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Conferència adreçada a mestres de cicle mitjà i superior d’educació primària i 

a professorat de 1r i 2n curs d’E.S.O. 
S’hi exposen les idees i recursos que emprem habitualment per estimular el 
desig de llegir. Es comenten situacions positives i engrescadores respecte a 

la lectura i l’escriptura oferint criteris per impulsar l’adquisició de l’hàbit 
lector. 

 
 
 
Un agraïment, per començar, a en Pere Mayans i l’Imma Canal que em van 
demanar de forma afectuosa la participació en aquest cicle de conferències 
sobre el gust de la lectura. Per mi, és un plaer poder conversar sobre les 
nostres passions, sobre la lectura i sobre l’educació. 
 
Per començar voldria citar una frase del llibre El Petit Príncep. Fa referència 
al primer encontre del Petit Príncep amb l’aviador i mantenen aquesta breu 
conversa: 

- ¿Què és aquesta cosa ? 
- No és cap cosa. Això vola. És un avió. És el meu avió. 

 
En aquest breu diàleg ja podem establir els nivells de lectura que tenim i/o 
pretenem assolir a l’escola. Hi ha primer nivell que descodifica (és un avió) i 
fa referència als alumnes que llegeixen i saben què és un avió (o una 
guitarra, o una finestra), però hi ha un segon nivell de lectura que és el que 
pretenem aconseguir mitjançant el qual els infants poden relacionar, inferir, 
anticipar, saber que allò pot volar (o serveix per cantar o per mirar enfora). I 
encara, podríem dir que alguns alumnes arriben al tercer nivell de 
comprensió quan pensen en la idea de llibertat que ens ofereix la visió d’una 
finestra, per exemple. 
 
Hi ha pel�lícules que conservem en la nostra memòria perquè ens han deixat 
una marca inesborrable a la pell, perquè en elles veiem la nostra pròpia vida 
o perquè, simplement, són delicioses. Les adoptem i ja formen part del 
nostre itinerari particular, d’aquest que ens condueix per la vida indicant-nos 
el bon camí. Les que tenen a veure amb la lectura i amb les biblioteques són 
les que m’interessen especialment. Pel�lícules com El club de los poetas 
muertos, El nom de la rosa, Fahrenheit 451, i tantes altres. Però de totes 
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elles n’hi ha una que és especialment bonica: La carta final. 
 
La pel�lícula comença situant l’acció a finals de 
1949 en dos espais molt distants. Un és el de la 
protagonista, una autora d’obres de teatre, 
apassionada de la literatura anglesa, que viu a 
Nova York, i l’altre, el d’un empleat d’una llibreria 
de vell de Londres, situada a Charing Cross Road. 
 
L’escriptora Helene Hanff (interpretada per Anne 
Bancroft) cerca infructuosament exemplars de 
segona mà d’autors anglesos quan descobreix la 
direcció d’una llibreria anglesa, Marks & Co. 
Decideix escriure’ls demanant uns llibres 
determinats i al poc rep resposta de Frank Doel 
(interpretat per un sobri Anthony Hopkins) 
l’encarregat de la petita llibreria londinenca. 
 
Emocionada li contesta: “Els llibres han arribat sense problemes. El 
d’Stevenson és tan magnífic que gairebé m’avergonyeixen les meves 
prestatgeries fetes de velles caixes de fusta. Gairebé em fa por tocar una pell 
verda tan suau i mirar les seves pàgines acostumada a les rígides tapes de 
cartró dels llibres americans. Mai vaig imaginar que un llibre pogués 
proporcionar tant plaer al tocar-lo”. 
 
A partir d’ací comença una relació epistolar que s’allargarà durant vint anys. 
En aquestes cartes es barregen les demandes comercials amb comentaris i 
aspectes socials dels seus mons personals. D’una banda, la pel�lícula 
reflecteix les penúries d’una Anglaterra que acaba de sortir de la Segona 
Guerra Mundial i pateix racionaments d’aliments i escassetat de tot tipus de 
productes, i l’altra, la fortalesa de la puixant nació americana. 
 
Però, sobretot, la pel�lícula transpira amor pels llibres. Els decorats de la 
llibreria de Londres són preciosos, es pot olorar el cuir de les cobertes dels 
llibres antics, d’aquests llibres fets amb paper de qualitat i títols de pa d’or. 
Els comentaris de Helene, cada vegada que rep un enviament són genials. 
Per exemple: “M’encanten els llibres de segona mà que s’obren per la pàgina 
que la seva propietària anterior llegia amb més freqüència. El dia que va 
arribar el de Hazlitt es va obrir per la frase: «Detesto llegir llibres nous». Vaig 
cridar: Camarada! “. 
 
O aquesta altra perla: “No m’envia res. Em deixa aquí asseguda escrivint 
notes en els marges dels llibres de la biblioteca que no em pertanyen. Un dia 
d’aquests s’assabentaran del que he fet i em trauran el carnet de sòcia “. 
 
