que la classe està composta per quatre xiquets i tres xiquetes i que existeix diversitat cultural ja
IL·LUSTRACIONS que veiem un xiquet negre i un altre nord-africà (a qui sabem que li diuen Hassan). Probablement ja seran segones o terceres
generacions. És a dir que, en aquest cas, a banda d’acompanyar el text, també afigen o amplien informació.
ESTRUCTURES FAMILIARS
No podem detectar cap tipus d’estructura familiar ja que no s’hi fa cap referència.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

La tele no funciona

AUTOR

Enric Lluch

IL·LUSTRADORA
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ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT. 2012. Ed. Bromera. Alzira. Col·lecció Pr1mers contes (En
MAJÚSCULA i en manuscrita). Número 8

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

La televisió no funciona per culpa d’una avaria a l’antena i, en lloc de telefonar al tècnic, el senyor Eladi decideix de reparar -la ell.

TEMA

Quotidianitat // Els primers aprenentatges: l’acceptació

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

Molt senzill, adequat als primers lectors. Van entremesclant-se el diàleg i els fragments narrats. El temps verbal, com ser habitual en
aquests relats està tot en passat.

ESTRUCTURA

Per la poca extensió de la narració, parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: Eladi i Elionor volen veure una pel·lícula però la tele no funciona.
- Conflicte: Eladi decideix reparar l’antena i quasi cau de la teulada.
- Resolució del conflicte: els bombers rescaten Eladi i el tècnic repara l’antena.

NARRADOR

Encara que hi ha presència de diàleg, destaca més la presència del narrador en tercera persona i de tipus objectiu que ens conta el que
va ocorrent en l’aventura d’Eladi per voler reparar l’antena i estalviar uns diners.
Aquest conte és una narració d’autor.

PERSONATGES

Els principals i protagonistes són Eladi i Elionor que semblen ser un matrimoni de certa edat (il·lustracions). Ell vol fer la reparació
perquè encara recorda que va ser escalador i ella, l’anima a fer-ho.
Com a secundaris tindríem el tècnic que repara l’antena i el veí que avisa els bombers.

ESCENARI I
ÈPOCA

L’escenari és la casa i l’exterior d’aquesta. No podríem dir si l’època és l’actualitat perquè la decoració de la casa és antiga però, sí que
sembla que ho siga.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre està enquadernat en tapa blana. És el número 8 de la col·lecció. A la portada, a la part superior dreta, apareix el títol (en
majúscula) i la informació que diu que el text de l’interior està escrit en lletra majúscula i en manuscrita. La part central l’ocupa una
imatge dels dos personatges davant la televisió que no funciona (imatge que també apareix a la pàgina 5) i, a la part inferior, apareix el
logotip de l’editorial, de la col·lecció, el nom de l’autor i de la il·lustradora.
En la coberta posterior, dalt, hi ha dues frases escrites en majúscula sobre el contingut del llibre (sinopsi). En la part central, els títols
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dels huit llibres que componen la col·lecció amb el número actual marcat de color gris. També apareix el dibuix d’un gat que sembla ser
la mascota de la parella (es troba dormint damunt del televisor), que apareixerà després en diferents postures en l’interior del llibre en
cada una de les pàgines que tenen text.
En la part inferior torna a aparéixer el logotip de l’editorial, el de la col·lecció i el codi de barres.
El llibre té 24 pàgines.
La divisió entre text i il·lustració és sempre la mateixa al llarg del llibre. El text apareix sempre en la pàgina de l’esque rra: la mateixa
frase escrita en els dos tipus de lletra i el dibuix del rellotge. A la pàgina dreta, i ocupant-la completament, apareix la il·lustració.
Gràcies a les il·lustracions podem saber de manera més o més certa l’edat dels dos protagonistes ja que tenen aspecte de persones
IL·LUSTRACIONS grans. La sensació es referma tant per la roba que visten com per la decoració de la casa. No presenta un estil modern. I també sabem
gràcies a les il·lustracions que tenen un gat roig com a mascota.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Sospitem que Eladi Elionor són matrimoni perquè en una de les il·lustracions (que també és la de portada) apareix un quadre d’ells dos vestits de nuvis i
davant d’un pastís de noces. Respecte del fet de si tenen o no descendència, ja no disposem de més informació.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Les flors de l’Albagés

AUTOR

Llorenç el contacontes

IL·LUSTRADORA

Paula Peña

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT.

