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Una escapada familiar pot ser una expe-
riència extraordinària. Viatjar m’apassi-
ona i, quan és en companyia dels meus 
fills, encara és més emocionant i enri-
quidor. Però viatjar amb xiquets també 
pot ser desastrós. Uns xiquets cansats o 
avorrits poden dinamitar el viatge millor 
preparat. Perquè açò no passe, he trobat 
en la lectura una gran aliada. De veritat, 
els efectes són increïbles!

A tall d’exemple, que l’Alhambra és 
una meravella arquitectònica de gran 
bellesa seria una opinió compartida 
per moltíssimes persones adultes. Però 
mantindria el seu encant visitant-la amb 
tres xiquets? I si damunt anem en ple 
mes d’agost i havent de dur mascareta? 
Segur que algú s’ho repensaria perquè, 
efectivament, aquesta visita pot esde-
vindre un malson amb relativa facilitat. 
Però també pot tindre final feliç i, si 
apostem per la motivació més que per 
la disciplina fèrria o el xantatge, el gran 
poder de la literatura pot ser una eina 
magnífica.

Imaginació i participació són clau

La diferència entre veure la Torre de les 
Infantes com un punt més del llarg re-
corregut per l’Alhambra i descobrir el 
lloc on vivien tres princeses àrabs que 
van fugir per amor, és substancial. Quan 
frases com «mamà, ací és on estaven 
tancades Zaida, Zoraida i Zorahaida?» i 
«mira, mira!, des d’eixa finestra espia-
ven els cavallers cristians!» substitueixen 
les de «ja arribem al final?» o «una al-
tra torre?», la visita és infinitament més 
agradable i enriquidora per a majors i 
menuts. Tampoc és el mateix travessar la 
Porta de la Justícia si és sols una entrada 
més del conjunt monumental, que quan 

identifiques pels símbols de la mà i la 
clau que era l’entrada a un paradís creat 
per un astròleg misteriós que va desafiar 
les ordres del rei.

En aquest sentit, Washington Irving 
i els seus famosíssims Contes de la 
Alhambra són un tresor literari que ens 
permet gaudir de la visita des que co-
mencem a preparar-la dies o setmanes 
abans. Tenim moltes edicions a l’abast, 
algunes ja adaptades al públic infantil. 
La lectura en família d’aquests relats ens 
va introduint en un univers fascinador 
de tresors amagats, sortilegis i ambients 
orientals fantàstics que milloren infini-
tament la visita posterior tingues l’edat 
que tingues.

I amb la imaginació, la participació 
és un altre aspecte imprescindible. En 
aquest sentit, a banda de fer de detec-
tius per a descobrir qualsevol element 
dels relats d’Irving, una guia infantil amb 
adhesius va ser un complement per-
fecte als contes. Amb ella, els majors 
anaven llegint en veu alta i alternant 
el rol de guia mentre que el més 
menut era l’encarregat de col-
locar les pegatines. 

Altres idees inspiradores  

És cert que l’Alhambra és 
un lloc tan especial que po-
dem trobar amb facilitat un 
fum de lectures relaciona-
des, però i si viatgem a un 
lloc menys literari? De ve-
gades costa un poc més 
i pot tindre un lligam 
menys directe, però la 
combinació de viatge i 
lectura sempre paga la 
pena, ja que potencia 

el millor d’amdues activitats i les con-
verteix en records inesborrables per a 
tota la família.

Visitar el castell de Cheverny al Loira 
després de veure’l als còmics de Tintín, 
llegir llegendes càntabres a Santillana 
del Mar abans d’anar a dormir, descobrir 
secrets de París amb un àlbum il·lustrat 
i trobar pistes als peus de la catedral de 
Girona per a desxifrar un misteri són al-
gunes de les experiències que hem gau-
dit molt més gràcies a la lectura i que 
podem recomanar. Com a idees per al 
futur, el binomi Harry Potter-Londres i un 
recull de contes marroquins podrien ser 
els pròxims capítols d’un llibre de viatges 
familiars que encara té moltes pàgines 
en blanc.
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Viatjar en família amb  
el passaport de la lectura 