En la pel�lícula es plantegen moltes reflexions sobre el concepte de 
biblioteca, no com una cosa física sinó com quelcom que les persones anem 
construint al llarg de la nostra vida, d’una vida que és diferent de totes les 
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altres, encara que compartim gustos similars. Les seqüències on apareix la 
biblioteca de la casa d’Helene són, en aquest sentit, el reflex de la seva 
pròpia vida. 
 
Els llibres que l’escriptora sol�licita són d’autors potser desconeguts per a 
nosaltres com Sterne, John Donne, Stevenson, o Landor, per citar alguns, 
però els comentaris que fa dels llibres com a objecte els podríem subscriure 
tots els que apreciem el seu valor sentimental (“ M’encanten les dedicatòries 
a la primera pàgina i les notes al marge. M’agrada la sensació de 
companyonia que sento quan ullada un llibre que un altre ha mirat o quan 
llegeixo passatges que algú va subratllar fa temps “). 
 
La carta final és la versió cinematogràfica de la novel�la homònima de Helene 
Hanff titulada 84 Charing Cross Road, i hi ha qui opina que és la més bella 
de les que s’han filmat mai sobre el món dels llibres. 
 
Si aneu a Londres és gairebé una obligació acostar-se al carrer Charing 
Cross, a prop de Trafalgar Square, i visitar alguna de les nombroses llibreries 
de segona mà que, ancorades en el temps, esperen que entrem com qui 
entra en un santuari. Però no busqueu en el número 84 perquè allà ja no hi 
ha la Marks and Co En el seu lloc, un establiment de menjar ràpid ens 
entristeix el semblant i ens allunya.  
 
Però si aneu a Londres, i fa bo quan vagaregeu 
pels carrers, potser trobareu algú lluint una 
samarreta amb la inscripció fuck google, ask 
me! Reivindiquen, imagino, la necessitat de 
comunicació entre les persones i expressen el 
desig de compartir, d’avançar i d’equivocar-nos 
plegats, orgullosos de les nostres limitacions. 
Aquestes samarretes envien un missatge contra 
l’individualisme i a favor de la cooperació. Es 
tracta de créixer junts i col�laborar en la gran aventura de viure, per sobre 
del propi alè, com diria Stefan Sweig. Capacitat no ens en falta. 
Un equip de mestres amb les idees clares, ajuda a acostar la vida escolar a la 
realitat i fa invisibles les parets que separen el centre educatiu de la societat. 
L’escola dels homes lliures de la que parlava José de San Martín no 
s’aconsegueix conformant-se amb les propostes dels llibres de text, aïllats en 
el microcosmos escolar.  
A l’escola o a l’institut el docent que acompanya l’alumnat prepara activitats 
on la curiositat i els ritmes evolutius del grup classe es contemplen, i promou 
accions que ajuden a realitzar recerques cooperatives, projectes de treball 
compartits.  
 
Una de les activitats bàsiques consisteix en fomentar i millorar la capacitat 
d’escriptura. Per això, les paraules llegides, escoltades o pronunciades, 
condiments d’un bon menú, ens serveixen per elaborar escrits comprensibles 
i bells. Només ens cal la recepta adequada.  

 



La resposta és en els llibres       El Gust per la Lectura 
Jaume Centelles Pastor                                                                                                            2011-2012  

4 

Col�leccionar paraules, guardar-les en pots de vidre, en capsetes de llumins 
com la protagonista de El fill de l’acordionista, la novel�la d’Atxaga, o en 
capses de sabates, classificar-les, llegir-les, ens ajuda a ordenar el nostre 
pensament, enriqueix el nostre vocabulari i fomenta les descobertes 
compartides. 
Les paraules que hem guardat ordenades per temes (pot de les paraules 
boniques, de les desconegudes, de les poètiques, de les estranyes, de les 
habituals, etc.) ens serviran per fer saltar l’espurna de la creació. Només ens 
cal una actitud rodariana. 
 
El nen Gianni, que de gran va ser Rodari, defensava una literatura infantil i 
juvenil que no fos avorrida. Insistia en la necessitat de relacionar els tres 
substantius imaginació, joc i llibre i considerava que era la manera 
d’aconseguir que la literatura ajudés els infants a créixer, a pujar un esglaó 
més. 
 
La lectura de textos literaris estableix relacions entre el que diu l’autor i la 
nostra experiència personal, ens permet apreciar diferents comportaments i 
a valorar conductes. Dins la literatura infantil i juvenil hi ha tots els arquetips 
possibles. Trobar-los, analitzar-los, ens pot ajudar a entendre actituds com la 
del pare d’en Danny el campió del món, i a conèixer, de la mà d’en Pinotxo, 
com poden ser les persones.  
 
