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Quan 
abandones  
un llibre?

Hi ha una pàgina web dedicada a la 
lectura i els llibres que es diu Good-
reads. A diferència d’altres pàgines 
i blogs semblants de la xarxa, no 
amaga la voluntat comercial a part 
de la de servei. Això és bo perquè 
ningú no s’enganya. Per exemple, si 
t’interessa alguna de les seves reco-
manacions literàries, sense adonar-
te’n gairebé ja t’has ficat a Amazon 
per comprar el llibre corresponent. 
Goodreads t’hi deixa només a un 
clic. La pàgina ofereix diversos ser-
veis d’orientació lectora que es for-
men a partir dels paràmetres que 
ells mateixos donen i de les opini-
ons dels clients. També hi ha una 
pestanya per discutir sobre el que 
llegeixen els teus amics, cosa una 
mica estranya perquè obre més pos-
sibilitats a la tafaneria que altra co-
sa (l’amic no és necessari que hi si-
gui ni que ho sàpiga). En qualsevol 
cas, aquesta pàgina web va acumu-
lant informació i clients (és gratuï-
ta, només t’hi has d’inscriure). I grà-
cies a aquesta informació, fa poc 
s’han despenjat amb una enquesta 
molt interessant sobre els hàbits 
dels seus lectors (en llengua angle-
sa, esclar). La veritat és que són sor-
prenents, sobretot pel que fa a una 
mena de tabú: l’abandonament.  

Novel·la negra, fidelitat 
Deixant de banda les obvietats que 
ens diu, com per exemple, que si el 
llibre és car t’aguanta més capítols a 
les mans i que si és barat no (hi ha 
subscripcions de llibres electrònics 
amb preus molt baixos o, simple-
ment, els llibres de les biblioteques 
són gratuïts), els resultats són inno-
vadors. Així, ens diu que un 19% dels 
llibres de narrativa general s’aban-
donen abans de la meitat, que 
aquest percentatge baixa al 14,2% 
en els de novel·la romàntica i que ar-
riba al 13,1% en els de novel·la negra. 
Per cert, l’enquesta també ens asse-
nyala que els lectors de novel·la ne-
gra no només són més fidels (o te-
nen més paciència) sinó que, a més, 
són els més ràpids llegint. No sé els 
resultats que aquesta enquesta do-
naria en relació als lectors catalans: 
en qualsevol cas, les xifres són molt 
més altes del que la percepció ordi-
nària semblaria oferir. ¿Ens fa ver-
gonya admetre públicament que 
hem abandonat un llibre? I, si és ai-
xí, per què ens fa vergonya dir-ho? 
Seria interessant saber-ho.!
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Aquest àlbum infan-
til sense paraules 

narra les vacances d’una 
nena a casa l’avi. Tot va 
com una seda fins que 
l’arribada d’un elefant 
trenca el ritme tranquil 
dels dies. Al llarg de les 
pàgines dobles, il·lustra-
des amb una tècnica que 
recorda les impressions 
d’abans, podem sortir de 
l’escena principal i se-
guir altres camins narra-
tius plantejats en vinye-
tes sobreposades.
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Ja es pot trobar a les llibreries Pessi-
ga’m, la quarta capsa de filosofia visu-
al per a infants, que signen les autores 
Ellen Duthie i Daniela Martagón i 
que publica Wonder Ponder. Com a 
éssers racionals que som, fer pregun-
tes o necessitar trobar una explicació 
a les coses forma part de la nostra na-
turalesa. Els nens, com els adults, 
també volen saber, entendre el món, 
perquè la ignorància pot arribar a ge-
nerar inquietud i un cert descontrol. 
Llegim sobre filosofia i infància a El 
nen filòsof de Jordi Nomen. Aquest 
professor de l’escola Sadako de Bar-
celona i docent universitari parteix 
dels estudis del nord-americà 
Matthew Lipman, el qual, arran de la 
seva experiència com a professor de 
filosofia i en un context de revolució 
política als anys 60, va descobrir la 

Jugar a ser  
(petits) filòsofs

importància de pensar críticament i 
reflexionar sobre qüestions filosòfi-
ques. A més, segons Lipman, això 
s’havia de començar a treballar ja a 
l’escola.  

