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Els blocs de literatura juvenil contribueixen a 

l’augment de la lectura entre els adolescents i ja 

són un referent per a les editorials. 

 

ROCÍO CARMONA: “Alguns lectors m’escriuen demanant-me consell amorós”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÉS D’UN MILER és la xifra de blocs especialitzats en literatura juvenil que es calcula que 

hi ha a l’Estat espanyol, i cada dia en surten de nous. REFERENTS La seva especialització els 

ha convertit en referents per als lectors però també per a les editorials.   

Es calcula que a l’Estat espanyol

hi ha més d’un miler de blocs

especialitzats en literatura juvenil, 

espais virtuals gestionats per joves

convertits ja en grans especialistes 

del gènere i referents per als lectors 

però també per a les editorials. Amb 

la seva gran influència els blocaires

són capaços de crear fenòmens 

literaris i socials com l’actual de La 

gramàtica de l’amor de Rocío 

Carmona, autora que  ha esdevingut 

sense voler-ho consellera amorosa 

per als adolescents. 

El blocs de literatura juvenil s’han 

convertit en una comunitat virtual 

amb identitat pròpia i amb un gran 

poder d’influència sobre el consum 

literari dels joves.  

 

El que va començar com un espai 

personal en què alguns adolescents 

amants de la literatura penjaven les 

seves opinions sobre els últims llibres 

que havien llegit, s’ha convertit en un 

referent de crítica literària on lectors de 

tot el món també poden opinar sobre els 

llibres.  

El perfil del blocaire d’aquests espais és 

un jove entre els 16 i els 25 anys,

sobretot noies. Cada bloc té de mitjana 

entre 500 i 1.000 seguidors, lectors 

fidels del bloc que l’enriqueixen amb els 

seus comentaris. Aquests blocs estan 

connectats entre si, creant una 

comunitat permanentment lligada   on 

tots es coneixen i organitzen 

regularment trobades per parlar de 

literatura.  

Portada de La gramàtica de l’amor de Rocío
Carmona, tot un fenomen entre els blocaires 

“Des de La Galera confiem al cent per cent en el paper que tenen els blocs de literatura juvenil 

per als nostres llibres.” 

Iolanda Batallé Prats, directora editorial de La Galera 



REFERENTS PER A LES EDITORIALS

Per tot plegat s’han convertit en referents del gènere i en generadors de 

tendències. Les editorials col·laboren cada cop més amb ells enviant-los totes les 

novetats que van publicant i tenint-los informats de tot el que fan.  

 

Des de La Galera confiem al cent per cent en el paper que tenen els blocs de 

literatura juvenil per als nostres llibres. Estem convençuts que fenòmens com  
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“Cuando estamos interesados en comprar algo, buscamos diferentes opiniones para acabar 

convencidos del todo, y eso se asemeja a las reseñas que hacen cada uno de los blogueros.” 

Maisha, del Bloc de Perdidas entre páginas.

Crítica literària 2.0
El fenomen boca – orella virtual 
 
L’èxit d’aquest mitjà de difusió de la 

literatura juvenil respon a diferents causes. 

Tenint en compte l’espai que es dedica a la 

literatura juvenil en els mitjans 

tradicionals, és una gran oportunitat tenir 

espais com aquests dedicats exclusivament 

a parlar-ne. A més, aquests llocs faciliten 

en contacte autor-lector i en moltes

ocasions es generen Clubs de lectura 

virtuals on l’escriptor respon les preguntes 

de milers de lectors de tot el món.  

“No creo que los medios de comunicación 

se centren realmente en la literatura 

juvenil, por ejemplo, el otro día vi en el 

telediario una noticia sobre la Feria del 

Libro y no aparecían autores juveniles, 

únicamente hablaron de Moccia en plan 

anecdótico.  

Lo mismo pasó con Sant Jordi. En 

periódicos y revistas, si no estamos 

hablando de revistas juveniles como 

Cuore, no se habla realmente de

literatura juvenil y en las tertulias 

radiofónicas tampoco.” Nuria Forte 

de Libros de ensueño.