La lectura, també ens ajuda a descobrir nous móns entrant al cau del conill 
blanc amb l’Alícia de Lewis Carroll, a prevenir-nos de la maldat dels Malfoy 
de J. K. Rowling, a saber de l’existència de persones invisibles com la noia 
dels llumins d’Andersen, a estimar la natura amb l’home que plantava arbres, 
i a conèixer l’amor d’en Tom Sawyer per la Becky Thatcher.  
 
Però perquè això sigui possible el mestre ha d’acompanyar els alumnes en 
les seves lectures, ha de jugar amb ells, amb imaginació i amb intel�ligència, 
i ha de ser capaç de crear les condicions que afavoreixin una lectura 
tranquil�la i facilitar l’intercanvi d’opinions i recomanacions. 
 
Si volem obrir les portes a nous universos cal que el jove lector, juntament 
amb els companys i el mestre, se senti segur i s’enfronti al llibre de manera 
confiada, sense por. És la nostra responsabilitat dirigir els alumnes envers la 
lectura personal i aconseguir que siguin lectors autònoms i apassionats. No 
n’hi ha prou en posar-los en contacte amb els llibres, cal ajudar-los a passar 
d’una lectura a una altra, explorant gèneres, trobant els autors i els 
personatges que hi viuen als llibres, a les prestatgeries dels tresors. 
 
Hi ha llibres que llegim i ens marquen, ens deixen marca. D’altres en canvi 
els oblidem perquè no ens diuen res o perquè el moment en el que el llegim 
no és el més adequat. Però cada llibre és una finestra. Algú s’ha entestat en 
obrir-nos-la perquè veiem el que hi ha al seu interior. Cada llibre és diferent 
per a cada lector i aquesta és la gràcia, no? A mi m’agrada  i a tu no. Per mi 
és fantàstic, per tu és inútil. 
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I està bé que així sigui. Perquè els lectors som tots diferents. 
 
Diu Beatrice Masini que cada llibre busca 
el seu lector i cada lector busca el seu llibre. 
Un lector que s’avorreix, un lector perplex 
és un lector que encara no ha trobat el llibre 
que li convé. Però aquest llibre existeix en 
algun lloc. Esperant el seu lector. Ah! I quan 
el lector i el llibre es troben es fantàstic. 
Però els llibres no tenen peus i cal que, de 
vegades els ajudem a arribar al seu lector. 
Per això estem aquí. Per presentar-lo. Bé, he dit que no tenen peus però, en 
canvi tenen ales i de vegades ens les deixen mentre els llegim, i més si ho 
volem. 
 
Estic aquí per compartir els meus dubtes i les meves idees però procuraré no 
parlar del que fem a l’escola que això ja ho hem explicat abastament sinó 
com a mestre que vol que la lectura surti del terreny instrumental i funcional 
i arribi a ser quelcom per als ciutadans i per al construcció d’espai socials 
comuns i individuals.  
 
Centrarem la xerrada en quatre aspectes. A saber: 
 
 

 
 
1. Què llegim? 
 
L’escola és un lloc d’aprenentatge fonamental en què les obres de ficció i les 
documentals ajuden l’alumne -actor i explorador- en el seu camí cap a una 
millor comprensió lectora que li permeti un creixement personal i cultural 
adequat. 
 
Dues hores són les que els alumnes dediquen ―o haurien de dedicar― a 

Materials de lectura  
 
 
Plantejaments metodològics 
 
 
Resultats de les proves  
 
 
Creació de contextos d’invitació a 
la lectura 

Què llegim? 
 
Com llegim 
  
Com avaluem? 
 
Què fem perquè es llegeixi més? 
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llegir i escriure, diàriament. Bona part l’esmercen en lectura documental, que 
és una lectura diferent perquè no és una lectura integral i continua. També 
hi ha moments per a la lectura d’obres de ficció que són les que comentarem 
a continuació.  
Ens interessa que llegeixin de tot. Els llibres que els proposem i també els 
llibres que es proposen entre ells, aquella literatura que circula per sota de 
les taules i que hem de ser capaços de detectar i fer-la visible per poder-la 
comentar. 
 
Hi ha uns llibres que ens ajuden a entendre el món en què vivim. Són 
narracions que ens qüestionen, interroguen la zona més fonda de la nostra 
ànima. Aquests llibres van bé per converses de gran grup. Alguns dels que 
hem emprat darrerament són: 
 
En Tolstoi, un conte de fades, ens narra la història 
d’un immigrant que dorm al carrer i no té res. Es 
tracta d’una narració realista, amb tocs d’humor, 
sempre sota la mirada d’una nena que ens porta cap a 
la reflexió i ens presenta un món real en què el lector 
creix amb la lectura i intueix els molts camins que 
queden per fer. 
 
