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Més preguntes que respostes 

 Quins són els límits cronològics del patrimoni 
de LIJ?  

 On podem localitzar patrimoni de LIJ? 

 Què s’investiga sobre el patrimoni de LIJ? 

 Com es difon el patrimoni de LIJ? 

 Com el podem donar a conèixer? 

 



0. Introducció: un antecedent 

 
El patrimoni de la imaginació: 
llibres d’ahir per a lectors d’avui 
Palma: Institut d’Estudis 
Baleàrics, 2007. 
 



 



1 Quins són els límits cronològics? 
Quines dates per al patrimoni? 

Períodes delimitats pels canvis socials i 
polítics 

 Fins a la Guerra Civil 

 De l’any 1940 a la represa del 62? 

 Del 62 fins a final del franquisme? 

 Del 1975 a...? 



2 On podem localitzar fons per 
estudiar el patrimoni? 

 

 Portal Patrimoni d'editors i editats de 
Catalunya que reuneix en un mateix web 
informació detallada sobre el patrimoni 
editorial d’editors, autors, il·lustradors, etc. 
de Catalunya. Aplega, principalment, els fons 
conservats a la Biblioteca de Catalunya i a 
l’Arxiu Nacional de Catalunya, però també a 
altres institucions. 

http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya/
http://www.bnc.cat/Editors-i-Editats-de-Catalunya/








Institució de les Lletres Catalanes (http://www.lletrescatalanes.cat/ca/) 

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/




Alguns exemples 

Biblioteca de Catalunya 

 Lola Anglada 

 Roser Capdevila 

 Joaquim Carbó 

 Lluïsa Jover 

 Mercè Llimona  

 Josep Obiols 

 Carme Solé 

 

Editorial Joventut 
ANC 

Josep Vallverdú 
Universitat de Lleida 

Emili Teixidor 
Universitat de Vic 

Sebastià Sorribas, Maria Novell 
???? 

Manuel de Pedrolo 
Plans de Sió. Fundació M. de Pedrolo 



3 Què s’investiga? 
 
  Autors, institucions i tendències en la literatura popular valenciana (1873-1975). 

Vicent Vidal Lloret (2016) 

 La literatura juvenil de ciència-ficció de Manuel de Pedrolo. Anna M. Moreno Bedmar 
(2016). 

 Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana (1975-2014). Francesc 
Gisbert Muñoz (2015). 

  Llibres per a infants i joves en València (1990-1995). Emilio Ángel Llorca Rodríguez 
(2013). 

 L'expressió escrita i els continguts de l'humor a la literatura infantil i juvenil catalana 
de 1904 a 2004: educació en els valors. David Estrada Luttikhuizen (2008). 

 Claves de análisis de las novelas para niñas: valoración histórica y literaria. Anna 
Díaz-Plaja (2008). 

 Les edicions infantils i juvenils de l'Editorial Joventut (1923-1969). Mónica Baró 
Llambias (2006).  

 Josep M. Folch i Torres (1880-1950). Des del modernisme a la literatura de consum. 
Eulàlia Pérez Vallverdú (2006).  

 
TOTAL: 8 tesis en 10 anys  (cap el 2007, ni del 2009-2012, ni 2014) 

Tesis 



Llibres producte de tesi i memòries:  
 Maria Pujol. Josep Vallverdú: entre l’activisme cultural 

i el talent literari. PAM, 2015 

 Joaquim Carbó. Pantalons curts. Ara, 2013 / Pep 

Albanell. Les fantasies del nàufrag. Bromera, 2015. 

Treballs de Grau i Master  
 Cristina Bru. Aproximació a l'arxiu personal d'Aurora 

Díaz Plaja. Informació i Documentació, 2015 

Activitats i revistes acadèmiques 

 

  

 

 

 

 

 Articles: més de difusió que d’investigació 

  

 

 



Per buscar i (de vegades) trobar... 

