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Campanya per a motivar  
la lectura en família
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La lectura entesa com les ales daurades 
de Niké que ens permetran recórrer mons 
i obrir les portes del que més desitgem. 
Mons diversos, plataformes multimodals, 
lectures més enllà del text escrit confor-
men el món actual i nosaltres, a casa, per 
què les deixem de banda? 

1 Llar lectora 
En conéixer els 10 reptes que us plan-
tegem podreu convertir la vostra casa 
en una llar lectora. Encara més, si us ho 
proposeu, podeu aconseguir el segell de 
qualitat que atorga acomplir el Pla lector 
familiar. Els mínims per a aconseguir el 
segell de família lectora són: 

a) Establir l’espai lector a casa.
b) Llegir un llibre al mes en tertúlia. 
c) Fer una eixida lectora.
d) Omplir un pot de conserva amb 

versos.

2 Llibres, un espai viscut 
Construïm el nostre espai lector a casa. 
Els llibres haurien de tindre el seu espai 
a la llar; quan ens plantegem el disseny i 
la distribució dels espais que habilitarem 
–i ara més que mai– potser pensem en el 
lloc de la televisió, o el dels jocs o el de 
la planxa... però, per què no ho fem amb 
els llibres? Creem, doncs, aquest espai; 
potser un racó, una cadira especial, una 
habitació pròpia o..., qui sap, tota una 
biblioteca al voltant de la qual es dis-
tribueix tot.

3 Tertúlia literària 
Una vegada a la setmana, buscarem un 
temps compartit per a fer tertúlia. Diven-
dres al vespre, dissabte, diumenge en pi-
jama... hem d’aconseguir marcar un espai 
de lectura per a totes les persones de la 
llar. Es tracta de 45 a 60 minuts; més NO. 

10 receptes per a convertir  
la vostra casa en una llar lectora

Tots els participants proposaran un llibre, 
i el portaran a la tertúlia el primer dia de 
trobada. Cadascú defendrà la seua opció 
i es decidirà per votació amb quin llibre 
comença la tertúlia. 

a) Primera aproximació a l’obra. Ens 
fixarem i analitzarem la portada i 
la contra. Les imatges, els títols, 
l’autora o autor, l’il·lustrador o il·
lustradora. Tothom ha d’identificar 
algun tret que li resulta especial-
ment significatiu i l’ha de comentar. 

b) Lectura en veu alta. Cadascuna de 
les persones de la tertúlia llegirà 
l’obra en veu alta. Com que tothom 
no té llibre, hauran d’anotar en la 
llibreta de la tertúlia (bloquet, qua-
dern, mòbil, tauleta...) allò que els 
cride l’atenció (paraules màgiques, 
expressions cridaneres, personat-
ges que els sobten...). El lector o lec-
tora haurà de llegir com a mínim un 
paràgraf i com a màxim una pàgina. 

c) Lectura enigmàtica. El lector avisa els 
seus companys que procedirà a fer el 
que anomenem lectura enigmàtica:
• Llegir amb una única vocal.
• Llegir paraules essencials obviant 

detalls, qualificacions innecessà-
ries.

• Llegir amb una tonalitat poc adi-
ent per a la caracterització dels 
personatges. 

  El recurs es pot fer servir una úni-
ca vegada per tertúlia i ha de fer-se 
amb la fluïdesa suficient per tal de 
no alentir la dinàmica.

d) Després dels primers 30 minuts de 
lectura, s’inicia la tertúlia. Cadascun 
dels membres del grup haurà d’asse-
nyalar allò que li ha cridat l’atenció i 
comentar-ho amb la resta. Fragments 
que ens emocionen, sentiments que 

ens copsen, desitjos compartits, frus-
tracions que ens identifiquen... 

e) La tercera sessió es desenvolu-
parà necessàriament en tertúlia 
completa; és a dir, s’haurà acordat 
un nombre de pàgines per a llegir 
d’una setmana per a l’altra i totes 
les persones lectores acudeixen a la 
tertúlia amb les seues notes, apre-
ciacions i indicacions respecte de 
l’obra. Una persona del grup serà la 
moderadora i una altra la secretària. 

f) La tertúlia es programarà de forma 
que cada setmana hi haja una tro-
bada lectora a casa. No cal establir 
un nombre elevat de pàgines per a 
llegir, ni tampoc fer grans faenes; 
però el que és cert és que aquest 



moment lector genera sinergies que 
cal aprofitar.

4 Fem conserva (pots de versos) (versos 
a la nevera)
La poesia ha d’entrar a casa i roman-
dre-hi. Seguint Emili Teixidor, prenem 
el testimoni «un vers cada dia són 365 
versos l’any». Aquesta proposta passa 
perquè a casa «fem conserva». Es tracta 
d’escriure versos de les autores i autors 
que més ens agraden, versos que ens 
copsen, versos que ens enlluernen, ver-
sos que ens donen vida, i els deixem al 
pot de conserva. Cadascú escriurà quan 
i com puga; tan sols hem de tindre en 
compte que la conserva reclama dedi-
cació, una bona producció i molta cura. 
Així doncs, llegim els i les poetes que 
més ens agraden (i si no busquem-ne) 
i omplim de versos els nostres pots de 
conserva. Una reserva vital que ens do-
narà força durant l’any. 