Barro de Medellín, és la història de dos nens que 
viuen en un barri pobre a la ciutat colombiana de 
Medellín. El seu futur està marcat pel seu origen social i 
familiar i les perspectives són dolentes: l’exclusió social 
i la presó. Tenen 10 anys i no van a escola. Els seus 
pares beuen i són lladres. Les seves mares sofreixen la 
mateixa violència que ells o, qui sap, encara més. 
Malgrat tot, els infants són feliços.  
 
Marvin,l’enllustrador de sabates explica la vida 
d’un infant que viu a un poble de Guatemala anomenat 
Chichicastenango. Té set anys i quatre germans més 
petits que ell. El seu pare treballa lluny, fent una 
carretera enmig del bosc i ve molt de tant en tant a 
casa.  
Com que són pobres i ni tan sols no tenen diners per 
comprar sabates, un dia, la seva mare li diu que ha 
d’anar a treballar per aportar uns calers a la família. En 
Marvin inicia així la seva vida laboral com a enllustrador 
de sabates dels turistes, una realitat molt comuna en els països pobres on els 
nens són incorporats al món del treball des de ben menuts, privant-los d’anar 
a escola, de jugar i d’altres coses a les quals estem acostumats. 
 
 
A l’ombra dels pirates ens narra la història d’un nen, el fill del pirata, que 
descobreix amb sorpresa que la seva mare no és presonera del vaixell 
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enemic, sinó que se n’ha anat voluntàriament amb 
l’almirall que els acaba d’abordar. La incursió pel vaixell 
del seu nou padrastre el porta a descobrir horroritzat 
que en les bodegues hi ha una càrrega d’esclaus, nens i 
adults. Tip de la vida de pirata del seu pare i irritat amb 
la seva mare perquè s’ha enamorat d’un negrer, tot sol 
decideix alliberar els esclaus i, especialment, una noieta 
de qui s’ha quedat encisat des del primer dia que la va 
veure en un dels pallols del vaixell. 
 
 
Altres lectures ens serveixen per conèixer la nostra història i plantejar-
nos preguntes col�lectivament. Per exemple, amb el llibre el autobús de Rosa 
revisem el judici que se li va fer a Rosa Park repartint els personatges del 
judici entre els infants. Els donem un temps per preparar el seu personatge i 
després representem, a la nostra manera, què va passar. Es tracta de buscar  
argument a favor i en contra de la Rosa que ens serviran per entendre què 
és el racisme. Alguns dels llibres que usem a l’escola són: 
 
El autobús de Rosa on un avi afroamericà porta al 
seu nét a veure l’autobús en el qual el 1955 Rosa 
Parks, va canviar la història dels Estats Units. L’avi 
coneix bé aquesta història perquè viatjava en aquest 
autobús quan Rosa es va negar a cedir el seu seient a 
un home blanc. L’avi explica al seu nét que a les 
escoles hi havia aules separades per a nens blancs i per 
a nens negres, que en els locals públics dels blancs no 
podien entrar els negres, històries d’homes encaputxats 
que pegaven, cremaven i mataven als negres. Però a 
l’avi el que més li dol és haver estat allà amb ella i no 
ser part de la història per no ser valent com la Rosa 
Parks que es va negar a obeir al xofer d’un autobús públic, el qual volia 
obligar-la a cedir el seu seient a una persona de raça blanca. Va ser 
empresonada per la seva conducta, acusada d’haver pertorbat l’ordre. 
 
Cavall de guerra narra la relació de l’Albert, un noi 
que viu en una granja i Joey, el cavall que li porta un 
dia el seu pare. El noi es queda encantat amb l’animal 
i decideix encarregar-se de ell. Junts comparteixen 
dies, mesos i anys ... fins que el cavall és venut a 
l’exèrcit, quan esclata la Primera Guerra Mundial. A 
través dels ulls de l’animal, serem testimonis de la 
guerra, però també de com de poderosa pot arribar a 
ser l’amistat. Si bé com història és senzilla, la 
complexitat de la novel�la rau en el fons, ja que és un 
cant a l’amistat i la superació. 
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La casa. Una casa situada en un turó es va construir 
en 1656, segons consta a la  seva porta. Durant els 
seus primers dos segles d’existència, va passar 
moltes peripècies: va sobreviure a una pesta, va 
albergar a diverses generacions, se li van anar 
afegint innombrables pedres. La casa es va convertir 
en una llegenda i després va ser abandonada. Però, 
a l’inici del segle XX, va ser descoberta de nou i va 
renéixer. Durant les deu dècades següents, la guerra 
va destrossar el vessant del turó, els costums antics 
van canviar a causa de les noves tecnologies i una nova família la va habitar. 
La casa ho va presenciar tot i nosaltres també, gràcies a les magnífiques 
il�lustracions que ens ajuden a repassar com va ser el segle XX. 
 