 TDX. Tesis doctorals en xarxa. 
http://www.tdx.cat/ 

 Dialnet. Base de dades de sumaris de revistes 
d’Espanya i Amèrica llatina: 
https://dialnet.unirioja.es/ 

 Traces. Base de dades sobre llengua i literatura 
catalanes:  https://traces.uab.cat 

 Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i 
Lectura 

 Servei de documentació de LIJ de la Biblioteca 
X. Benguerel 

 

http://www.tdx.cat/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://traces.uab.cat/
https://traces.uab.cat/
http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/284267
http://www.raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/284267


          http://www.tdx.cat/ 
 

http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/
http://www.tdx.cat/


https://dialnet.unirioja.es 

https://dialnet.unirioja.es/


https://traces.uab.cat 
 

https://traces.uab.cat/


De vegades, la casualitat ajuda ... 



4 Com es difon? La difusió és tan 
important com la investigació 

Revistes  

 

 



 
 Reedicions i facsímils  





En alguns casos, les reedicions són poc respetuoses... 



Fons digitalitzats 

 

 ARCA. Arxiu de revistes 
catalanes antigues 

   https://www.bnc.cat/digital/arca/ 

 

 

 
 Trencadís. Fons locals 

digitalitzats 
    http://trencadis.diba.cat/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.bnc.cat/digital/arca/
http://trencadis.diba.cat/
http://trencadis.diba.cat/


Crítica 

 Gretel. Grup de recerca de LIJ. Lectures de 
clàssics  

 Una iniciativa inspiradora: Anna Manso 
“Les aventures extraordinàries de Massagran” de Josep Maria Folch i Torres 

“Margarida” de Lola Anglada 

“Tic-Tac” de Mercè Llimona 

“La casa sota la sorra” de Joaquim Carbó 

“El zoo d’en Pitus” de Sebastià Sorribas 

“Mecanoscrit del segon origen” de Manuel de Pedrolo 

“L’amiga més amiga de la Formiga Piga” d’Emili Teixidor 

“La guerra de les bruixes” de Maite Carranza 

 

http://www.gretel.cat/lectures/
http://www.gretel.cat/lectures/
http://www.gretel.cat/lectures/
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-les.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-les.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-les.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-les.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-margarida.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-margarida.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-tic-tac.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-tic-tac.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-tic-tac.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-tic-tac.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-la-casa.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-la-casa.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-el-zoo-den.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-el-zoo-den.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-mecanoscrit.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-mecanoscrit.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-lamiga-mes.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-lamiga-mes.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-la-guerra.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-la-guerra.html
https://mansoorganixeixon.blogspot.com.es/2017/09/els-nostres-classics-de-lij-la-guerra.html


5 Què podem fer per donar-lo a conèixer ? 
Alguns suggeriments 

  
 

 Des de la universitat: impulsar tesis i treballs de Grau i de 
Master 

 Des de les biblioteques:  

 Digitalització de fons 

 Adquisició de noves edicions 

 Exposicions a partir de les efemèrides  

 Propostes de lectura: guies, clubs... 

 Incloure en les programacions culturals: l’hora del conte, xerrades,..  

 Explotar la biblioteca virtual (imatges, documentació...) 

 Des de les revistes: 

 Difondre la inevstigació 

 Espai fix sobre història 

 Atenció a les efemèrides 

 



Algunes respostes a tall de 
conclusió 

 Establir criteris sobre què conservar i de 
quins anys o èpoques. 

 Facilitar la localització i accés als fons 
documentals. 

 Promoure la investigació  del patrimoni en els 
àmbits acadèmics. 

 Incorporar la recuperació del patrimoni en les 
plataformes de difusió. 

 



6 I tot plegat, per a què? 

  

Hem de conservar i 
difondre el patrimoni per 

connectar les actuals 
generacions amb allò 
que les precedeix, les 
explica i ens explica. 

Il
. 
C
. 
S
o
lé

  



Moltes gràcies! 
 

Teresa Mañà 
 

mana@ub.edu 
http://bd.ub.edu/pub/mana/ 

 

mailto:mana@ub.edu
http://bd.ub.edu/pub/mana/
http://bd.ub.edu/pub/mana/