És important assenyalar que nosal-
tres també podem dir la nostra i crear 
els versos que considerem. Es tracta de 
viure la poesia. 

Una variant de la proposta passa per 
enganxar els versos a la nevera, de forma 
que tota la gent de casa els puga llegir, 
aprendre, estimar, valorar, recitar, me-
moritzar... 

5 Molta merda
La família farà teatre. Elegim una obra i 
fem una primera lectura per tal de co-
néixer-la i acostar-nos al text. Posteri-
orment, ens repartim els personatges, 
cadascun tria el seu i iniciem una segona 
lectura dramatitzada. Ens intentem posar 
a la pell dels personatges, parlem i ens 
mostrem com elles i ells. 

Després de la segona lectura, les opci-
ons són moltes i molt variades: 

a) Preparar vestuaris, attrezzo, deco-
rats i muntar l’obra.

b) Fer una lectura dramatitzada: en-
registrament radiofònic (ara ens 
resulta fàcil i engrescador). 

c) Convertir-nos en el centre d’aten-
ció de la pròxima trobada familiar i 
presentar la nostra obra.

d) Canviar els personatges i donar un 
to diferent a l’obra.

e) Escriure entre totes i tots un final 
diferent.

6 Silenci, llegim
La intimitat de l’acte lector és una de les 
seues màgies. Tindre a casa la butaca de 
lectura, o el llit, o un divan al jardí... Quan 
alguna persona de la casa seu o s’estira 
allà cal respectar el seu moment; el silen-
ci i la complicitat són essencials. L’acte 
íntim que s’estableix entre el lector o la 
lectora i els llibres reclama la seua reser-
va espaciotemporal. 

7 Festa de la lectura
Celebrem aniversaris, el canvi d’estaci-
ons, les festes tradicionals i les que ens 
porta el calendari global; doncs bé, mar-
quem en roig la celebració de la lectura 
a casa. Fem una trobada lectora amb 
amigues i amics dels més menuts de la 
casa; o potser amb els amics dels pares 
i mares si tenen xicalla com nosaltres. 
Possibilitats: 

a) Festa de disfresses temàtica: perso-
natges de les novel·les d’aventures

b) Qui és qui de les escriptores actuals.
c) Xocolate poètic. 
d) Festa del pijama lector. 
Són moltes les festes temàtiques que 

podem impulsar amb els llibres.

8 Eixides de llibre
A l’agenda de la llar hi ha eixides ineludi-
bles com els esdeveniments familiars, els 
esportius, les vacances d’hivern o d’estiu. 

La lectura ha d’estar també en l’agen-
da de les eixides. La visita a la llibreria 
i la biblioteca és un dels moments clau 
d’aquesta proposta. Cal nodrir el nostre 
espai lector, cal conéixer les novetats 
per a la tertúlia, cal buscar aquell llibre 
que em va recomanar el booktuber... i 
aquesta faena s’ha de fer a les llibreries 
i biblioteques del nostre poble, barri o 
centre educatiu.

Una vegada l’any anirem a la fira del 
llibre. Una activitat que prepararem i 
planificarem per tal d’aprofitar al màxim 
la seua oferta (presentacions, trobades 
amb autores, espectacles, entrevistes, 
firmes...). 

Un viatge de llibre: cadascun dels 
nostres viatges de vacances pot tindre 
un «moment lector». Visitar llibreries 
històriques o preuades per alguna sin-
gularitat, conéixer biblioteques clau en 
la història o descobrir algunes joies de 
llibre.

9 Mur lector: novetats
A casa cal establir un panell (suro, pis-
sarra, mur –analògic o digital–) en el 
qual penjarem les novetats que cadascú 
descobrisca en relació amb la lectura. 
El mur és obert, hi participa tothom i 
pot acollir missatges lectors. Recoma-
nacions, citacions, alarmes literàries... 
Una mena de full de ruta del Pla lector 
familiar, però dinàmic, obert, visual i 
molt creatiu. 

10 Diari personal del lector
Les cases lectores han de tindre els 
seus habitants lectors i són aquests els 
qui han de confeccionar el seu Diari de 
lectures. Es tracta d’un quadern (pot 
ser digital) en el qual anotem el llibre 
que llegim, l’autora o autor, així com 
una mena de valoració, idea o paraula 
que ens permeta identificar·lo. És una 
pràctica que es valora amb el pas del 
temps.

Aquests 10 suggeriments podrien ser 
molt més detallats o fins i tot conver-
tir-se en 1.000, però l’objectiu d’aquesta 
auriga és obrir camí. Niké ho va fer amb 
Zeus, i ara sou vosaltres els qui podeu 
agafar les ales daurades, la corona de 
llorer i la seua vara i caminar amb pas 
ferm cap a la vostra llar lectora. 
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