També hi ha lectures que ens serveixen per treballar amb les diferents 
tipologies textuals.  
Tenen a veure amb la poesia, els textos teatrals o els llibres de 
coneixements. Alguns dels bons llibres que usem amb els alumnes dels cicles 
mitjà i superior són: 
 
Versos que el viento arrastra és un llibre de poemes molt càlid i ple de 
tendresa i evocacions d’objectes quotidians. 
L’autor atura la seva mirada en els aspectes de la realitat que ens envolta 
però que sembla que estiguin amagats i que, un cop descoberts ens revelen 
un món fascinant i meravellós. 
Són poemes senzills, entenedors, que enganxen de seguida. Només cal obrir 
la primera pàgina i llegir:  
 
Los libros no son para mirarlos,  
son para tocarlos,  
abrirlos,  
y leerlos,  
que es como entrar en ellos. 
 
A partir d’aquest moment, i també gràcies a les fantàstiques il�lustracions de 
Cristina Müller, augmenta el desig de continuar llegint. Són unes imatges de 
gran simplicitat, molt esquemàtiques, subtils però que amplifiquen el 
significat dels poemes. 
 
Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo 
Bill és un còmic on la narració comença el primer dia 
d’escola del protagonista, el primer dia de primària. No 
coneix els companys, està sol i té vergonya. 
De mica en mica, capítol a capítol anirem coneixent la 
vida d’aquest infant, en Jean, i de tot el seu món: un 
germà petit amb el qual disfruta jugant i barallant-se 
amb els coixins, un company de classe tan perdut com 
ell, una nena veïna un parell d’anys més gran amb qui 
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comparteix bons moments i d’altres no tan bons, un pare seriós i poc 
comunicatiu, una cangur adorable, una mestra a punt de jubilar-se, uns avis 
molt estranys, etc. 
Ah! I una mare absent. En Jean no sap on és però pensa que viatja pel món i 
li envia postals des dels llocs més inversemblants. La realitat és una altra i, a 
mesura que anem avançant en la història, l’anem descobrint. 
La lectura dels còmics situa l’infant enfront d’un repte més sofisticat que 
quan es troba davant la lectura d’un text tradicional. Si en la novel�la o el 
conte li cal traduir els signes en sons i anar llegint d’esquerra a dreta i de 
dalt a baix, en el còmic, el procés és un altre: cal trobar el sentit a aquest 
vaivé incessant de plans, de diferents mides de les vinyetes, de la seva 
posició en la plana, de les línies cinètiques, de les onomatopeies, dels globus 
de text, etc.  
 
¿Quién come a quién?, un llibre de coneixements 
ideal per entendre el concepte de cicle vital. La 
musaranya es va menjar l’escarabat. El visó es va 
menjar a la musaranya. El gat salvatge es va menjar 
el visó i més tard es va morir, per què? ¿Quién come a 
quién? descriu el procés sense fi de la cadena 
alimentària i la seva relació amb la vida. Aquest llibre 
uneix l’art, el coneixement científic i la literatura a 
través d’il�lustracions simples i desenfadades, amb un 
estricte rigor i una narració compassada i sintètica. 
Cada frase és una baula que porta a una altra pàgina que completa la 
cadena de la vida i de la història. 
 
Nassos, nassos, nassis un text teatral que explica la crisi que sacseja un 
país on convivien pacíficament ciutadans de nas roig i de nas verd. La Colla 
dels Nassis Rojos atribueix la causa de tots els mals als ciutadans de nas 
verd. A més d’una al�legoria sobre l’ascensió del nazisme a Alemanya, 
aquesta obra acosta als infants temes com el racisme, l’explotació econòmica 
o la dominació sobre països i cultures. 
 
A l’escola es llegeix teatre amb la intenció de 
preparar una obra per representar-la als companys 
o als pares i familiars. Aquesta activitat és una de 
les més beneficioses perquè ajuda als infants a 
alliberar les seves tensions, a vèncer la seva 
timidesa i a conèixer les seves possibilitats i 
limitacions. A més, és un factor de cohesió grupal 
fantàstic perquè el treball cooperatiu és inherent al 
fet de representar una obra. Els infants aprenen els 
uns dels altres, són més tolerants i accepten la 
crítica constructiva.  
Els nois i noies que fan teatre estan posant la seva veu i el seu cos a unes 
paraules que han llegit en un llibre però van més enllà perquè també estan 
descobrint nous sentits, creant o recreant, desenvolupant la seva imaginació 
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i la seva sensibilitat. 
 
Com veieu es tracta d’oferir un ventall prou ample i no centrar-se només en 
lectures de novel�les d’aventures. 
 
