
EL PUNT AVUI
DIJOUS, 5 DE NOVEMBRE DEL 202026 | Cultura i Espectacles |

¡Àlbum!, l’associació d’edi-
torials independents de li-
teratura infantil i juvenil,
formada per 23 editorials
de tot l’Estat espanyol, no
es pensa arronsar davant
la situació de pandèmia i
farà sortir els colors al vi-
rus, el deixarà en evidèn-
cia, gràcies a les bones arts
dels grans il·lustradors
amb què compten.

La 4a edició de la Set-
mana de l’Àlbum tindrà
lloc del 6 al 15 de novem-
bre –les jornades per a
professionals se celebra-
ran el 12, 13 i 14–; això sí,
el 90% de les activitats
s’hauran de fer en línia i no
presencials. De fet, a hores
d’ara, només estan previs-
tes dues xerrades presen-
cials, el dissabte 14, al pati
Llimona de Barcelona: La
veu dels creadors: conver-
sa entre els qui donen for-
ma a les històries a través
de text i imatge, amb An-
na Guitart, Albert Ar-
rayás, Ana Suárez i Laia
Domènech; i Redescobrir
l’encís del món, a càrrec de
Jordi Pigem.

És possible, però, que
durant aquests dies tam-
bé puguin tenir lloc –si les
autoritats ho permeten i
sempre mantenint les me-
sures de seguretat sanità-
ria– algunes activitats per
als més petits en diverses
biblioteques de Barcelona.
El que és segur és que les
famílies podran descarre-

gar-se activitats relaciona-
des amb àlbums al web de
l’associació i podran acce-
dir als contacontes dispo-
nibles en el canal de You-
Tube de l’associació.

El tema i el títol
d’aquesta quarta edició és
La veu de l’àlbum, perquè
els llibres narrats amb po-
ques paraules juguen, des
dels seus orígens popu-
lars, amb l’oralitat i la lec-
tura en veu alta a través
dels sons, el ritme i la repe-
tició. “Aquests llibres re-
presenten una manera
d’apropiar-se de la veu, del
llenguatge i de la capacitat
de pensar a través del joc”,
manifesten els organitza-
dors. La il·lustradora del
cartell d’aquest any és la
sevillana Neus Caamaño.

La Setmana de l’Àlbum
oferirà dins la programa-

ció digital l’exposició La
veu de l’àlbum, un recorre-
gut per l’obra d’una vinte-
na de grans il·lustradors
explicada per ells matei-
xos davant la càmera.

Hi haurà més de vint ac-
tivitats entre presenta-
cions de novetats edito-
rials, xerrades amb ex-
perts i mediadors, tallers
diversos, trobades amb
autors i il·lustradors per
parlar de tipografia, tra-
ducció, promoció lectora a
casa, àlbums polítics, àl-
bums per a adolescents...
Activitats que es podran
seguir a través de l’aplica-
ció Zoom, amb la presèn-
cia de llibreries convida-
des de tot l’Estat.

Es pot consultar tota la
programació de la Setma-
na de l’Àlbum a la pàgina
Webdelalbum.org. ■

El virus en colors
La 4a edició de la Setmana de l’Àlbum, tant per a professionals com
per a públic familiar, se celebrarà adaptada al format en línia
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Les activitats de la Setmana de l’Àlbum de l’any passat van poder celebrar-se de manera presencial ■ MELIN VÁZQUEZ

Vint il·lustradors
expliquen els
secrets de la
seva obra a la
mostra ‘La veu
de l’àlbum’

Els llibres narrats
juguen, des dels
seus orígens,
amb l’oralitat a
través de sons,
ritme i repetició

El doctor en pedagogia
Salvador Domènech (Bar-
celona, 1955) continua la
seva lluita esforçada i per-
sistent per donar visibili-
tat a personalitats de l’àm-
bit de l’ensenyament, o en

el marc de la Guerra Civil,
en format d’assajos i bio-
grafies sempre ben tra-
vats i profusament docu-
mentats.

L’últim és Angeleta Fer-
rer. La força de la renova-
ció pedagògica (Dstoria
edicions), en què fa reviu-
re la filla de la també peda-
goga, i més popular, Rosa
Sensat. “Angeleta Ferrer
va capitanejar, conjunta-
ment amb Josep Estalella,
l’assaig de formació activa

més reeixida que ha exis-
tit al país. El llibre és alho-
ra un homenatge a ella i
per derivada a la comuni-
tat educativa de l’Institut
Escola de la Generalitat. A
més, durant el franquisme
continuà fent realitat la
innovació docent-discent
als instituts Vilaseca de
Reus, Satorras de Mataró i
Infanta Isabel de Barcelo-
na. Si Rosa Sensat és un
paradigma de l’Escola No-
va, la seva filla ho és tant o

més”, explica Domènech.
L’autor hi afegeix l’aporta-
ció més important de Fer-
rer: “Va ser pionera a ager-
manar ciències naturals i
pedagogia d’una manera
renovadora, mantenint la
seva màxima, que l’educa-
ció és més obra d’amor que
de ciència.”

Domènech també ager-
mana, en el seu cas dues
passions, la pedagogia i la
història. Al llibre recull llis-
tats, dates i abundants fo-

tografies, dibuixos, porta-
des, redaccions... “Una in-
vestigació ha d’anar acom-
panyada d’anàlisi, des-
cripció, contextualització.
No pots viure sense redac-
ció. Igual que Bob Dylan va
guanyar el premi Nobel el
2016, als que ens dedi-
quem a la recerca històri-
ca, no novel·lada, ens agra-
daria que alguna vegada
autors del nostre àmbit
fossin reconeguts al mà-
xim nivell literari.” ■
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Salvador Domènech
signa la biografia de
la il·lustre, i oblidada,
pedagoga catalana

Angeleta Ferrer, homenatge i reivindicació

Coberta del llibre.

El departament de Cultu-
ra de la Generalitat ha
convocat el concurs per a
la designació de la nova di-
recció de l’Arts Santa Mò-
nica. El termini per a la
presentació de candidatu-
res és el 16 de novembre.

Cultura vol que en
aquesta nova etapa el cen-
tre de la Rambla esdevin-
gui “un espai pluridiscipli-
nar adreçat a les pràcti-
ques artístiques contem-
porànies que aposti per la
qualitat, la innovació, el
risc i la reflexió”. “El cen-
tre ha d’afavorir la genera-
ció i la promoció d’oportu-
nitats de col·laboració en-
tre tots els actors del sec-
tor artístic –creadors, pro-
fessionals especialistes en
qüestions teòriques, equi-
paments, empreses, mer-
cats, plataformes de difu-
sió i públics de diferents
escales i sectors–, creant
un entorn favorable a la
creativitat i al diàleg per-
manent entre la creació
artística i altres discipli-
nes.”

La documentació pre-
sentada pels candidats fi-
nalistes serà analitzada
per una comissió de valo-
ració integrada per nou
persones, cinc experts in-
dependents del sector i
quatre representants del
departament de Cultura.

Un cop acabat el con-
curs, la incorporació del
nou director serà imme-
diata. La persona designa-
da ocuparà el càrrec du-
rant un període de quatre
anys, prorrogables com a
màxim per quatre anys
més. ■

Convoquen el
concurs de
direcció de
Santa Mònica
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