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AWDRY, W.

Publicació

1946

75

Publicació del segon llibre de la clàssica sèrie del
tren Thomas.

AWDRY, W.
(reverend W.
Awdry)

Publicació

1946

75

Clergue anglès, autor entusiasta de llibres sobre
el ferrocarril.

BANNERMAN,
Helen

Mort

13/10/1946

75

Autora escocesa de llibres infantils ambientats a
l’Índia, on va viure 30 anys. També coneguda per
ser l’autora d’El negrito Sambo (1899).

50

Autor nord-americà, que juntament amb J.
S. Lewis va escriure la sèrie de fantasia “Grey
Griffins”.

BENZ, Derek

Naixement

27/10/1971

BLACK, Holly

Naixement

10/11/1971

50

Escriptora i editora nord-americana, famosa per
la sèrie fantàstica “Las crónicas de Spiderwick”,
la qual va escriure conjuntament amb Tony
DiTerlizzi.

BOYNE, John

Naixement

30/04/1971

50

Autor irlandès de novel·les com El noi del pijama
de ratlles.

BRAVOVILLASANTE,
Carmen

Publicació

1971

50

Primera edició de la Historia y antología de la
literatura infantil universal.

BROWNE,
Anthony

Naixement

11/09/1946

75

Autor molt reconegut d’àlbums il·lustrats, uns ja
són clàssics com Gorila, o Willy el tímido. Va ser
el primer anglès a rebre el premi Hans Christian
Andersen.

BURNS, Robert

Mort

21/07/1796

225

Considerat com el poeta escocès per
excel·lència, satíric, sentimental i precursor del
romanticisme.

BUTTERWORTH,
Nick

Naixement

24/05/1946

75

Autor i il·lustrador anglès de llibres infantils
entre els quals trobem Una nit de neu, el primer
de la sèrie “Percy, guardià de parc”.
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CALDECOTT,
Randolph

Naixement

22/03/1846

175

Famós artista i il·lustrador anglès, el premi (que
porta el seu nom), és un dels més importants en
el camp de la il·lustració, ja que l’autor va influir
notablement en aquest àmbit dins dels llibres
infantils del segle XIX.

CAMERON,
Eleanor

Mort

11/10/1996

25

Escriptora i crítica nord-americana, autora de
llibres infantils com ara els de la sèrie “Júlia
Redfern” o El patio de los niños de piedra.

CAMPOS, Purita

Publicació

1971

50

Publicació de la sèrie d’historietes en format
còmic “Esther y su mundo”.

75

Biògraf i escriptor anglès. La seva sèrie de llibres
infantils “Míster Majeika”, publicats entre 1984 i
2006, van ser tot un èxit.

150

Primera edició de A través del espejo y lo que
Alicia encontró allí, continuació de Alicia en el
país de las maravillas (1865), en què fa descobrir
a Alicia un altre món fantàstic, on tot és al revés.
L’èxit del llibre va ser superior al del primer
volum i va revifar l’interès per aquest.

CARPENTER,
Humphrey

CARROLL, Lewis

Naixement

Publicació

29/04/1946

1871

DALY, Niki

Naixement

1946

75

Escriptor sud-africà, reconegut sobretot pels
seus llibres infantils, els quals també il·lustra i
que han estat molt premiats. Aborda sovint el
tema de la soledat i de com superar

De AMICIS,
Edmondo

Naixement

21/10/1846

175

Escriptor italià, la seva obra més coneguda és
Corazón, publicada el 1886. És l’emotiu diari
fictici d’un nen de la seva època.

50

El Lorax és uns dels llibres més coneguts d’un
autor molt rellevant en la literatura infantil als
Estats Units: Dr. Seuss, pseudònim de Theodor
Geisel. Molt sovint tracta el tema de la defensa
del medi ambient, utilitzant jocs de paraules,
rimes i imatges surrealistes.

50

Famosa il·lustradora francesa d’àlbums infantils,
autora de: Princeses oblidades o desconegudes,
i Alícia al país de les meravelles, entre molts
altres títols.

75

Escriptora australiana de gran èxit. Les seves
obres per a infants tracten temes com l’amor,
l’amistat, l’acceptació. (Possum magic, Deu
ditets). Viatjà molt per promoure la literatura i
els beneficis de la lectura en veu alta.

Dr. SEUSS

DAUTREMER,
Rébecca

FOX, Mem

Publicació

Naixement

Naixement

1971

20/08/1971

05/03/1946
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FRANQUIN, André

Publicació

1954

75

Primera edició de Los ladrones del Marsupilami.

GALLARDO
SUÁREZ, María

Naixement

1996

25

Coautora i protagonista del còmic autobiogràfic
Maria i jo.

75

Creador de gran quantitat de sèries
humorístiques com “Mortadel·lo i Filemó”, que
es percep com una icona essencial de la vida de
diverses generacions i molts altres dibuixants
posteriors de còmic.