2010. Edicions del Bullent. Picanya. Cavallet de mar, 13

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Se’ns conta la vida d’una família de masovers a l’Albagés, que és un llogaret de Vistabella, per comparar com es relacionaven abans les
famílies i com ho fan ara.

TEMA

Quotidianitat i context // El valor de les paraules

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

El text està escrit en passat i està compost per frases no molt llargues per fer comprensible el missatge. Presenta un vocabulari
relacionat amb la família (relacions de parentiu), antropònims i els animals que vivien en el mas. El relat presenta fórmula d’inici i de
tancament (encara que no molt tradicionals), perquè ens està contant la història de la família en una altra història actual.

ESTRUCTURA

En realitat no podem definir una estructura en aquest relat ja que el que l’autor presenta són un seguit de frases, mitjançan t les quals
anem coneixent la família, el que feien, com vivien i com es relacionaven. Però, no apareix cap conflicte en el relat que necessite se r
solucionat de cap manera.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor ja que s’aprecia clarament que es tracta del procés creatiu d’una persona. La presència és
clarament la d’un narrador en tercera persona de tipus omniscient que ens conta tot al voltant de la família que vivia a l’Albagés i que
també ens diu que ara ja no hi són els personatges de la història però que poden percebre aquella manera de viure encara en aquell
indret.

PERSONATGES

No hi ha cap personatge que destaque per damunt del altres per poder-lo considerar el o la protagonista. La història ens presenta un
matrimoni compost per Lliris i Narcís i les tres filles Rosa, Margarida i Violeta. Cadascú té la seua funció en la casa i tenen entre tots i
totes molt bona relació. També se’ns presenten els iaios materns Hortènsia i Jacint, que hi viuen a prop; i els paterns Gesmi l i Rosella
que vivien a Castellfort.
Com es pot apreciar, encara que no s’assenyale explícitament, tots els personatges tenen noms de flors, és les flors a què fa referè ncia el
títol.

ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari és la casa de la família i els voltants i ens situa uns quants anys arrere en el temps.
ASPECTES FORMALS
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DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre presenta tapa blana i amb un format més quadrat que no rectangular. La portada i la contra són una imatge del llibr e i presenta
les tres filles dalt del burro amb la façana de la casa de fons. Enmig de la portada, apareix un quadre amb el títol, el nom de l’autor i el
de la il·lustradora. Davall del quadre està el número del llibre (el 13) i en la part inferior el nom de la col·lecció amb el dibuix de l’animal
que li dóna nom, el cavallet de mar de color roig. En el llom només apareix el nom de la col·lecció i el número. En la contra, apareix el
codi de barres i unes paraules del contacontes. En la part inferior, apareix el nom de l’editorial.
El llibre té 30 pàgines. No inclou una dedicatòria i, a més, se’ns informa que hi ha unes propostes didàctiques que es distribuiran
gratuïtament als docents que les demanen.
El tipus de lletra que s’empra és de pal i, pel que fa a la distribució entre text i imatge, en la majoria de les pàgines apareix alhora text i
imatge.

