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Lembramos que xa se 
poden consultar na web 
Fervenzas literarias (http://
www.fervenzasliterarias.
com/) “Os mellores libros 
do 2012”, resultado da 
votación de 453 lectores 
desta web. Algunhas das 
categorías nas que a LIX 
está presente son: “Mellor 
libro de Infantil”, “Mellor 
libro de Xuvenil”, “Mellor 
libro de LIX traducida”, 
“Autor/a 2012” ou “Me-
llor Portada de Literatura 
Infantil e Xuvenil”. Animá-
mosvos a consultar esta 
listaxe! eLos

PARA LEMBRAR PROTAGONISTAS  ELIxIDOS

Editorial Vicens Vives.  É 
hoxe a nosa protagonista a 
Editorial Vicens Vives quen 
vén de poñer en marcha as 
coleccións “Pillota”, “Cu-
caina” e “Aula das Letras”, 
que reúnen lecturas desti-
nadas a cubrir as etapas de 
Primaria, Secundaria e Ba-
charelato, respectivamen-
te. As tres coleccións, de 
coidada presentación e con 
abondosas ilustracións de 
prestixiosos artistas, aco-
llen autores de relevo a tra-
vés de traducións de textos 
orixinais ou de adapta-
cións. David MacKee, Ro-

berto Piumini, Oscar Wilde, 
Conan Doyle, Andersen, J. 
B. Priestley ou Dickens son 
algúns dos escritores in-
cluídos nestas coleccións, 
que abranguen diferentes 
xéneros: misterio, intriga, 
humor, terror, mitoloxía, 
fábulas, pezas teatrais… 
O propósito é achegar ao 
mercado galego historias 
que fomenten o pracer 
da lectura e estimulen a 
imaxinación e, ao tempo, 
contribuír a educar o gusto 
literario, de aí que os volu-
mes inclúan un apéndice 
con actividades. eLos

Nova achega crítica da LIX
O número 3 da colección ‘Estudos’, editado conxuntamente 
por Anilij/Elos e o Ciec, aborda cuestións de ‘Identidade(s)’

Recentemente foi 
publicado o volume 
Literatura Infantil y 
Juvenil e Identidades/
Literatura para a In-
fância e Juventude e 
Identidades, o terceiro 
número dunha serie 
de estudos ao redor 
das problemáticas da 
literatura para infan-
cia e xuventude que 
ANILIJ (Asociación 
Nacional de Investi-
gación en Literatu-
ra Infantil y Juvenil), 
a súa sección ELOS 
(Asociasión Galego-
Portuguesa de Inves-
tigación en Literatura 
Infantil e X/Juvenil) 
e o CIEC (Centro de 
Investigação em Es-
tudos da Criança da 
Universidade do Min-
ho, Portugal) realizan 
anualmente.

Esta obra agrupa 
corenta e cinco tex-
tos de case seis dece-
nas de investigadores 
que exercen a súa ac-
tividade en diferentes 
lugares xeográficos: 
Bélxica, Brasil, Costa Rica, 
España, Francia, Nixeria, 
Portugal e Reino Unido. 
Trátase de textos que par-
ten de reflexións que se 
levaron a cabo nun congre-
so que tivo lugar en 2007 
en Léon, sobre a temáti-
ca da(s) Identidade(s), que 
se reescribiron posterior-
mente e que foron seleccio-
nados polas coordinadoras 
da edición.

Os textos organízanse en 
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tres liñas complementa-
rias: a análise de obras de 
Literatura Infantil e Xuve-
nil (LIX); as súas virtualida-
des didácticas; e cuestións 
sobre a tradución, edición 
e recepción de obras es-
tranxeiras.

A primeira das liñas pre-
senta estudos cun conside-
rable grao de variedade. 
Algúns céntranse en obras 
de escritores recoñecidos, 
como as do galego Ma-

nuel María que abordan a 
cuestión da identidade ga-
lega; as do vasco Bernardo 
Atxaga e as súas proble-
máticas na representación 
do Outro; ou a recreación 
contemporánea de narrati-
vas tradicionais nas produ-
cións da portuguesa Luísa 
Ducla Soares. 

Outros textos non se cen-
tran na obra (ou parte de-
la) dun autor específico, 
mais organízanse baixo o 
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tópico que se aglutina 
ao redor da temática 
xeral. 

A segunda liña 
céntrase nas obras 
narrativas, líricas e 
dramáticas e as súas 
lecturas esencialmen-
te no contexto escolar 
e exploran as súas vir-
tualidades para o en-
sino da lectura e da 
escritura, a creación 
do hábito lector e o 
desenvolvemento da 
competencia literaria 
– nalgúns dos casos, 
entendendo a lectura 
de obras de LIX como 
paso preparatorio pa-
ra a abordaxe consis-
tente de textos máis 
densos e esixentes.

A terceira liña agru-
pa estudos que tratan 
casos concretos de 
tradución e de edición 
de obras estranxeiras 
e súa influencia na 
produción nacional e 
tamén o subtitulado 
de obras audiovisuais 
para a nenez (nomea-
damente, as deficien-
tes auditivas).

O elo que pretende 
unir todos os estudos 

é o da identidade, indivi-
dual, linguística, de grupo, 
de cultura, de nación etc., o 
que pode suxerir un pecha-
mento en círculos restriti-
vos; mais tamén identifican 
o elo da multiculturalida-
de, o da apertura á novida-
de e á mudanza. Estes son 
algúns dos desafios que os 
especialistas encontran na 
Literatura Infantil e Xuve-
nil do noso tempo. 
rlramos@ie.uminho.pt 

Portada da edición do novo volume publicado sobre a LIX

Literatura Xuvenil. Novelas de iniciación. Nestes 
anos do século XXI seguen publicándose novelas de 
aprendizaxe ou formación nas que se amosa a evolu-
ción, sobre todo psicolóxica, do personaxe principal 
que pasa da nenez e adolescencia á madurez. Cobran 
relevancia neste período aquelas novelas nas que 
ese cambio na vida do ser humano é provocado pola 
descuberta de segredos do pasado relacionados con 
feitos acontecidos durante a Guerra Civil española 
ou derivados dela. É o caso das obras de Agustín Fer-
nández Paz (Vilalba, 1947), inseridas no “Ciclo das 
sombras” ou “Triloxía da memoria”, Noite de vora-
ces sombras (2002), Tres pasos polo misterio (2004) 
e Corredores de sombras (2006), e de Quen matou 
a Inmaculada de Silva? (2009), de Marina Mayoral 
(Mondoñedo, 1942), todas elas publicadas por Edi-
cións Xerais de Galicia na colección “Fóra de xogo”. 
Trátase de narracións nas que está presente o mis-
terio e que teñen como protagonistas a adolescen-
tes e mozas (agás o relato de Fernández Paz incluído 
en Tres pasos polo misterio) que senten a necesidade 
de coñecer e lembrar acontecementos do pasado e 
facer xustiza aos perseguidos e asasinados abrindo 
vías de comunicación entre o pasado esquecido e si-
lenciado e o presente, feitos que os axudarán a ma-
durar. MARTA NeIRA RoDRÍGUeZ
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