75

Segon llibre de la sèrie clàssica de la literatura
infantil “Mumin”, La llegada del cometa. L’autor
finlandès continua creant aquest món original i
fantàstic on viuen els Mumin i els seus amics.

IBAÑEZ,
Francisco

JANSSON, Tove

Naixement

Publicació

15/3/1936

1946

KERR, Judith

Publicació

1971

50

L’autora d’origen alemany i naturalitzada anglesa
va publicar una trilogia semiautobiogràfica de
llibres per explicar l’ascensió dels nazis i les
seves conseqüències des de la perspectiva dels
infants. Cuando Hitler robó el conejo rosa és el
primer dels tres, i és un clàssic de la literatura
juvenil.

KINNEY, Jeff

Naixement

19/02/1971

50

Autor nord-americà de la coneguda sèrie de
llibres per a joves lectors “Diari del Greg”.

LA FONTAINE,
Jean

Naixement

08/07/1621

400

Poeta i autor de teatre francès, conegut per les
seves faules escrites en vers amb contingut
moralista. Faules de La Fontaine.

LEAR, Edward

Publicació

1846

175

Pintor, poeta, il·lustrador, mestre anglès del
non-sense, va publicar Fabuleario el 1846,
popularitzant els seus versos satírics.

LINDGREN, Astrid

Publicació

1946

75

Pippi Calcesllargues s’embarca és el segon llibre
de les famoses aventures d’aquesta nena rebel i
extravagant creada per l’autora sueca.

50

La bicicleta de Lotta és un dels llibres
protagonitzat per aquest personatge divertit i
poc convencional, igual que la seva “germana
gran”, Pippi.

125

Escriptora australiana, l’obra més coneguda
de la qual és la novel·la Picnic en Hanging Rock,
publicada el 1967 i adaptada al cine per Peter
Weir el 1975.

LINDGREN, Astrid

LINDSAY, Joan

Publicació

Naixement

1971

16/11/1896
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25

Conegut autor de gènere policíac per a públic
adult i juvenil, ha escrit El niño que dormía con
nieve en la cama, el tercer de la sèrie sobre Joel
Gustafson.

1996

NESS, Patrick

Naixement

17/10/1971

50

Periodista i escriptor angloamericà. Les
seves novel·les juvenils de la trilogia “Chaos
Walking” i Un monstre em ve a veure (2011) són
segurament les seves obres més conegudes.

NORDQVIST, Sven

Naixement

30/04/1946

75

Autor i il·lustrador suec, creador de la sèrie de
llibres infantils sobre un pagès i el seu gat, “En
Pettson i en Findus”.

O’BRIEN,
Robert C.

Publicació

1971

50

Primera edició de La señora Frisby y las ratas de
Nimh.

POKEMON

Publicació

1996

25

Sèrie anime que el 1996 va debutar amb el
videojoc Pocket Monster.

75

Escriptor anglès molt reconegut per la seva
trilogia de novel·les juvenils “La materia oscura”,
Luces del Norte: la brújula dorada. El primer
volum va rebre la Carnegie Medal el 1995 i va ser
adaptat al cine i en format còmic per MelchiorDurand i Oubrérie.

125

Escriptora nascuda als Estats Units. Les seves
novel·les ambientades en el món rural i la
història d’un noi adoptant un cervató explicada
a El despertar van guanyar el premi Pulitzer el
1938.

PULLMAN, Philip

RAWLINGS,
Marjorie Kinnan

Naixement

Naixement

19/10/1946

08/08/1896

ROSEN, Michael

Naixement

07/05/1946

75

Presentador, poeta i prolífic autor de llibres
infantils, com El llibre trist, il·lustrat per Quentin
Blake, que va guanyar el 2004 el premi al
millor àlbum il·lustrat, o Anem a caçar un ós. És
destacable la seva labor per apropar la poesia
als infants.

SADAT, Mandana

Naixement

1971

50

Autora i il·lustradora francesa de llibres infantils
com Del otro lado del àrbol o Tres Kuchulús sin
historia.

50

Pluk el del torreficio va rebre molt bones
crítiques. Aborda temes actuals com la falta
d’habitatges accessibles o l’ecologia, i ho fa
amb humor i fantasia. Pluk és molt conegut a
Holanda, el país d’origen de la seva creadora,
Annie M.G Schmidt.

SCHMIDT, Annie
M.G

Publicació

1971
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SCOTT, Walter

Naixement

07/08/1771

250

Escriptor escocès de novel·les, poemes i obres
de teatre. També va ser biògraf i historiador.
De fet, és considerat l’inventor de la novel·la
històrica. Ivanhoe n’és un bon exemple.

SEPÚLVEDA, Luis

Publicació

1996

25

Primera edició de la novel·la Historia de una
gaviota y del gato que le enseñó a volar, que
tracta de la solidaritat i la tolerància.

125

Dibuixant català. Va il·lustrar llibres i va
publicar en revistes com En Patufet, TBO o la
profranquista Flechas y Pelayos.