Com és habitual en els llibres d’aquestes edats, els dibuixos són de color. En conjunt, les il·lustracions acompanyen el que el text va dient
sense afegir informació nova. Normalment ens presenten els personatges en els diferents escenaris del mas, ja que cadascú té una
IL·LUSTRACIONS funció perquè tot transcórrega sense problemes i sempre apareixen somrient, com si la seua vida fóra la millor. Apareixen tan t a
l’exterior acompanyats d’animals com a l’interior de la casa fent diferents accions. És curiosa la presentació dels iaios paterns, com que
no estan a prop, els veiem mitjançant dos retrats de l’època.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Apareix una família nuclear típica formada per un pare i una mare amb tres filles. I, com ja ha estat assenyalat, també tenim la presència, encara que
puntual dels quatre iaios (materns i paterns).
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

On s’amaga la son?

AUTORA

Teresa Broseta

IL·LUSTRADOR

Canto Nieto

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT.

2011. Edicions del Bullent. Picanya. Cavallet de mar, 14

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Una xiqueta no pot dormir i son pare li diu que ha de buscar la son perquè, de vegades, aquesta no vol venir.

TEMA

Quotidianitat // El valor de la imaginació en la resolució de problemes

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

El text està escrit en present i està compost per frases no molt llargues per fer comprensible el missatge. Presenta un vocabulari ple de
verbs d’acció, per tal de representar el que ocorre a la història. Encara que adaptat al nivell que es demana als possibles lectors, el lèxic
és formal. En el lèxic també apareixen moltes expressions relacionades amb l’estima (noms amb els quals el pare s’adreça a la filla).
El relat no presenta cap fórmula d’inici ni de tancament, però sí la barreja entre la veu del narrador i la presència de diàlegs curts.

ESTRUCTURA

Parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: la xiqueta es prepara per a dormir però la son no ve.
- Conflicte: fent cas del consell del pare, la xiqueta busca mentalment i amb els ulls tancats per tots els racons on la son es pot have r
amagat.
- Resolució del conflicte: finalment, després d’una estoneta, la troba davall del coixí del llit i dorm plàcidament.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor ja que s’aprecia clarament que es tracta del procés creatiu d’una persona. El narrador apareix en
primera persona i és de tipus protagonista ja que qui conta la història és el personatge principal, la xiqueta, que alhora de funcionar
com un narrador omniscient (sap perfectament com és son pare i com es troba), també ens va contant tot el que fa i on va mirant per
tal de trobar la son.

PERSONATGES

Personatge principal: la xiqueta, de qui no coneixem el nom. No hi ha cap presentació ni tampoc apareix el nom d’aquesta al llarg de
la història. Se’ns presenta com a una criatura de poca edat, ja que ella mateixa ens diu que necessita l’ajuda dels pares per posar-se el
pijama i rentar-se les dents. L’acció de la història se centra en ella perquè no pot adormir-se.
Secundaris: el pare, que tampoc té nom, és l’altre personatge del conte. És qui trau la paciència per parlar amb la filla després d’haver
intentat de diverses formes que s’adormira.

ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari és la casa de la família i l’època és actual.
ASPECTES FORMALS
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DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre presenta tapa blana i amb un format més quadrat que no rectangular. La portada i la contra són una imatge del llibre i presenta
la protagonista dormint, amb el cap en un coixí damunt d’un fons d’estrelles. Enmig de la portada, als peus de la xiqueta, ap areix un
quadre amb el títol, el nom de l’autora i el de l’il·lustrador. Davall del quadre està el número del llibre (el 14) i en la part inferior el nom
de la col·lecció amb el dibuix de l’animal que li dóna nom, el cavallet de mar de color roig. En el llom només apareix el nom de la
col·lecció i el número. En la contra, apareix el codi de barres, una síntesi del relat i una xicoteta informació de les autores i de
l’il·lustrador. En la part inferior, apareix el nom de l’editorial.
El llibre té 27 pàgines. Inclou una dedicatòria i, a més, se’ns informa que hi ha unes propostes didàctiques realitzades per Isabel Fuertes
i que es distribuiran gratuïtament als docents que les demanen.
El tipus de lletra que s’empra és de pal i, pel que fa a la distribució entre text i imatge, en la majoria de les pàgines apareix alhora text i
imatge. Normalment, el primer, en la part inferior de la pàgina.