Avui en dia els joves estan 

contínuament connectats a la xarxa, i 

si vols arribar a ells ho has de fer per 

aquesta via. Els blocs tenen una 

estètica atractiva pel públic que els 

visita i utilitzen el seu mateix 

llenguatge. Els blocaires són grans 

especialistes del gènere, perquè 

només parlen d’aquesta literatura i en 

llegeixen molta.  

“Los blogueros aportan, por ejemplo 

en mi caso, opiniones que puedan 

influir en escoger una lectura, pero 

de chicos y chicas de tu edad, por lo 

que hace que la opinión se ajuste más 

a la tuya. Somos muchísimos 

blogueros  (más de 1.000), que

influimos en los jóvenes pero también 

en el resto de la población. Gracias al 

aumento de blogueros, la literatura 

juvenil está en aumento, porque cada 

vez hay más gente aficionada a la 

lectura, y con novelas que gustan a 

mucha gente se transmite el hábito de 

lectura.” Álex Caparrós del Blog 

Libros y más libros

Els blocs dediquen molt d’espai a les 

ressenyes perquè no tenen limitació 

com altres mitjans.  

Estan connectats amb blocaires de

tot el món i coneixen les novetats 

editorials abans que arribin a casa 

nostra. Dominen tots els recursos que 

els ofereix la xarxa i per tant poden 

oferir-te ressenyes escrites, però 

també amb àudio i fins i tot vídeo 

ressenyes de més de deu minuts en 

què a part de parlar-te del llibre te’l 

mostren amb gran detall.  

“ Otra de las cosas que aportan los 

blogs a la difusión de la literatura 

juvenil es la cantidad de opiniones: 

un mismo libro puede ser reseñado en 

distintos blogs, dando así detalles 

diferentes. Como con muchos de 

nuestros caprichos cotidianos, 

cuando estamos interesados en 

comprar algo, buscamos diferentes 

opiniones para acabar convencidos 

del todo, y eso se asemeja a las 

reseñas que hacen cada uno de los 

bloggers.” Maisha de Perdidas 

entre páginas. 

A més dominen amb una gran facilitat 

les xarxes socials i gràcies a això i als 

seus nombrosos contactes són capaços 

de crear fenòmens literaris gestats a la 

xarxa i distribuïts pel “boca orella 

virtual”. 

“Em sento feliç de poder tenir aquesta relació de proximitat amb els lectors i que em tinguin tanta 

confiança per arribar a fer-me partícep de les seves vides. ” 

Rocío Carmona, autora de La gramàtica de l’amor
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Referents per a les editorials

Gràcies a la seva expansió i repercussió 

entre els lectors, els blocaires s’han 

convertit  en referents del gènere i en 

generadors de tendències. Les editorials 

col·laboren cada cop més amb ells 

enviant-los totes les novetats que van 

publicant i tenint-los informats de tot el 

que fan. Hi mantenen un contacte 

permanent per no perdre’s res del que 

passa en el mercat internacional. Així 

poden anticipar-se i conèixer de primera 

mà els gustos del públic a qui aniran 

dirigits els seus llibres. 

“Des de La Galera confiem al cent per 

cent en el paper que tenen els blocs de 

literatura juvenil per als nostres llibres. 

Estem convençuts que fenòmens com 

Retrum o La gramàtica de l’amor s’han 

gestat a la xarxa i gràcies als blocaires.

Com a editora, m’agrada reunir-me 

amb blocaires regularment. Saben el 

que es cou editorialment tant a nivell 

nacional com internacional. Sovint ens 

donen idees boníssimes per a portar a 

terme. I és sempre un plaer veure que hi 

ha tantíssimes persones joves parlant 

de llibres i compartint-los. Les trobades 

amb ells són per a mi i tot l’equip de

La Galera molt motivadores.” Iolanda 

Batallé, directora editorial de La 

Galera. 