2. Com llegim? 
 
L’altre aspecte que cal tenir present, un cop sabem quins llibres ens van bé 
per als nostres propòsits de lectura és preveure moments de lectura, saber 
com llegim. Per això és bo pensar en quines activitats de lectura hem fet les 
darreres dues setmanes: 
 
• Hem fet que un infant llegeixi en veu alta a la resta de grup?  
• Fem que llegeixin per torn, un darrera l’altre?  
• És el mestre qui llegeix?  
• Practiquem la lectura silenciosa?  
• Llegeix el mestre i els alumnes van seguin el punt al seu llibre?  
• Hem fet preguntes que anticipin el que anem a llegir?  
• Avancem als alumnes el propòsit de la lectura que farem?  
 
Sabem que hi ha diferents maneres de llegir. Per exemple, la lectura 
silenciosa ens permet llegir més de pressa, aturar-nos, rellegir, saltar 
paràgrafs. És un acte individual. 
 
En canvi, la lectura en veu alta és més lenta, més complicada i exigeix un 
entrenament més acurat. La lectura en veu alta, a més, pot ser compartida 
amb altres, els qui escolten, veuen i viuen amb el lector, entrant de ple en 
l’ànima de la narració. 
 
Sentir un poeta recitant i notar la música que transmeten els poemes, 
escoltar algú que llegeix i ens fa vibrar amb el gest de la seva mà i ens 
transmet tota la força narrativa, és un espectacle meravellós, és com 
estiguéssim sentint la banda sonora d’una pel�lícula. 

 
Llegir en veu alta també ens fa entendre millor el text. A l’escola és bo 
programar moments de narració en veu alta, trobar moments perquè 
l’alumnat vegi models (el mestre, altres alumnes) i pugui practicar al seu 
torn. Estarem ajudant a millorar en la comprensió lectora i també en 
l’expressió escrita perquè, de retruc, comprendran que un text escrit ha de 
ser capaç de ser llegit i entès pels altres. 
 
És condició sine qua non que la lectura en veu alta sigui una relectura i que 
s’hagi preparat abans. Cal que l’alumne sàpiga amb antelació, uns dies 
abans, què, quan i davant de qui ha de llegir. Només així l’espectacle serà un 
acte social complet. 
 
Del que es tracta es de llegir de maneres diverses i en diferents llocs. Convé 
que l’alumnat sigui conscient de les eines de pensament subjacent en l’acte 
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de llegir, que entengui les concessions que fan els autors per guiar-nos, 
entretenir-nos, etc i que conegui con funcionen els nexes d’intertextualitat, 
les macroestructures del text, etc. 
 
Convé que l’alumnat vegi que la lectura no és una habilitat que s’adquireix i 
prou sinó que el procés lector segueix avançant tota la vida. En aquest sentit 
el mestratge de Rick Kleine és molt aclaridor. 
 
3. ¿Com avaluem? 
 
Avaluar forma part del procés d’aprenentatge. Hi ha moltes maneres 
d’avaluar i verificar si la nostra acció docent és eficaç i adequada.  
Especialment ens interessa avaluar la comprensió. 
Normalment avaluem els següents aspectes: 
 
• L’alumne descodifica correctament el text, és a dir, llegeix sense errors, 

omissions, repeticions. 
• L’alumne respecta les pauses marcades per la puntuació. 
• L’alumne és capaç de contestar preguntes tancades (és a dir, pot 

recuperar les dades que l’autor ens ha explicitat en el text) sobre noms, 
llocs, característiques dels personatges. 

• L’alumne pot contestar preguntes de caràcter inferencial (explicar la 
postura d’un personatge o relacionar moments del relat) 

• L’alumne és capaç de fer crítica intertextual 
• Pot analitzar les idees del text comparant-les amb d’altres lectures o 

comparant-les amb les seva pròpia opinió. 
 
Però també és convenient saber: 
• Perquè ha triat determinada lectura.  
• Quins gustos, afeccions i interessos té. 
• La imatge que té l’alumne de si mateix com a lector. 
• La freqüència i la quantitat de lectures que fa. 
• On llegeix. 
• Quines lectures desescolaritzades li atrauen. 
 
Per fer l’avaluació el mestre disposa de moltes eines. Les més comunes són: 
• Els diaris de lectura on van emplenant les fitxes resum de totes les 

lectures (les obligatòries i les voluntàries) 
• Les proves seriades de lectura oral en veu alta 
• Les proves diagnòstiques 
• Les entrevistes personals 
• Les observacions del mestre 
• Els treballs cooperatius amb els companys al voltant de les lectures. 
• Les fitxes de préstec de la biblioteca.  
• Etc. 
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4. Què fem perquè es llegeixi més? 
 
L’escultor baixpenedenc Josep Cañas recomanava fer de la lectura un 
passeig pausat, assaborint cada paraula, cada pensament. Deia:  
No t’envaneixis de llegir molt de pressa. No passis els ulls per les lletres com 
aquells que travessen un país a gran velocitat, i a sobre es creuen que el 
coneixen. Llegeix, com si caminessis. Assaboriràs l’aliment i el teu esperit 
digerirà la lectura sense esforçar-se. 
 