Com és habitual en els llibres d’aquestes edats, els dibuixos són de color. En aquest número, predomina els colors pastel (ad equats per a
un moment en què cal rebaixar l’energia ja que cal anar a dormir). Els dos personatges van apareixent en diverses pàgines, encara que
la xiqueta té major protagonisme. La figura del pare, quan apareix dempeus, sempre un fa des d’una perspectiva que va del terra fins a
dalt, la qual cosa provoca que aparente ser molt més alt ja que presenta unes cames molt llargues. Dins de l’ús dels colors predomina
IL·LUSTRACIONS
l’estereotip de presentar l’habitació de la xiqueta amb mobles i complements pràcticament tots de color de rosa.
En conjunt, les il·lustracions acompanyen el que el text va dient sense afegir informació nova però, a partir del moment en què la xiqueta
comença a busca la son, les imatges poden crear confusió. Segons el text, la xiqueta busca la son amb el pensament, però en e ls
dibuixos la veiem dreta en diferents llocs de l’habitació.
ESTRUCTURES FAMILIARS
En la primera pàgina del conte, la xiqueta parla dels pares, però, al llarg de la narració l’única figura que apareix és la d el pare. Aquesta és tota la informació
que dóna el text de l’estructura familiar.

410

FITXA TÈCNICA
TÍTOL

El ratolí i les disfresses

AUTORA

Irene Verdú

IL·LUSTRADORA

Noèlia Conca

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT.

2011. Edicions del Bullent. Picanya. Cavallet de mar, 15

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Un ratolí que viu tranquil·lament en el seu cau és un fan de les disfresses i, quan es disfressa s’imagina vivint mil vides i viatjant a mil
llocs. Un dia una rateta viatgera apareix en el cau i el ratolí s’enamora i se n’adona que li queda molt de món per descobrir.

TEMA

Sentiments, context // La importància d’acomplir els somnis

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

El text està escrit en present i està compost per frases no molt llargues per fer comprensible el missatge. Com a peculiaritat, cal destacar
que el text es presenta en estrofes de quatre versos que van contant la història. Presenta un vocabulari relacionat amb el tema: les
disfresses i els viatges. Apareixen animals de països concrets i també alguns monuments o edificis coneguts internacionalment com el
Big Ben de Londres.
El relat no presenta cap fórmula d’inici ni de tancament.

ESTRUCTURA

Parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: el ratolí viu al seu racó gaudint de qualsevol peça de roba amb què es puga disfressar.
- Conflicte: arriba la rateta viatgera i li conta tot el que ha vist arreu del món.
- Resolució del conflicte: els ratolins s’enamoren i decideixen continuar viatjant per compartir l’experiència.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor ja que s’aprecia clarament que es tracta del procés creatiu d’una persona. I, per la forma en què es
troba escrit apareix únicament la presència de la veu del narrador, llevat d’una intervenció puntual de la rateta. Un narrador en tercera
persona de tipus omniscient que conta tot el que els personatges viuen i pensen.

PERSONATGES

Conte en què els protagonistes són animals humanitzats:
Personatge principal: el ratolí. Molt inquiet, curiós i amb una gran imaginació que li permet disfressar-se amb qualsevol tros de tela
que trobe per la casa i li permet viure moltes experiències.
Secundaris: la rateta viatgera qui ensenya al ratolí que hi ha molt de món per veure i viure.
i, com a personatges puntuals, tots els personatges i animals de les històries de la rateta.
Cap dels personatges té un nom propi.

