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En algun moment vam decidir que els joves 
no llegeixen. Si no, no m’explico que posem 
el tema sobre la taula cada dos per tres. Jo 

també m’ho pensava, que era així, però repassant 
dades he vist que el Baròmetre d’Hàbits de Lec-
tura i Compra de Llibres a Espanya durant el 
2021 deia que el tram d’edat amb més lectors de 
llibres durant el seu temps lliure va ser el de jo-
ves de 14 a 24 anys, un 74,8%. Gens malament, oi? 
De moment, ja dediquen més temps a la lectura 
que els “adults”. Aquesta setmana he coincidit al 
FLIC amb dues persones que en saben molt, de 
lectura i joves: la Núria Càrcamo, llibretera de 
la Sendak, i la Júlia Baena, responsable de la bi-
blioteca escolar del Menéndez Pelayo. El que 
m’han explicat m’ha semblat il·luminador.  

“¿A què ens referim quan diem que llegeixen 
menys? Que els joves no llegeixen en paper, o lli-
bres d’editorials plenament juvenils? Llavors, 
potser sí, però a la llibreria veiem que sí que lle-
geixen allò que els interessa llegir. L’abisme són 
els canals: fins a un determinat moment, un ca-
nal és la llibreria, que implica la família, però hi 
ha un punt que aquest canal es trenca i en bus-
quen d’altres que no coneixem i que, fins i tot, es-
tigmatitzem”. Molt interessant això que diu la 
Núria. Què és llegir? Com i què llegeixen els jo-
ves? Un d’aquests canals que comenta podria ser 
Wattpad, una plataforma que reuneix 90 milions 
de lectors i escriptors, i d’on han sortit autors 
com la Joana Marcús, que ara publica a Penguin 
Random House i Planeta. Va signar llibres a la 
Setmana del Llibre en Català, i la cua de joves era 
impressionant. Vaig parlar amb tres noies que hi 
eren, que em van explicar que s’identificaven 

molt amb el que escriu, que les fa sentir compre-
ses i a un lloc segur. Quan es parla de Wattpad, 
només se n’acostuma a destacar la baixa qualitat 
literària (que no discuteixo), però no es diuen al-
tres coses, com que hi ha moltes escriptores (ho-
la, futur!), ni es parla de com interpel·la els lec-
tors. Potser hauríem de dedicar més estona a sa-
ber per què s’hi enganxen, sense prejudicis, com 
els que tenim en altres aspectes: la Núria també 
m’explicava que alguns progenitors diuen als fills 
que no agafin un còmic, millor “un llibre de ve-
ritat”. Més enllà del menyspreu absurd pel cò-
mic, tornem a estar igual: ¿podem deixar que els 
joves decideixin què volen llegir?  

La Júlia també s’hi troba, amb aquest menys-
preu. Em diu que veu molts prejudicis amb els 
lectors de llibres de coneixements. A ella, que ca-
da dia té més de cent alumnes a la biblioteca (a 
l’hora del pati!) i fa un miler de préstecs cada 
curs, li preocupen temes com la igualtat d’opor-
tunitats en l’accés a la lectura, o si existeix prou 
mediació, per ajudar els joves a arribar a bons lli-
bres. Per a ella, és importantíssim desenvolupar 
el sentit crític, i aquí destaca la utilitat dels clubs 
de lectura. “És important que els joves sàpiguen 
analitzar què els agrada i què no d’un llibre, no 
tot és blanc i negre. Prou reduccionismes”.  

A la Júlia li preocupa la infantilització de les 
lectures que se’ls ofereixen, i també m’assenya-
la que ara totes les editorials proposen contin-
guts “trepidants”. “Ja anem a un ritme trepidant 
cada dia, per què reforçar-ho? Per què no poten-
ciem la paciència lectora?” Aventuro una respos-
ta: ¿potser perquè ens falta confiança en ells, en 
els joves? ✍

Confiar en els joves

ANNA  
GUITART

A peu de pàgina

La biblioteca de l’Escola Tarlatana de Sabadell. PERE TORDERA
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FICCIÓ NO-FICCIÓ

RRànquing setmanal del Baròmetre 
de la Comunicació i la Cultura

[ 1 ] Historias de  
mujeres casadas 
CRISTINA CAMPOS /  Planeta 
464 pàgines, 22,50 € 

1/4 
 
[ 2 ] Lejos de Luisiana 
LUZ GABÁS 
Planeta 
768 pàgines, 23,50 € 

2/3 
 
[ 3 ] Todo va a mejorar 
ALMUDENA GRANDES 
Tusquets 
512 pàgines, 21,90 € 

4/6 
 
[ 4 ] Todo arde 
JUAN GÓMEZ-JURADO 
Ediciones B 
600 pàgines, 23,90 € 

-/1 
 
[ 5 ] Las Madres 
CARMEN MOLA 
Alfaguara 
464 pàgines, 20,90 € 

-/1  
 

[ 1 ] Antes del olvido 
JORGE JAVIER VÁZQUEZ  
Planeta 
320 pàgines, 20,90 € 

1/222 
 
[ 2 ] Limpieza, orden  
y felicidad  
BEGO LA ORDENATRIZ /  Planeta 
256 pàgines, 16,90 € 

-/7 
 
[ 3 ] Dysphoria mundi 
PAUL B. PRECIADO 
Anagrama 
560 pàgines, 21,90 € 

8/2 
 
[ 4 ] Desinflámate 
MARC VERGÉS 
Grijalbo 
312 pàgines, 19,90 € 

3/112 
 
[ 5 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS /  Espasa 
256 pàgines, 18,90 € 

-/1  
 

[ 1 ] Germanet 
I. BALDE I A. ARZALLUZ 
Blackie Books 
152 pàgines, 17,90 € 

-/57 
 
[ 2 ] 1969 
EDUARD MÁRQUEZ  
L’Altra 
536 pàgines, 23,90 € 

4/2 
 
[ 3 ] La trena 
LAETITIA COLOMBANI 
Salamandra 
208 pàgines, 18 € 

3/202 
 
[ 4 ] Animals ferits 
ELISENDA ROCA  
Edicions 62 
208 pàgines, 19,90 € 

-/2 
 
[ 5 ] El fabricant de records 
MARTÍ GIRONELL  
Columna 
296 pàgines, 20,50 € 

1/8  
 

* Posició setmana anterior /  
   Setmanes en el mercat

[ 1 ] L’última victòria de 
l’URSS  
MANEL ALIAS /  Ara Llibres 
288 pàgines, 20,90 € 

2/4 
 
[ 2 ] Tres desitjos  
abans de morir 
E. PERAN /  La Campana 
160 pàgines, 18,90 € 

1/10 
 
[ 3 ] Crims: la noia de 
Portbou  
CARLES PORTA /  La Campana 
240 pàgines, 20,90 € 

6/2 
 
[ 4 ] Cuina! O barbàrie 
MARIA NICOLAU 
Ara Llibres 
272 pàgines, 24,90 € 

4/36 
 
[ 5 ] El regal de la lectura 
SEBASTIÀ SERRANO  
ARA LLIBRES  
364 pàgines, 19,95 € 

8/8  
 

FICCIÓ NO-FICCIÓ

CASTELLÀ

CATALÀ

Els més venuts


