Verba ludens: El joc a la LIJ

VII Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana

29 i 30/09 de 2022

17.30 h Jugar, llegir, per
ventura escriure
Ponència inaugural
de Màrius Serra
18.45 h Homenatge a Pep Albanell,
cara a cara amb Joles Senell
Modera Muntsa Mimó

10.30 h De 0 a 6 anys: Dels jocs de
faldilla als jocs de triar
Amb Miquel Desclot,
Mar González i Marta Roig
Modera Marina Llompart
12.00 h Lliurament del XXI Premi
Aurora Díaz-Plaja
12.30 h De 6 a 12 anys: Més mots,
més joc, més llibres
Amb Salvador Comelles,
Teresa Duran, Josep Antoni
Fluixà i Joan Rioné
Modera Nati Calvo
16.00 h La traducció lúdica en la
literatura infantil i juvenil
Amb Aurora Ballester,
Yannick Garcia i Anna Llisterri
Modera Jordi Martín Lloret

18.45 h La literatura infantil i
juvenil: futur en joc
Amb Oriol Comas i Coma,
Meritxell Martí i Xavier Salomó.
Modera Pere Martí Bertran
20.00 h Cloenda

#congréslijAELC

Col·labora:

17.30 h A partir de 12 anys: joves en joc
Amb Àngel Burgas, Anna Manso,
David Nel·lo i Raquel Ricart
Modera Ricard Ruiz Garzón

Patrocina:

Dijous, 29 de setembre

Divendres, 30 de setembre

Organitza:

El joc, deia Joahn Huizinga a Homo
ludens, és fins i tot més vell que
la cultura. És la base del nostre
aprenentatge, l’essència de la
imaginació, la llavor indispensable
en l’art de narrar. Aprenem jugant, sí.
Aprenem a sentir i explicar històries,
a dibuixar situacions i personatges,
a reinventar-nos reinventant el
món. Es podria arribar a dir que no
hi ha literatura sense joc. Sense el
joc, però, el que no existiria és sens
dubte la literatura infantil i juvenil.
Per al VII Congrés de Literatura Infantil i
Juvenil, doncs, l’AELC ha decidit posar
el joc al bell mig del tauler.
En temps de videojocs i gamificació, en
dies que exigeixen creativitat i fantasia,
en una època on les normes i les
transgressions formen part de la
quotidianitat més immediata,
convoquem el sector –les veus que
narren, és clar, però també i com
sempre les veus que il·lustren, que
editen, que proposen, que analitzen
i que prescriuen– per valorar el passat,
el present i el futur dels mots en joc,
del joc en mots. Verba ludens, doncs.
No cal ni dir què ens hi juguem.
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