ESCENARI
ÈPOCA

I El primer escenari és la casa i el cau on viu el ratolí. Després, apareixen diversos escenaris relacionats amb les històries de la rateta: el
desert, el Pol Nord, etc.
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L’època no està determinada.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre presenta tapa blana i amb un format més quadrat que no rectangular. La portada i la contra són una imatge del llibre i presenta
el protagonista el ratolí, molt content rodejat de teles i de botons. Enmig de la portada, als peus del personatge, apareix u n quadre amb
el títol, el nom de l’autora i el de la il·lustradora. Davall del quadre està el número del llibre (el 15) i en la part inferior el nom de la
col·lecció amb el dibuix de l’animal que li dóna nom, el cavallet de mar de color roig. En el llom només apareix el nom de la col·lecció i el
número. En la contra, apareix el codi de barres, una síntesi del relat i una xicoteta informació de l’autora i de la il·lustradora. En la part
inferior, apareix el nom de l’editorial.
El llibre té 26 pàgines. No inclou cap dedicatòria però sí que se’ns informa que hi ha unes propostes didàctiques realitzades per Sergio
Pedrós i que es distribuiran gratuïtament als docents que les demanen.
Pel que fa a la distribució entre text i imatge, no existeix una regularitat o uniformitat total. La il·lustració ocupa les dues pàgines o de
vegades, només una. El text pot aparéixer sol en la pàgina de la dreta o en la de l’esquerra; però també, en pàgines seguides compartint
espai amb el dibuix. En alguna pàgina no hi presència de text i en una altra poden aparéixer les dues estrofes.

Ocupen pràcticament tot l’espai de la pàgina perquè sempre hi ha molt elements, sobretot en la primera part de la història, abans que
aparega la rateta. Tenen molt de color i hi ha la presència d’una gran varietat de colors. Les imatges sempre acompanyen el text: veiem
IL·LUSTRACIONS
el ratolí disfressat de formes diverses, veiem els països que ha visitat la rateta, els monuments o edificis que vol visitar el ratolí (les
piràmides d’Egipte, l’estàtua de la Llibertat a Nova York, etc.).
ESTRUCTURES FAMILIARS
No tenim la presència de cap model o d’estructura familiar. Només una parella de ratolins que s’enamoren (mascle i femella).
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Tafaner i la Lluna

AUTORIA

Joaquina Barba & Irene Verdú

IL·LUSTRADOR

Pere Devesa

ANY.
EDITORIAL.
COL·LECCIÓ

CIUTAT.

2012. Edicions del Bullent. Picanya. Cavallet de mar, 16

ANÀLISI DEL DISCURS
ARGUMENT

Tafaner és un mussolet a qui li encisa mirar la Lluna per això, per al seu natalici li regalen un telescopi. Però, justament, eixe dia el cel
està ennuvolat i Tafaner s’entristeix perquè no la pot veure. Son iaio li conta una història en què els núvols ajuden la Llun a i el Sol i així,
el mussolet també aprén a gaudir de l’observació d’aquests.

TEMA

Quotidianitat, Sentiments // La importància de valorar a tothom per igual

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

El text està escrit en passat i està compost per frases no molt llargues per fer comprensible el missatge. Presenta un vocabulari ple de
verbs d’acció, per tal de representar el que ocorre a la història. Encara que adaptat al nivell que es demana als possibles lectors, el lèxic
és formal. Apareixen també algunes expressions que potser caldria que foren explicades (dependrà de com es faça o treballe la lectura).
El relat no presenta cap fórmula d’inici ni de tancament, però sí la barreja entre la veu del narrador i la presència de diàleg.

ESTRUCTURA

Parlaríem d’una estructura ternària:
- Inici del conflicte: A Tafaner li agrada molt mirar la Lluna i els seus pares li regalen un telescopi.
- Conflicte: el cel està ennuvolat. Tafaner no pot veure la Lluna i perquè no plore el iaio li explica que els núvols també són importan ts.
Per exemplificar-ho li conta una història.
- Resolució del conflicte: Tafaner se n’adona que tot allò que ens envolta té importància i ja no tan sols busca la Lluna amb el
telescopi.

