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          anys...  

¡Ja som Generació Combel!
Ja fa 30 anys que formem lectors! Combel va néixer el 1989, i els seus primers lectors 

d’aleshores potser avui són pares i mares que també encomanen als seus fills el gust per 

la lectura amb alguna proposta del nostre catàleg, que durant aquestes tres dècades no 

ha parat de fer-se gran. La col·lecció emblemàtica d’aquells primers anys fou, indiscutible-

ment, la dels «Encunyats clàssics», tot un referent amb més de cinquanta títols que encara 

avui es continuen reeditant.

A principis dels anys noranta el segell comença a estar present a les fires internaci-

onals de Frankfurt i Bolonya, i el primer fruit d’aquestes «expedicions» a l’estranger és l’ad-

quisició de la sèrie francesa del conillet Tom, de Christophe Le Masne. El 1996 arriba «El ca-

vall volador», la prestigiosa col·lecció de contes il·lustrats amb tapa dura amb què Combel 

inicia una col·laboració de llarg recorregut amb els millors escriptors i il·lustradors del país. 

La màgia del nostre Cavall ha portat els contes clàssics a les escoles d’arreu, i aquest èxit 

ens ha impulsat, vint anys després, a renovar la col·lecció amb un nou disseny i nous títols.

L’any 2004 suposa un punt d’inflexió en la trajectòria de Combel: publiquem Un 

punt vermell, el primer títol de la sèrie de llibres pop-up del nord-americà David Carter. 

Per primera vegada un llibre infantil es converteix en un objecte de culte per a col·lec-

cionistes de totes les edats. La bona acollida dels llibres pop-up ens va animar a plan-

tejar-nos un nou repte: i si ens atrevíem a crear-ne nosaltres mateixos? I així, el 2008 

arriba a les llibreries el nostre primer pop-up de producció 

pròpia: Els tres Reis d’Orient, de Lluís Farré i Mercè Canals.

Els pop-ups van obrir la porta als llibres interactius en 

general, i des d’aleshores el planter d’autors i il·lustradors que 

ens han fet més grans i internacionals no ha parat de créixer: el 

carisma del tàndem format per Xavier Salomó i Meritxell Martí, 

l’enginy inesgotable d’Àngels Navarro, l’originalitat de Patrícia 

Geis o la creativitat de Mar Benegas, entre molts altres. I també 

estem molt orgullosos del gran fenomen en què s’ha convertit la 

nostra primera sèrie de novel·la gràfica de collita pròpia: L’Agus 

i els monstres, de Jaume Copons i Liliana Fortuny. 14 títols, 

18 idiomes (de moment!) i milers de lectors fidels.

Combel no ha parat de créixer, perquè Combel 

ha crescut amb els seus lectors, sempre atent als nous 

temps, a les noves necessitats, a les noves tendències. 

I ara ja som generació. Gràcies a tots els que heu fet 

possible la Generació Combel!



Combel

En tot cas ja en són 30, 

d’anys, que us acom-

panyem a llegir!

I ho fem amb molta 

il·lusió i amb un gran 

sentit de la responsa-

bilitat, perquè sabem 

que és cabdal que els in-

fants tinguin bons llibres a 

l’abast, que els expliquem unes històries 

que seran transcendents per a la seva educació. 

Com podríem imaginar un món sense pa-

raules? Cada vegada que obrim un llibre acti-

vem la imaginació, a mesura que passem les 

pàgines un món es desplega. Els humans tenim 

les paraules per definir cada cosa, per com-

prendre cada realitat, per explicar cada pensa-

ment i també cada sentiment. L’infant resol les 

seves inquietuds tant amb les mans com amb 

els ulls i el llenguatge. 

L’estructuració del llenguatge és un reflex 

fidel de l’estructuració del pensament gràcies, 

també, a l’acció manipulativa.

Ja de ben petits, els nens mostren una pre-

dilecció per les manifestacions orals del llen-

guatge; és el temps de les moixaines, de can-

tar i explicar històries a la falda, de jugar al tat 

amb llibres amb solapes i de descobrir ele-

ments amagats.

Els llibres d’imatges, tant de roba, de cartró, 

com de plàstic per a l’hora del bany, ens ajuden 

a entrar en el joc del reconeixement i la identi-

ficació de les paraules. Cada nova representa-

ció serà un enriquiment de l’imaginari de les 

criatures, que l’assimilaran amb solidesa perquè 

no hi ha millor aprenentage que aquell que s’ex-

perimenta des del plaer.

Aquestes estones d’intercanvi, a més, tenen 

una càrrega afectiva enorme. Només cal ado-

nar-se que en l’acte de mirar i d’explicar un 

relat s’estableix una relació entre dos, d’un alt 

nivell d’interactivitat, moments per a la com-

panyia, lluny de l’aïllament.

Una mica més endavant ens adonarem que 

els petits ens demanen una i altra vegada la 

mateixa història, explicada fil per randa, de la 

mateixa manera. Ha arribat el temps d’explicar 

contes. Els contes populars posen a l’abast un 

recurs natural i inestimable per fer-los descobrir 

les fronteres entre el real i l’imaginari. En aquest 

punt, la veu del narrador pren molta importàn-

cia, perquè és una veu en llibertat, que modula, 

adapta, modifica la història segons el ritme i la 

necessitat afectiva de l’interlocutor. 

