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La Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), aquesta entitat cultural del País
Valencià formada per llibreters, editors, escriptors, bibliotecaris, il·lustradors i
activistes culturals de tot tipus, fa un nou pas endavant en la seva tasca
fundacional, i després de tot un reguitzell d’activitats que el temps ha anat
consolidant i en algun cas esdevenint una referència en el sector, treu a la llum la
publicació d’una nova revista, Full de lectura, ampliant l’estol de les seves
activitats i iniciatives amb un espai de reflexió i pensament sense desviar-se dels
seus objectius fundacionals, que sempre han estat la promoció del llibre i la
lectura.

Projecte valent convertit ara en realitat, Full de lectura és una publicació de
periodicitat semestral que, tal com el seu nom indica, pretén ser una àgora de
reflexió al voltant del món de la lectura i sobretot del seu foment en els temps
actuals.

Amb un disseny modern i atrevit, sobri i de lectura còmoda, es va estrenar la
tardor de 2021 amb uns continguts eclèctics sota el lema «El poder
transformador de la lectura», tota una declaració d’intencions.

El primer número recull un curiós diàleg sobre la lectura entre una oncòloga
(Ana Lluch) i un jutge (Joaquim Bosch), un text sobre biblioteques i salut
mental, una reflexió sobre esdevenir o no llibreter, la presentació del projecte
Booklife, que entén la literatura com a eina emocional i terapèutica, a més de
l’anàlisi de diversos projectes o iniciatives ja consolidades o en curs, com ara
l’experiència de lectura fàcil de la Biblioteca Pública Pilar Faus de València, el
rerefons social del projecte Nascuts per Llegir o el taller de narració i escriptura
de l’Escola Pública d’Adults de Torrent, al costat d’articles de fons com el de
Margarida Castellano i la seva reflexió sobre la construcció de la identitat
postmoderna en la literatura infantil i juvenil o la cocreació, un nou mot que
marca el començament d’un llarga aventura humana i artística, tenint sempre
com a eix temàtic la lectura i el foment de la lectura, però des d’una perspectiva
actual, moderna i arrelada a una realitat concreta.

Sense ser una publicació acadèmica, tampoc és una revista adreça a qualsevol
públic, i es queda a mig camí de la revista temàtica especialitzada, amb una
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evident voluntat de reflexió més enllà de la purament informativa, però també
d’acció al voltant de la lectura, intentant esdevenir agent catalitzador o motor de
diversos projectes que volten el món de la lectura.

És una iniciativa interessant i valenta, a la qual desitgem encert i sort. Aquest
primer número marca una línia de treball atractiva, i el seu major repte
segurament serà l’encert en la lectura dels nous temps socials, culturals i
acadèmics per aportar pensament i anàlisis des d’una perspectiva moderna i
actualitzada, superant llocs comuns i clixés antics per saber donar resposta als
reptes de futur i sobretot del present.
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