NARRADOR

Aquest conte és una narració d’autor ja que s’aprecia clarament que es tracta del procés creatiu d’una persona. En aquest relat tenim la
presència de dos tipus de narrador: l’omniscient que va assenyalant tot el que passa en la història; i el narrador que pren el punt de
vista d’un personatge: quan el iaio conta la història de com els núvols ajudaren la Lluna i el Sol.

PERSONATGES

Conte en què els protagonistes són animals humanitzats:
Personatge principal: Tafaner, un mussol curiós i molt interessat per la Lluna però amb molt poca acceptació del fracàs. Com que no
pot veure la Lluna perquè el cel està ennuvolat, de seguida comença a plorar.
Secundaris: el iaio que li conta la història del núvols perquè deixe de plorar.
i, com a personatges puntuals, els pares, que només apareixen per donar-li el telescopi com a regal; La Lluna, el Sol i els núvols que
són els personatges de la història que conta el iaio.
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ESCENARI
ÈPOCA

I L’escenari és rural ja que s’interpreta que els personatges viuen en un bosc i concretament, en un arbre d’aquell. L’època no es coneix.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

El llibre presenta tapa blana i amb un format més quadrat que no rectangular. La portada i la contra són una imatge del llibr e i presenta
el protagonista Tafaner posat en una branca mirant la Lluna amb cara de satisfacció. Enmig de la portada, als peus del mussol, apareix
un quadre amb el títol, el nom de les autores i el de l’il·lustrador. Davall del quadre està el número del llibre (el 16) i e n la part inferior el
nom de la col·lecció amb el dibuix de l’animal que li dóna nom, el cavallet de mar de color roig. En el llom només apareix el nom de la
col·lecció i el número. En la contra, apareix el codi de barres, una síntesi del relat i una xicoteta informació de les autor es i de
l’il·lustrador. En la part inferior, apareix el nom de l’editorial.
El llibre té 26 pàgines. No inclou cap dedicatòria però sí que se’ns informa que hi ha unes propostes didàctiques realitzades per Sergio
Pedrós i que es distribuiran gratuïtament als docents que les demanen.
El tipus de lletra que s’empra és la lligada i, pel que fa a la distribució entre text i imatge, no existeix una regularitat o uniformitat. La
il·lustració ocupa les dues pàgines o de vegades, només una. El text pot aparéixer sol en la pàgina de la dreta o en la de l’ esquerra; però
també, en pàgines seguides compartint espai amb el dibuix.

A pesar que la història transcorre de nit, la intensitat del color està molt present en el llibre. No hi ha molts colors crid aners però totes
IL·LUSTRACIONS les imatges es veuen clarament i amb els màrgens i línies molt ben definits. En conjunt acompanyen el que el text va dient sense afegir
informació nova ni tampoc contradir el que hi apareix.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Veiem una família nuclear composta per un pare, una mare un fill i el iaio. Aquest últim és qui actua com a figura de saviesa i fa veure el nét que cal donar-li
a totes les coses el valor que realment tenen.
Els pares apareixen de forma puntual al text i a les il·lustracions. Continua l’estereotip: la mare té un color de plomatge més festiu (rosa) que no el pare i té
una grandària menor que aquell.
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FITXA TÈCNICA
TÍTOL

Mare, bracet!

IL·LUSTRADORA

Teresa Giménez

AUTORA

Teresa Giménez

ANY. EDITORIAL. CIUTAT.
COL·LECCIÓ

2010. Tàndem edicions. València. El Tricicle, núm. 40.

ANÀLISI DEL DISCURS

ARGUMENT

Pau és fill únic i rep tota classe d’atencions per part de sa mare. Quan arriba Martina, la germaneta, sa mare ja no pot dedicar-li tot el
temps que ell voldria. els dos germans demanen l’atenció exclusiva per part de la mare fins que un dia, de tant d’estirar -la, la parteixen
per la meitat i cada germà es queda amb una part. El que ocorre és que una mare partida no és igual que una sencera i els germans fan
tots els possibles per tornar-la a ajuntar. Només ho aconseguiran amb l’amor.

