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la lectura en família
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Aquesta proposta es basa en un ritual que 
emociona els humans des de temps ances-
trals. A qui no li agrada contar o escoltar 
històries a la vora d’un bon foc? Aprofitant 
alguns aspectes d’aquesta pràctica tan 
primitiva com seductora i adaptant-la a la 
nostra llar, podrem associar-la fàcilment 
a un llibre i convertir-la en una experièn-
cia lectora emocionant i enriquidora per a 
gaudir en família. T’hi animes?

Cal reservar aquesta activitat per al cap 
de setmana o les vacances, ja que és in-
compatible amb haver de matinar l’ende-
mà. A més, si fem que lligue amb la temàti-
ca d’alguna festa, guanyarem en motivació. 
Per exemple, octubre és perfecte per a una 
vetlada nocturna per a contar històries de 
monstres i misteris aprofitant els progra-
mes televisius o la decoració de les boti-
gues quan s’acosta la Nit de les Ànimes.

A llegir!

Buscarem un llibre de relats –a la llibreria 
o a la biblioteca ens poden ajudar– sobre 
la temàtica escollida i farem un sorteig 
per a adjudicar quin conte llegirà cadas-
cú. Podem fer-ho d’altres maneres, però 
el sorteig crea expectació i afig emoció. 
Adjudicats els relats, ja podem preparar 
la lectura, la nostra gran actuació de la 
nit, primer silenciosament i després en 
veu alta. No cal memoritzar, només llegir 
diverses vegades el nostre relat i prendre 
algunes decisions. L’objectiu final és en-
tendre bé què estem contant per a, a més 
d’entrebancar-nos el mínim possible quan 
llegim per als altres, donar-li l’entonació 
adequada, emfatitzar els moments més 
emocionants amb un to especial o amb 
pauses, triar les veus dels personatges, 
decidir amb quins efectes sonors acom-
panyarem les paraules... Aquests efectes, 

podem fer-los nosaltres amb la veu (vent 
bufant, l’udol d’un llop...) o altres instru-
ments (colps, una campaneta...), o també 
podem utilitzar els milers d’efectes sonors 
que hi ha a Internet. Ara bé, si decidim uti-
litzar-ne d’aquests, convé tindre els arxius 
preparadíssims perquè no trenquen el rit-
me entrant a deshora i és bona idea que 
algú ens ajude amb la part tècnica.

L’experiència lectora: més enllà del llibre

L’ambientació és una part absolutament 
imprescindible, tot i que admet molts ni-
vells diferents de complicació i poden 
funcionar amb èxit idees molt senzilles. 
Seguint amb la proposta de por, apaga-
rem els llums i utilitzarem llanternes (pot 
ser la del mòbil). També seria divertit ca-
racteritzar-nos amb algun complement 
que ajude a tematitzar la nit: maquillatge 
que ens faça empal·lidir, un poc de sang 
falsa prop de la comissura dels llavis, una 
teranyina que «decore» el llibre, roba un 
poc sinistra... I, per descomptat, la festa 
es pot allargar per davant i per darrere: 

i si obrim la vetlada amb un sopar es-
garrifós i l’acabem amb el comboi de fer 
acampada al saló amb sacs de dormir? 

Imaginació al poder!

La personalització és sinònim d’èxit. 
Qualsevol variant que connecte amb els 
interessos concrets dels nostres xiquets 
i xiquetes millorarà aquesta proposta. 
Per exemple, podem aprofitar les llanter-
nes per a representar algun dels contes 
amb un teatre d’ombres (si els agraden 
les manualitats, només cal fer siluetes 
amb cartolina negra i apegar-les a una 
broqueta), llegir els contes per parelles 
d’adult-xiquet si senten inseguretat da-
vant d’una actuació individual, adequar 
el tema a un interés personal com poden 
ser els animals o la fantasia, jugar a “Qui 
soc?” amb personatges dels contes que 
s’han contat, convertir la vetlada en un 
cicle amb diverses sessions... Afortuna-
dament, la nostra imaginació no té límits!

Marta Estrelles

Històries per a no dormir: un bon pla 
nocturn per a tota la família