Arribarà el moment en què veurem l’infant 

anar tot sol a buscar un llibre i ens adonarem 

que té curiositat per descobrir el que hi ha es-

crit; aleshores ens ha arribat el temps de les 

primers lectures.

El procés d’aprendre a llegir és una gran 

proesa que s’acostuma a  realitzar entre els tres 

i els cinc anys, i requereix un esforç de concen-

tració i d’abstracció com cap altre; per això, les 

històries circulars, acumulatives, amb repetici-

ons d’estructures narratives ens aniran com 

anell al dit. A més, la representació gràfica serà 

fonamental per a la comprensió de la història. 

És una etapa en què cal tenir cura d’aquests 

primers lectors, inexperts encara.

Així, doncs, la literatura és un dels pilars de 

l’educació primerenca. Fem-los a mans llibres 

de tota mena, per jugar-hi, cantar, riure; expli-

quem-los històries i llegim-los contes… Perquè 

la qualitat de les experiències que els infants 

puguin viure i practicar al voltant d’un llibre 

dibuixaran la seva riquesa personal i el seu per-

fil de lector del futur.

Potser vau començar vosaltres, de criatures, a conèixer-nos, i ara 
ja expliqueu els nostres llibres als vostres fills? 

Noemí Mercadé 
Directora editorial

celebra anys!



Els acompanyem  
a llegir! 
Aprendre a llegir és un repte:  
alguns conceptes clau

Dels 2 als 4 anys, els infants es troben en un estadi en el qual 

apareix la funció simbòlica. Els petits reprodueixen fets que 

han viscut de forma real i comencen a projectar aquests fets 

en el camp del que és imaginari. És en l’activitat de l’expli-

cació d’un conte on el nen descobreix les noves forces que 

li poden permetre actuar d’alguna manera sobre el que és 

real mitjançant el que és imaginari. L’imaginari ajuda a en-

tendre el món.

És important que els infants, des de petits sentin que 

el que hi ha en un llibre ens pot fer viure, cada vegada que 

l’obrim, un món. Que en definitiva llegir és imaginar.

Fins als 5 anys construïm les bases del 

llenguatge mitjançant un procés ano-

menat estructuració del llenguatge que, 

alhora, és el reflex del procés d’estruc-

turació del pensament. Assentem les 

bases del llenguatge a partir dels mo-

dels de la vida que tenim i, és a partir 

d’aquest bagatge, que ens formem una 

idea del món. 

En aquest període, els contes can-

tats i les moixaines són una eina impor-

tant per fomentar la riquesa lingüística 

i cognitiva, per construir-ne unes bones 

bases.  Una pre-literatura que està rela-

cionada amb la tradició oral dels contes 

cantats, jocs de falda i moixaines que 

van acompanyades d’un gran potencial 

afectiu.

Explicar contes és una manera de 

connectar amb els petits, un moment 

d’intercanvi afectiu molt important, que 

com hem explicat està estretament re-

lacionat amb el futur cognitiu dels in-

fants. 

Moltes famílies no han rebut la tra-

dició oral de contes cantats i moixaines, 

és per això que, per ajudar a pares, ma-

res i sobretot als infants en l’aventura 

de llegir, a Combel treballem en dife-

rents col·leccions de pre-literatura in-

fantil. Llibres per difondre i aprendre de 

la tradició oral com les col·leccions La 

Cirera o Mus Mus, que també incorporen 

música com a canal per facilitar l’apre-

nentatge de conceptes.

LES  
PRIMERES LECTURES

LA  
FUNCIÓ SIMBÒLICA

Hi ha una gran diferència entre explicar i llegir un conte. A 

l’hora d’explicar el narrador és lliure: pot modificar el text. 

Moure’s, utilitzar les mans. Matisar la història, afegir-hi la in-

terpretació personal del narrador. Podríem dir que l’art d’ex-

plicar contes és un art superior al de llegir-los. Encoratgem 

a pares, mares, avis avies, germans, germanes... a explicar 

contes als més petits!

PER QUÈ ÉS  
IMPORTANT EXPLICAR CONTES?

El gust per la lectura no s’adquireix llegint sota l’efecte de 

l’obligació sinó quan és font de descobriments. En aquest 

procés hi tenen, evidentment, gran importància la família i 

l’escola, però també el paper que hi podem fer les editorials. 

LA LITERATURA  
I L’ENTORN ADEQUAT



Celebrem els anys!
Properes activitats

Activitat monstruosa  
amb els autors de L’Agus i els Monstres,  
Jaume Copons i Liliana Fortuny

13/02/2019 —  17.30 h
Llibreria Viladrich  
Tortosa

Activitat monstruosa  
amb els autors de L’Agus i els Monstres,  
Jaume Copons i Liliana Fortuny

16/02/2019 —  12.30 h
Librería París  
Saragossa

Per a més informació  
 i gestió d’entrevistes: Núria Benaiges 

nuria.benaiges@editorialcasals.com combeleditorial.com

Segueix-nos a:

@combeleditorial

TORNA EL   
CONCURS DE DIBUIX   
D’AGUS & MONSTERS
A partir de febrer a   
agusandmonsters.com

Comparteix  els teus moments  de lectura amb  l’etiqueta  #CombelGeneration


