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Quan al final del lli-
bre el protagonista
de la novel·la L’es-
cola buida (La Ma-
grana), de l’autor

marroquí Tahar Ben Je-
lloun, respon a un dels seus
deixebles: “El pitjor del món
no és la mort, ni la malaltia,
ni la por, sinó la ignorància”,
està definint per què hem
de ser lectors i contribuir a
fer que una societat que es
tingui per plural i avançada
tingui per obligació fer-ne a
tots els seus ciutadans. I cal
ser conscients que aquesta
tasca és responsabilitat de
tots plegats.

En l’actualitat llegir ja no
és només “articular, desco-
dificar els signes alfabètics
fins a restituir-ne el signifi-
cat fonètic”, tasca que per
altra banda l’escola ha rea-
litzat amb encert durant
molts i molts anys, sinó que
llegir té un significat més
ampli: “És l’acció per la qual
distingim, interpretem i
comprenem un missatge
que ens arriba figurat per
qualssevol signes gràfics”.
Llegir és, doncs, una activi-
tat complexa, individual i
social. Una activitat que per
si sola ja està carregada de
valors.

I social? Sí, perquè la lec-
tura és la medecina que
dota la societat d’un escut
potent, eficaç i durador
contra el virus del pensa-
ment únic –només cal re-
cordar quants llibres han
cremat els règims totalita-
ris!–. Per això hem d’acom-
panyar els nostres fills vers
la lectura, com si fóssim un
gos pigall, perquè col·loquin
els primers maons del seu
pensament autònom, di-
vergent i lliure.

I quina és la tasca dels pares?
Sabent que l’escola ja fa una
bona tasca a l’entorn de
l’aprenentatge de la lectura,
com a exercici de descodifi-
cació, els adults –tots: avis,
pares, oncles, veïns...– hem
de potenciar la didàctica del
plaer lector. És a dir, con-
vertir l’estona de lectura en
un moment plaent, un pa-
rèntesi en la tasca diària
que, o bé al llit o al sofà de
casa, ens ajuda a establir
forts lligams afectius amb
els nostres fills. I és que hi
ha múltiples situacions que
permeten que la lectura
sigui una de les millors bau-
les de la cadena que uneixi
afectivament nens i adults.

Si els nens són molt pe-
tits, podem començar can-
tant cançons o bé explicant
un conte cada nit, abans
d’anar a dormir –us podem
assegurar que és el millor
somnífer!

De més grans podem
buscar diverses estratègies
per fer dels moments lec-
tors un espai de convivèn-
cia: anant junts a visitar
una biblioteca, o bé com-
partint en veu alta les ma-
teixes lectures, o deixant
que el nen esculli el llibre
que més li agrada en la visi-
ta periòdica a la llibreria del
barri o del poble, etc.

Ep! i a més això és extra-
polable a formes de lectura
més enllà del llibre, com és
el teatre, el cinema i els jocs
d’ordinador.

I quins llibres? Sabem
que posar edats de lectors
per als llibres sempre és
compromès. És per això
que és necessari prendre’s
les orientacions següents
com el que són: orientaci-
ons, i no fronteres.

De 0 a 3 anys:

@ Llibres per llegir amb el
cos, fets de material suau i
manipulable.
@Llibres que ofereixen ’ex-
periències sensorials múlti-
ples amb il·lustracions que
reprodueixen objectes fàcils
de reconèixer.
@ Històries breus, simples,
amb elements reconeguts
per part del nen.
@ Històries amb estructu-
res acumulatives i desenlla-
ços previsibles.

És a dir: àlbums il·lus-
trats, grans, per ser com-
partits, amb poca lletra i
imatges grans fàcilment
identificables, o llibres de
cançons per ser cantades
conjuntament.

De 3 a 6 anys:

@ Llibres amb històries ri-
mades o contes populars.
@ Contes amb certs ingre-
dients de fantasia, però que
el nen pugui identificar-se
amb els sentiments dels
protagonistes.

Una nena llegeix a la biblioteca del CEIP Estel-Guinardó de Barcelona. SP

Per què i com fer lectors?

Anàlisi sobre la lectura en els infants

Joan Portell

La lectura és la
medecina amb
què la societat
lluita contra el
pensament únic

@ També són interessants
els llibres sense text en
què el nen reconstrueix la
història.
@Històries de por per com-
partir amb l’adult a fi i efec-
te de fer sortir el seu món
interior.