El pensament anterior m’agrada perquè no es tracta que els nens llegeixin 
molts llibres sinó que les lectures siguin motiu de reflexió i de goig, que 
gaudeixin amb les paraules, que les puguin tornar a llegir, comentar amb els 
companys, amb els mestres. Les dues hores de lectura diària no han de 
servir per anar devorant llibres i més llibres, ara d’aventures, després de 
poesia, més tard de misteri, navegant sense rumb d’uns pensaments a 
altres, com vaixell a la deriva. 
 
A l’escola intentem crear contextos, situacions d’invitació a la lectura que la 
facin present en tot moment. Els alumnes participen d’activitats com poden 
ser el joc del personatge misteriós, jo recomano, el cercle dels narradors, la 
lliga dels llibres, els padrins de lectura o l’hora del conte, per exemple.  
 
L’escola que volem, inverteix moltes hores i moltes energies en acompanyar 
el procés lector de cada un dels nens. L’escola tranquil�la sap que la lectura i 
la reflexió sobre el que es llegeix contribueix a formar persones crítiques i 
lliures.  
 
Algunes de les bones pràctiques que fem i que resulten relativament senzilles 
d’organitzar són: 
 
El personatge misteriós 
Les accions en les que el joc i la recerca 
hi són presents garanteixen el creixement 
intel�lectual i empenyen el desig de llegir. 
Una pràctica molt senzilla i alhora molt 
estesa és organitzar el joc de “el 
personatge misteriós”. 
L’objectiu del joc és que l’alumne passi 
per la biblioteca cada dia a llegir una pista 
per descobrir un personatge que hi viu 
allà i vagi pensant, a mesura que van 
apareixent les pistes, de qui es tracta. Cada dia una pista, fins a deu.  
Convé que les primeres pistes siguin molt generals i a partir de la cinquena 
ja es pot donar alguna indicació més precisa.  
Una bona idea és col�locar les pistes a l’exterior de la biblioteca, en un lloc de 
pas. Si les pengem d’un estenedor (o les fixem al suro o a la paret) serviran 
de recordatori dels dies anteriors.  
Quan un alumne creu saber la resposta, agafa un imprès, emplena les dades 
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personals (nom i curs), escriu el nom del personatge i el diposita en la capsa 
que haurem preparat. 
Els alumnes de cicle superior poden participar en l’elaboració de les pistes. 
La tercera setmana es tanca el cicle. S’anuncia la solució i es reparteix un 
cromo del personatge buscat per tal que l’enganxin en el seu quadernet.  
El quadern ple (amb quatre personatges n’hi ha prou) és motiu d’alegria i 
mereixedor d’un premi.  

 
Li he llegit al director 
Es tracta d’una activitat que té certa tradició 
en escoles del centre i del nord dels Estats 
Units. Nosaltres hem fet una adaptació sui 
generis. 
Els alumnes de cicle mitjà i superior poden 
concertar una visita al despatx de direcció i el 
dia i l’hora assenyada (sempre en hores 
d’esbarjo) es presenten amb un llibres sota el 
braç. Ens saludem i el noi o la noia llegeix en 
veu alta el seu conte o l’escrit que ha fet. De 
vegades, em deixen triar a mi i llavors els passo un capítol de la versió 
anglesa de The little prince d’Antoine de Saint-Exupéry. 
 
En acabar és moment de felicitar-los i de parlar de les seves lectures, dels 
seus interessos i preocupacions. També aprofito per recomanar-los llibres 
que els pugin ajudar en el seu itinerari lector. En alguna ocasió els he regalat 
algun exemplar per a la seva biblioteca personal. I sempre els faig lliurament 
d’una xapeta amb la inscripció “li he llegit al director” perquè la llueixin 
orgullosos al pit.  
 
 
Visitem una exposició d’art 
La visió d’un quadre o d’una escultura en 
suggereix situacions i personatges poc habituals. 
Una pintura pot ser el punt de partida d’una 
acció narrativa que ens empeny a deixar volar la 
nostra imaginació, ens inspira un poema o ens 
ajuda a escriure un conte. 
Quan posem davant dels infants un quadre hem 
de seguir un procés d’apropiació que comença 
per deixar un temps per MIRAR, en silenci, 
individualment, segueix amb un VIATJAR pel quadre, resseguint, observant i 
comentant els detalls que ens sorprenen, ens commouen o ens recorden 
quelcom, i acaba amb un PROJECTAR-SE en la figura que hi apareix, fent un 
esforç per imaginar què li passa pel cap (“si jo fos el personatge...”) 
El vaivé entre la pintura i l’escriptura és constant. Moltes obres ens permeten 
encendre aquesta espurna narrativa, vèncer la por al full en blanc i, en una 
actitud molt rodariana, impulsar-nos a escriure. Les fotografies d’Ouka Lele o 
Chema Madoz són ideals per a l’aventura, les pintures de Joan Miró ens 
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inviten a escriure ciència-ficció, “el crit” d’Eduard Munch ens inicia en els 
relats de terror, les escultures d’Oteiza o Rodin faciliten que l’infant pugui 
copsar la bellesa. 
 