Més enllà del fet literari: 

La gramàtica de l’amor 

Els blocaires han aconseguit amb les 

seves ressenyes i amb la difusió d’alguns 

llibres, crear fenòmens que van més 

enllà del fet literari. La primera novel·la 

de Rocío Carmona La gramàtica de 

l’amor s’ha convertit en un dels últims 

èxits literaris a la xarxa blocaire.  En 

total comptabilitza més d’un centenar de 

ressenyes al principals blocs del gènere 

des de la seva publicació al febrer 

d’aquest any, amb gairebé 500 seguidors 

a la pàgina del Facebook.  

“La meva experiència com a autora no 

pot ser millor, ja que l'acollida del

llibre ha estat espectacular, amb una 

quarantena de ressenyes, pràcticament 

totes positives. Gràcies als blocs i al seu 

poder prescriptor el llibre ha arribat a 

milers de lectors i s'ha convertit en una 

mena de fenomen de la blocosfera. Ja fa 

mesos que es va publicar i encara avui 

segueixen publicant-se ressenyes, 

cròniques i comentaris que el 

recomanen. He pogut conèixer alguns 

d'aquests blocaires i m'he sorprès molt 

agradablement de trobar una colla de 

gent molt crítica i informada però 

alhora apassionada per la literatura.”

Rocío Carmona, autora de La 

gramàtica de l’amor 

Dimecres 6 de juliol a partir de les 17.30
Llibreria Bertrand, Barcelona 

 
Primera Lectura pública 

de La gramàtica de l’amor 
 

Amb la presència de l’autora i l’acompanyament 
musical de Francesc Miralles 

Iolanda Batallé Prats

Rocío Carmona 



Crítica literària 2.0   
Pàg. 3 
 

La gramàtica de l’amor

En un internat aïllat, la Irene té 

un desencís amorós que la porta 

al caire de l’abisme. Un professor 

misteriós i seductor li proposa 

estudiar junts “la gramàtica de 

l’amor”. La Irene anirà aprenent 

a viure... i a estimar. A la vegada 

que s’enamora del seu professor, 

un pretendent inesperat decideix 

lluitar per ella, que es debat en 

una tempesta de sentiments, 

aventures inconfessables i llibres 

que deixen marca en l’ànima.  

Però el fenomen de La gramàtica de 

l’amor va més enllà. El llibre és la 

història de la Irene, una jove 

adolescent que aprendrà els principis 

bàsics de l’amor a través de la lectura 

de set novel·les de literatura universal 

imprescindibles. La temàtica ha 

agradat moltíssim als joves i la Rocío, 

que també té un bloc sobre el llibre,  

rep diàriament correus electrònics de 

nois i noies adolescents demanant-li 

consell amorós sobre la seva situació. 

Em va sorprendre molt començar a 

rebre missatges, poc després que es 

publiqués el llibre, d'alguns d'aquests 

lectors i blocaires que m'explicaven la 

seva experiència amorosa i fins i tot 

em demanaven consell. El primer cas 

va ser el d'una jove que també té un 

bloc i que feia poc que s'havia separat 

del seu primer xicot. Em demanava 

consell per superar aquest desengany 

i em deia que el meu llibre l'havia 

ajudat a tenir perspectiva. He tingut 

altres experiències similars. Em sento

feliç de poder tenir aquesta relació de 

proximitat amb els lectors i que em 

tinguin tanta confiança per arribar a  

fer-me partícip de les seves vides. 

Rocío Carmona. 

Amb La gramàtica de l’amor es 

repeteix el fenomen que fa un any  es 

va produir amb Retrum. Cuando 

estuvimos muertos. El llibre s’ha 

convertit en un dels llibres de literatura 

juvenil de producció espanyola més 

venuts dels últims temps gràcies al 

fenomen generat pels blocs.  ●

Per a més informació, contacteu amb 

el Departament de premsa de La Galera. 

Laura Garcia 93 505 74 13 

premsa@grec.cat

http//premsalagalera.blogspot.com 

 