És a dir: contes en què el
text acompanyi la il·lustra-
ció, com ara col·leccions de
contes populars que per-
metin al nen començar la
seva pròpia biblioteca.
També col·leccions d’un
mateix personatge, i llibres
de poemes i endevinalles.
Cal recordar que també
pot ser el moment de co-
mençar a subscriure’s a al-
guna revista infantil tipus
El Tatano.

De 6 a 9 anys:

@ Llibres per llegir de ma-
nera autònoma, senzills,
per permetre l’apropament
a la lectura.
@ Hi ha d’haver llibres de
gèneres diversos que per-
metin al lector fer un tastet
per valorar què li agrada
més.

És a dir: primers llibres de
grans, llibres en què el text
hi té una gran importància,
sense oblidar la il·lustració
que ajuda a la seva com-
prensió. També llibres-joc i
llibres de coneixements que
permetin als lectors desper-
tar l’interès per saber.

De 9 a 13 anys:

@ Llibres del gènere que
més agradi al lector.
@ S’inicia la diferenciació
entre gust masculí i femení
que porta a la tria de dife-
rents llibres.
@ Com més grans, més es
busquen llibres que parlin
de l’exploració d’un mateix
i de la possible relació amb
l’altre.
@Per als nens i nenes que
encara no tenen l’hàbit de
la lectura és interessant
buscar alternatives com
ara el còmic i la narrativa
il·lustrada, i molt especial-
ment compartir lectures
per facilitar aquest acosta-
ment.

És a dir: col·leccions de lli-
bres amb tipologia diversa
de gèneres. Gran rellevàn-
cia del còmic i introducció
de la bibliografia especialit-
zada com a font de recerca.
I introduir les noves tecno-
logies i l’aprenentatge de la
gestió del saber.

Com explicar contes
(11a edició). Sara C. Byant
Biblaria. Barcelona, 2003
Títol amb més de quaranta
anys que ofereix bons
consells per iniciar els
pares novells en l’art
d’explicar contes.
Imprescindible a totes les
llars amb nens petits.

Un i un i un... fan cent
Teresa Duran i Marta Luna
La Galera. Barcelona, 2002
(El bagul, 8)
Catàleg de cent
personatges que cal
conèixer. Des d’Astèrix fins
a Harry Potter, passant per
la Matilda, aquest llibre
ofereix un cànon bàsic de
literatura infantil i juvenil.

La màgia de llegir. José
Antonio Marina i María de
la Válgoma. Rosa dels
Vents. Barcelona, 2005
Llibre amè sobre els valors
de la lectura i les seves
repercussions positives en
els joves lectors. Un títol
per fer un pas més enllà en
els estudis sobre la lectura.

Els llibres tranquils 
Pep Molist. Pagès Editors
Lleida, 2003
Tria comentada de contes i
novel·les per a infants,
publicats els darrers anys,
que tracten quaranta-cinc
temes relacionats amb els
aspectes més importants
de la vida: l’amor, la mort,
la guerra...

M’agrada llegir. Com fer  
els teus fills lectors 
Joan Portell (Editor)
Ara Llibres. Barcelona, 2004
Guia per aconseguir que els
vostres fills siguin lectors.
Inclou consells clars i
eficaços perquè llegir formi
part de la vida quotidiana
dels nens, així com una
llista de títols bàsics i
orientacions per detectar
problemes de lectura.

Bibliografia
bàsica

A Internet
Consell Català del Llibre 
Infantil i Juvenil: www.cclij.org
i www.cclij.cat
Pàgina web oficial del Consell
Català del Llibre Infantil i
Juvenil que inclou, entre
d’altres, els diccionaris
d’escriptors i il·lustradors,
notícies i tots els darrers títols
de la revista Faristol. En cada
número de la revista hi
trobareu més de 70 crítiques
de novetats bibliogràfiques
infantils i juvenils elaborades
per un equip de disset experts.
Cavall Fort:
www.edu365.com/vadellibres
Atractiva i acolorida pàgina
d’aquesta revista infantil que

ja ha complert els quaranta
anys. Inclou comentaris de
novetats recents i divertits
jocs per a totes les edats.
Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona:
www.diba.es/chilias
Espai on es poden trobar totes
les activitats que organitza la
xarxa de biblioteques de la
Diputació de Barcelona.
Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez: www.sol-e.com
Aquesta important fundació,
situada a Salamanca, té
l’encàrrec de mantenir
aquesta pàgina que agrupa
comentaris i orientacions
sobre lectures en castellà,
agrupades per edats.

Onpodemescollirels
llibresperalsnostresfills?