75

Autor i naturalista nord-americà. Va publicar
diversos llibres d’aventures on els animals
salvatges tenen gran protagonisme. En els anys
2000, l’autor de còmic japonès Jiro Taniguchi en
va treure tres volums.

SERRA MASSANA,
Josep

SETON, Ernest
Thompson

Naixement

Mort

1896

23/10/1946

SFAR, Joann

Naixement

28/08/1971

75

Dibuixant i guionista de còmics juvenils tan
coneguts com “Sardina del espacio” o “Pequeño
vampiro”

SMITH, Dodie

Naixement

03/05/1896

125

Autora anglesa d’obres de teatre i de novel·les
juvenils com 101 dàlmates, publicada el 1956.

SOUTHALL, Ivan

Naixement

08/06/1921

100

Escriptor australià, autor de llibres juvenils com
Camí de freixes.

STEIG, William

Publicació

1971

50

Primera edició de Amos y Boris, història
d’amistat de l’autor clàssic William Steig. Va
rebre el premi al millor llibre il·lustrat del diari
The New York Times.

TOMLINSON,
Theresa

Naixement

14/08/1946

75

Novel·lista juvenil anglesa, autora el 1993 de La
mujer del bosque.

TOWNSEND, Sue

Naixement

02/04/1946

75

Va ser una escriptora i humorista anglesa
coneguda sobretot pel seu personatge de
novel·la Adrian Mole.

25

De nacionalitat australiana i anglesa, és
recordada per ser l’autora de la sèrie “Mary
Poppins”.

50

Primera edició de La bèstia del senyor Racine, a
Espanya es va publicar el 2019, el mateix any que
va morir l’autor, mestre de la literatura infantil i
juvenil.

TRAVERS, P.L

UNGERER, Tom

Mort

Publicació

23/04/1996

1971
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VENTALLÓ I
VERGÉS, Joaquim

Mort

3/12/1996

25

Traductor al català de tots els àlbums del Tintín.

VIÑA GONZÁLEZ,
Emilio

Mort

12/11/1971

50

Director, editor i coordinador de la publicació del
TBO durant molts anys.

WADDELL, Martin

Naixement

10/04/1941

75

Escriptor irlandès (Els tres mussolets, Petit ós,
no dorms?...), el 2004 va rebre el premi Hans
Christian Andersen per la seva contribució a la
literatura infantil i juvenil.

WYKE-SMITH,
Edward

Naixement

12/04/1871

150

Autor anglès conegut principalment pel llibre
juvenil de fantasia El maravilloso país de los
snergs, escrit el 1927.

Any Internacional de l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible.

Any Internacional de la Pau i la Confiança.

Any Internacional de les Fruites i Verdures.

Any Internacional per a l’Eliminació del Treball Infantil.
L’any 1971 es va crear a la Biblioteca Nacional la secció “Biblioteca de Estudios de Literatura
infantil y juvenil Isabel Niño”, en homenatge a la bibliotecària Isabel Niño Mas (1900-1969).
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Ballard, Carroll

Estrena

1996

25

Estrena de Volando libre.

Barron, Steve

Estrena

1996

25

Estrena de Pinocho.

Brown, Clarence

Estrena

1946

75

Estrena d’El despertar.

Capra, Frank

Estrena

1946

75

Estrena de Que bello es vivir.

Cohen, Rob

Estrena

1996

25

Estrena de Dragonheart.

Coppola, Francis
Ford

Estrena

1996

25

Estrena de Jack.

DeVito, Danny

Estrena

1996

25

Estrena de Matilda.

Henson, Brian;
Lane, David

Estrena

1996

25

Estrena de Los Teleñecos en la isla del tesoro.

Herek, Stephen

Estrena

1996

25

Estrena de 101 dálmatas: más vivos que nunca
en acció real.

Jones, Terry

Estrena

1996

25

Estrena de El viento en los sauces.

Kubrick, Stanley

Estrena

1971

50

Estrena de La naranja mecánica.

Luhrmann, Baz

Estrena

1996

25

Estrena de Romeo y Julieta.

MacDonald,
Hettie

Estrena

1996

25

Estrena de Beautiful thing.

McGrath,
Douglas

Estrena

1996

25

Estrena d’Emma de Jane Austen.

Pytka, Joe

Estrena

1996

25

Estrena de Space Jam.

Selick, Henry

Estrena

1996

25

Estrena de James y el melocotón gigante de
Roald Dahl.

Stevenson,
Robert

Estrena

1971

50

Estrena de La bruja novata.

Stuart, Mel

Estrena

1971

50

Estrena de Un mundo de fantasía, versió
musical de Charlie i la fàbrica de xocolata.

Trousdale, Gary;
Wise, Kirk

Estrena

1996

25

Estrena del versió de Disney de
El jorobado de Notre Dame.

Vera, Gerardo

Estrena

1996

25

Estrena de La Celestina.
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El Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil (SDLIJ) recull més de 40.000 documents:
un important fons històric i una àmplia documentació relacionada amb la literatura infantil i juvenil,
a l’abast de tothom.
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