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No sé si ja teniu els propòsits del 2023 co-
berts, però avui escric per crear-vos la ne-
cessitat d’afegir-ne un altre. Jo mateixa l’he 

hagut d’incorporar, després d’acabar La màgia de 
llegir en veu alta, de la crítica nord-americana de li-
teratura infantil Meghan Cox Gurdon (traducció 
d’Ada Arbós; Ed. Viena). El subtítol del llibre és El 
miracle de la lectura compartida en l’era de la dis-
tracció, i he de confessar que, d’entrada, màgia i mi-
racle tan seguits em tiraven una mica enrere; pe-
rò he de reconèixer que hi he sucumbit, i ara em 
trobareu als peus de l’autora. 

Cox sap molt bé de què parla, perquè, a banda de 
la professió que té, ha llegit en veu alta per a la se-
va família durant més de vint anys. Per convèncer-
nos de com és d’important, exposa la seva experi-
ència personal i tota una sèrie d’arguments, anèc-
dotes i investigacions. He de dir que jo soc un pú-
blic fàcil, en el sentit que arribo força convençuda 
del poder de la lectura compartida, però gràcies al 
llibre he pogut aprofundir en les seves virtuts, i 
m’ha fet reflexionar sobre moltes coses que no sa-
bia: que impressionants que són, per exemple, els 
efectes de la lectura en nadons molt petits, fins i tot 
en els prematurs. O que important és en els nens 
per fer-los ser conscients que formen part d’un 
món que fa anys que existeix, que venim d’una tra-
dició, d’una cultura, que els pertany (no com ara, 
que ens pensem que ho hem inventat tot). En 
aquest sentit, l’autora cita una expressió del lin-
güista John McWhorter que m’ha agradat molt: 
parla d’“adquirir una noció d’horitzons”. Afegim-
hi les imatges dels contes infantils, que Cox tam-

bé destaca com a importants, i ja tenen un peu al 
món de l’art, de manera molt natural. 

L’autora aborda, evidentment, el tema de les 
pantalles, les xarxes socials i tot el temps que ens 
absorbeixen, però Cox és intel·ligent i no ho plan-
teja com una dicotomia irreconciliable “llegir és bo 
i les pantalles són el mal”, una generalització que 
trobo massa recurrent. Reconeix virtuts a la tecno-
logia, però alhora reivindica la feina de contrapès 
que pot suposar la lectura en uns temps d’immedi-
atesa, d’impaciència i de, quina ironia, desconne-
xió, fins i tot entre membres d’una mateixa família. 
Jo, per exemple, m’he sentit molt interpel·lada 
quan parla del temps que no estem disponibles per 
a la gent que tenim al costat si no sabem deixar el 
telèfon. Crec que una de les virtuts del seu llibre 
és que ens reconnecta amb la nostra part huma-
na, allò que no pot substituir la tecnologia, i que ella 
diu que “encara és imbatible”. És aquest compo-
nent humà el que fa tan única una trobada entre 
persones per compartir lectures.  

I no només amb nens, perquè Cox reivindica la 
importància d’aquests moments amb la gent gran. 
Ens explica com, a moltes persones grans, les lec-
tures compartides els proporcionen benestar, re-
laxació; són una manera de rebre amor, d’estar amb 
algú amable i de combatre la solitud. Llegint per a 
un altre, demostrem que ens importa. La màgia 
de llegir en veu alta fa venir moltes ganes de fer-
ho, de convertir-ho en un propòsit real, tot i que 
Cox avisa: a vegades és feixuc, pesat, costa trobar el 
temps. No ho romantitza, però deixa una cosa cla-
ra: val molt la pena.!

Llegiu en veu alta!

ANNA  
GUITART

A peu de pàgina

La lectura en veu alta és un contrapès en temps d’immediatesa, impaciència i desconnexió. CRISTINA CALDERER
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FICCIÓ NO-FICCIÓ

RRànquing setmanal del Baròmetre 
de la Comunicació i la Cultura

[ 1 ] Esperando al diluvio 
DOLORES REDONDO  
Destino 
576 pàgines, 22,90 ! 
1/7 
 
[ 2 ] Todo va a mejorar 
ALMUDENA GRANDES 
Tusquets 
512 pàgines, 21,90 ! 
2/12 
 
[ 3 ] Historias de mujeres... 
CRISTINA CAMPOS 
Planeta 
464 pàgines, 22,50 ! 
4/9 
 
[ 4 ] Lejos de Luisiana 
LUZ GABÁS 
Planeta 
768 pàgines, 23,50 ! 
3/9 
 
[ 5 ] Todo arde 
JUAN GÓMEZ-JURADO 
Ediciones B 
600 pàgines, 22,90 ! 
5/11  
 

[ 1 ] Cocina fácil y rico 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 
704 pàgines, 24,95 ! 
1/8 
 
[ 2 ] Hábitos atómicos 
JAMES CLEAR 
Diana 
336 pàgines, 17,95 ! 
3/120 
 
[ 3 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS /  Espasa 
256 pàgines, 18,90 ! 
2/230 
 
[ 4 ] Antes del olvido 
JORGE JAVIER VÁZQUEZ 
Planeta 
320 pàgines, 20,90 ! 
6/8 
 
[ 5 ] Encuentra tu persona... 
MARIAN ROJAS  
Espasa 
328 pàgines, 19,90 ! 
7/71  
 

[ 1 ] La trena 
LAETITIA COLOMBANI 
Salamandra 
208 pàgines, 18 ! 

3/209 
 
[ 2 ] Esperant el diluvi 
DOLORES REDONDO  
Columna 
576 pàgines, 22,90 ! 
1/7 
 
[ 3 ] El fabricant de records 
MARTÍ GIRONELL  
Columna 
296 pàgines, 20,50 ! 
2/15 
 
[ 4 ] Les calces al sol 
REGINA RODRÍGUEZ SIRVENT  
La Campana 
464 pàgines, 20,90 ! 
4/190 
 
[ 5 ] Canto jo i la muntanya... 
IRENE SOLÀ 
Anagrama 
192 pàgines, 16,90 ! 
4/191  
 

* Posició setmana anterior /  
   Setmanes en el mercat

[ 1 ] Cuina! O barbàrie 
MARIA NICOLAU 
Ara Llibres 
272 pàgines, 24,90 ! 

1/43 
 
[ 2 ] El llibre del Paraulògic 
J. PALOU I P. VIDAL 
Rosa dels Vents   
240 pàgines, 15,90 ! 
2/27 
 
[ 3 ] Mitologia dels Països 
Catalans 
DANIEL RANGIL /  Efadós 
240 pàgines, 36 ! 
-/4 
 
[ 4 ] Q. del Paraulògic 
J. PALOU I CRISTINA SERRET 
Rosa dels Vents   
80 pàgines, 14,96 ! 
4/8 
 
[ 5 ] Francesc Cambó 
BORJA DE RIQUER 
Edicions 62 
960 pàgines, 24,90 ! 
6/6  
 

FICCIÓ NO-FICCIÓ

CASTELLÀ

CATALÀ

Els més venuts