Els jocs filosòfics de Wonder Pon-
der poden ser una bona eina en 
aquest sentit. Es tracta de llibres de 
pàgines soltes que es troben en una 
capsa, amb preguntes sense embuts, 
de vegades fins i tot incòmodes, 
acompanyades d’imatges impactants 
que, de manera lúdica, conviden a fer-
se preguntes (wonder) i reflexionar 
(ponder) sobre diferents temes. La 
col·lecció va arrencar el 2014 amb la 
publicació de Món cruel, a partir d’un 
projecte dut a terme en una escola de 
Madrid de sessions filosòfiques amb 
escolars en què es reflexionava, so-
bretot des de la literatura, al voltant 

de diverses qüestions. Dos títols 
més –Jo, persona i El que tu vul-
guis– van donar continuïtat a la sè-
rie, fins a arribar a l’últim: Pessi-
ga’m (2018). En la primera capsa 
es planteja la crueltat, en la segona 
qui soc i què soc, i en la tercera la 
llibertat. L’acció de pessigar-se, 
allò que fem quan no sabem si es-
tem somiant o no, presenta aques-
ta última i esperada entrega. Com 
aquella Alícia que se submergeix 
en un univers de fantasia, aquí els 
lectors podran explorar la realitat, 
la imaginació i el somni. ¿Com 
saps que el que veus encara hi és 
quan tanques els ulls? ¿Té sentit 
enamorar-se d’un personatge que 
no és real? ¿Et mostres sempre 
com ets? ¿Com podem saber si al-
guna cosa és de debò o no ho és? 
¿És possible que hi hagi més d’una 
realitat? Totes aquestes qüestions 
fan prendre consciència del con-
text actual, en què sovint la línia 
que separa realitat i ficció –o veri-
tat i mentida– és molt fina. Pen-
sem en les xarxes socials, els mons 
virtuals com Second Life o la vida 
en un plató a El show de Truman, 
o els amors (informàticament) ro-
màntics. I recordem l’anomenada 
postveritat que impera en alguns 
mitjans de comunicació.  

Deixar volar la imaginació 
Dins aquesta complexitat, les auto-
res s’aventuren a presentar un ven-
tall molt ampli d’interrogants que 
donen peu al debat. En aquest joc 
necessàriament compartit, els 
adults també hi han de posar de la 
seva part i facilitar que la lectura i 
el diàleg esdevinguin una activitat 
conjunta. Però, d’altra banda, unes 
pàgines en blanc –presents en ca-
dascuna de les capses– permeten 
que els infants caminin sols, tam-
bé, i hi aportin els seus propis con-
tinguts o reflexions deixant volar la 
imaginació. Segur que en tindran 
ganes, després de viatjar a través de 
les acolorides escenes de l’artista 
Daniela Martagón; són un toc im-
prescindible que fan del conjunt 
un producte realment innovador.   

Durant molt de temps els in-
fants han tingut un accés força li-
mitat a la filosofia. Pel fet de ser 
una disciplina abstracta i comple-
xa es considerava una cosa tan sols 
per a adults. Però està bé que els 
nens disposin d’espai per pensar 
per ells mateixos i tinguin l’opor-
tunitat d’explorar idees noves, 
punts de vista i possibilitats dife-
rents. Ens alegrem, doncs, que sor-
geixin iniciatives com la de Won-
der Ponder i que el lectors puguin 
jugar a ser petits filòsofs.!
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Amb una prosa fres-
ca, l’escriptora co-

lombiana es posa a la pell 
del petit Benjamín, que 
creu que el seu pare ha 
estat posseït per un àli-
en, la qual cosa fa que 
tingui un comportament 
estrany, fins i tot de ve-
gades agressiu, amb ell i 
la mare. L’edició acurada 
i unes il·lustracions de 
traç ràpid arrodoneixen 
aquesta novel·la infantil, 
també disponible en cas-
tellà a Milenio.

24 senyals 
per desco-
brir un àlien 
J. MUÑOZ TORO 
Nandibú

L’editorial gallega 
ha recuperat Pam 

a pam, un clàssic de Leo 
Lionni dels anys 60, im-
prescindible en qualse-
vol biblioteca infantil. 
Amb la tècnica del co-
llage característica de 
l’autor d’obres tan co-
negudes com Frederick 
o Neda-que-neda, aquí 
una eruga apamadora, 
que ho mesura tot, s’es-
pavila perquè els altres 
animals no se l’acabin 
cruspint.

Pam a pam 
LEO LIONNI 
Kalandraka 
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I DANIELA 
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