Els autors ens visiten 
La trobada amb la persona que escriu —o il�lustra— sempre és motiu de 
festa. Es crea una expectació enorme. 
L’alumnat està encuriosit i atret per la 
possibilitat de conèixer algú que ha escrit un 
llibre que ells coneixen.  
El dia de la visita el grup està expectant, 
impacient per conèixer, per preguntar, per 
compartir. El mestre presenta l’autor i 
recorda alguns dels seus llibres. Després els 
infants, ordenadament, van demanant les 
qüestions que els interessen, que els 
preocupen. Una allau inacabable de 
preguntes, de dubtes, es succeeix. L’estona passa sense que ens adonem.  
Els dies següents serveixen per anar incorporant al «diari de lectures 
personal»  les impressions viscudes, alguna fotografia de la visita, les frases 
que ens van semblar importants. El mestre pot aprofitar l’efervescència 
d’emocions viscudes per animar a la lectura d’altres textos que pugin 
complementar el viatge inacabable envers la formació humana de cadascú. 
També, és bon moment per fer un salt del llegir a l’escriure. 
 
Les exposicions creatives 
Cada any, al setembre, el claustre de mestres, a proposta de l’equip de 
biblioteca, aprova el tema a tractar. Durant el primer trimestre es preparen 
els materials (libres de coneixements, contes, novel�les relacionades amb el 

tema, àlbums il�lustrats, etc.) i sobre 
ells es fan les propostes. 
 
Els mesos de gener a abril són de 
treball a l’aula i a la biblioteca. És 
temps de crear llibres col�lectius, 
murals, projectes d’investigació, accions 
plàstiques, sortides. L’escola és un 
formiguer d’activitats sobre el tema. A 
les classes de música, de ciències, de 
llenguatge, es va donant forma a 
l’aspecte que cadascun dels grups ha 
triat. 

 
Finalment, a finals del mes d’abril, coincidint amb la diada de Sant Jordi, la 
biblioteca es transforma en una sala d’exposicions on es mostra tot el 
resultat del que s’ha llegit, escrit, pintat, composat o creat. S’organitzen 
visites en que es pretén, a més de mostrar el treball realitzat, que l’alumnat 
senti com a seva l’exposició, que comprengui que forma part d’una 

 

 



La resposta és en els llibres       El Gust per la Lectura 
Jaume Centelles Pastor                                                                                                            2011-2012  

15 

col�lectivitat. 
 
Escrivim per llegir 
Escriure i llegir són diferents perquè les habilitats de produir un text 
impliquen una actitud activa més complicada d’adquirir que la de la lectura. 
Podem llegir en diagonal, podem llegir intuint algunes paraules però no 
podem escriure sense plasmar totes les 
paraules. Darrerament, però, algunes veus i 
alguns estudis empírics confirmen que és 
possible un aprenentatge conjunt de la 
lectura i l’escriptura. Van més enllà quan 
demostren que ensenyar a escriure i 
integrar les activitats d’escriptura en les 
sessions de lectura, millora la capacitat de 
comprendre i augmenta el nivell lector. 
Cada vegada som més els que pensem que el “llegir per escriure” que 
pregonen sovint els escriptors – Borges, per exemple- indicant que el que cal 
és ser molt bon lector i llegir molt, és un camí de doble sentit i, per tant,  té 
la seva raó “escriure per llegir”. 
 
Aquestes i altres accions com el llibre estimadíssim del mes, els padrins de 

lectura,l’hora del conte, el bibliopati, etc. formen part dels contextos 
lectors de l’escola.  

 
Per acabar, només vull insistir en que allò que és bàsic per a una escola és el 
treball en equip, seguint el model del pit stop dels cotxes de Fòrmula 1. Si se 
segueix amb atenció una carrera de cotxes, s’entén perfectament que el pilot 
no arribarà a cap lloc si no té un bon equip que l’ajudi. La imatge del pit stop 
quan arriba el bòlid a repostar és simptomàtica. Vint mecànics es llancen 
sobre el vehicle i tots saben quina és la seva feina. És sorprenent veure la 
seva coordinació, la seva precisió. Aquí és on hem de mirar, aquí és on anem 
a entendre el concepte d’escola compromesa amb la lectura. Col�laborant 
amb els altres mestres, cadascú des del seu lloc. Col�laborant amb els 
mestres tutors, amb els pares, amb la biblioteca pública, amb els agents 
culturals, etc. 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció. 
  
 
 

 