TEMA

Família // El valor de saber compartir

GÈNERE

Conte

LLENGUATGE

No presenta fórmules ni d’inici ni de tancament del relat. Barreja el temps verbal en present i en passat amb oracions senzil les amb
vocabulari molt bàsic, adaptat als lectors i al tema del llibre: relacions mare-fills (amor, tendresa, plors,...). També barreja la narració
amb el diàleg.
Podríem parlar d’una estructura quinària:

ESTRUCTURA

-

Situació inicial: Pau viu feliç amb sa mare i rep tota l’atenció d’aquesta.

-

Resolució del conflicte: els germans s’ajunten plorant i la mare es torna a ajuntar.

Inici del conflicte: la mare està embarassada.
Conflicte: naix Martina i tot canvia. La mare s’hi ha de dedicar més i Pau està gelós. Els germans parteixen la mare perquè
volen atenció exclusiva.
Situació final: els germans s’uneixen perquè la mare no es desenganxe.

NARRADOR

Es tracta d’una narració d’autor (autora en aquest cas) ja que es tracta del procés creatiu d’una persona. La història presen ta un
narrador en tercera persona de tipus omniscient que va contant tot allò que va ocorrent.

PERSONATGES

Els personatges del conte són:
Principal: serien dos, concretament els dos germans. Pau, el primogènit que viu molt feliç com a fill únic. Rep tota l’atenció per par t de
sa mare de la qual se’n troba molt orgullós. Açò canvia quan arriba la germana, Martina. Des del moment de la seua arribada capta tota
l’atenció de la mare i això fa enfadar el xiquet. Quan la xiqueta comença a parlar diu constantment “Mare, bracet!”, frase que dóna títol
al llibre.
Secundari: la mare. No té nom propi. Només sabem que el seu fill la defineix com “la mare més guapa del món” i, Martina, més tard
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dirà el mateix. És carinyosa i atenta amb els fills.
ESCENARI
ÈPOCA

I Podríem definir la història com atemporal tenint en compte el tema que treballa, la gelosia. L’escenari és la llar on viuen els personatges.
ASPECTES FORMALS

DISSENY
(PARATEXTOS)

Tenim un llibre amb tapa blana igual que la resta de números de la mateixa col·lecció (El Tricicle) i amb la mateixa quantitat de pàgines,
28. Inclou una dedicatòria.
La portada està tota ocupada per un dibuix (que també apareix a l’interior). En la part superior apareix el títol i en la part inferior, el nom
de l’autora i il·lustradora que és la mateixa persona.
En el llom apareix una altra vegada el títol i en la contra, sobre un fons uniforme de color taronja fosc apareixen els logotips de la
col·lecció i el de l’editorial, el número del conte dins de la col·lecció (el 40), el dibuix d’un gat i el codi de barres.
El tipus de lletra que s’ha emprat és el d’impremta i la disposició entre el text i les il·lustracions no és uniforme ni regular. En conjunt,
quasi totes les pàgines comparteixen text i imatge.

Presenten molt de color amb un format senzill. Acompanyen en tot moment el text sense incloure informació nova ni tampoc cont radiuen
allò que diu el text. Voldríem destacar, això sí, la presència d’un gat que apareix dibuixat en totes les escenes del llibre i que, en cap
IL·LUSTRACIONS
moment, és esmentat pel text.
Es tractaria del mateix gat que està representat en la contra del llibre.
ESTRUCTURES FAMILIARS
Tenim la presència d’una mare, el fill i la filla. No hi ha més informació respecte a cap altre membre familiar. És bastant cridanera aquesta absència,
principalment perquè es veu que la mare sola no arriba a abastir les necessitats dels fills i passa el que passa. A més, es tracta d’una representació molt
estereotipada del que ha de ser una mare: dedicada en exclusiva als fills.
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