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El poder de la imaginació    
Elogi de la literatura crítica a l’escola  
 Jaume Centelles Pastor 
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PARAULES CLAU
• literatura infantil i juvenil
• lectura crítica
• mirada violeta
• oralitat
• escriptura
• futur

—Què has agafat? –pregunta la noia.

—Una Bíblia de Gutenberg; era amb els llibres rars.

—Creus que Déu et salvarà?

—No, no crec en Déu.

—Però estàs gairebé enganxat a aquesta Bíblia.

—L’estic protegint. Aquesta Bíblia és el primer lli-

bre que es va imprimir i representa l’inici de l’edat 

de la raó. Jo crec que la paraula escrita és l’èxit 

més gran de la humanitat.

  ( El día de mañana , de Roland Emmerich, EUA, 

2004)  

A l’escena corresponent a aquesta cita de la 
pel·lícula d’en Roland Emmerich es veu el biblio-
tecari protegint un valuós exemplar de la Bíblia 
perquè no vol que sigui cremat –fa molt de fred– i 
recordant que «la paraula escrita és l’assoliment 
més gran de la humanitat». 

Quan la literatura de qualitat entra a l’escola s’obren fi nestres cap enfora, cap al món, però 
també cap endins, cap a un mateix, i s’activa allò tan essencial com és la imaginació. La literatura 
permet imaginar un món diferent, un món millor, i assenyala el camí per fer-lo possible.  

La frase ens remet a l’origen de l’espècie humana, 
al moment en què va començar a comunicar-se 
amb paraules parlades fa uns cent mil anys, i 
a l’aparició de l’escriptura, fa uns set mil anys, 
només. Tot i ser recent, l’escriptura és un dels 
invents que encara no s’han pogut superar, com 
la cullera, la roda o el martell.

La paraula escrita, la literatura, ens proporciona 
moments de plaer, d’entreteniment, però també 
sabem que afavoreix el creixement i el coneixe-
ment. 

De literatura n’hi ha molta, de bona i de no tan 
bona, i un dels efectes que busquem a l’escola 
és que ajudi els infants a ser més crítics, perquè 
la literatura crítica permet crear pensaments que 
poden ajudar-nos a millorar i imaginar altres 
maneres de viure. 

L’escola és un espai on els infants se senten 
acollits, un lloc hospitalari on se’ls escolta i on 
poden créixer sans i feliços. Una bona manera 
de facilitar aquest creixement és que tinguin 
un bon domini de la lectura i l’accés a activitats 
que els ajudin a pensar més bé i de manera més 
oberta. L’aposta per la literatura és un bon camí 
per arribar al coneixement, per ser més tolerants i 

respectuosos i per fugir de l’encotillament mental 
en què de vegades ens trobem.

És missió de l’escola posar en mans dels infants 
els llibres que els ajudin a desenvolupar el rao-
nament, el pensament crític, permetent que la 
seva curiositat trobi respostes i ajudant a ampliar 
les seves experiències. 

 Es tracta d’activar diversos processos complemen-
taris: d’una banda –essencial–, la millora en la 
comprensió; d’una altra, obrir la possibilitat de 
trobar el plaer de la lectura, un plaer que potser 
trigarà a arribar, però segur que, tard o d’hora, 
arribarà, i, encara d’una tercera, posar a les seves 
mans aquells textos que els facin reflexionar sobre 
el món, les persones i l’erradicació de la pobresa, 
la igualtat de gènere, el treball digne, el consum 
responsable, la justícia social, etc. 

La literatura ho permet i sortosament hi ha llibres 
que remeten a la transversalitat del que s’ha ano-
menat Objectius de Desenvolupament Sostenible.1

Aquests ODS assenyalen la necessitat d’apostar 
per millorar la vida de tothom, especialment la 
dels infants que arreu del món no saben llegir ni 
escriure ni van a l’escola. Per exemple, el quart 
objectiu dels ODS ens diu que hem de «garantir 

La paraula escrita, la literatura, 
ens proporciona moments de 
plaer, d’entreteniment, però 
també sabem que afavoreix el 
creixement i el coneixement 
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una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d’aprenentatge durant 
tota la vida per a tothom». Per fer-ho, la lectura 
esdevé imprescindible per trobar models que 
ajudin a inferir maneres de fer perquè això sigui 
possible.

IMAGINACIÓ, CREATIVITAT 
I ENTUSIASME   

Els mestres que són a les aules saben que la 
literatura obre nous camins, ens recorda que 
formem part del mateix planeta i que els desitjos, 
anhels i emocions són similars. També saben que 

També saben que la literatura no és com les 
matemàtiques o les ciències socials. La litera-
tura té un caràcter irracional que no funciona 
com la resta d’assignatures. La literatura obre 
finestres al món perquè l’infant pugui veure, 
conèixer i comparar, perquè es pugui emo-
cionar amb les aventures de la Calpurnia Tate 
(Kelli, 2012), reflexionar sobre les relacions 
personals amb l’Artur i la Clementina (Turin, 
2014) o riure pels descosits amb el Capità 
Calçotets (Pilkey, 2017).

Llegir literatura de qualitat, comentar-la amb 
els companys de classe o analitzar el comporta-
ment dels personatges no farà que esdevinguin 
escriptors, igual com llegir molta poesia no els 
convertirà en poetes i potser no seran capaços 
d’escriure un sol vers raonable, però llegir lite-
ratura els ajudarà a fer que les finestres també 
es puguin obrir a l’inrevés, cap endins, i que es 
coneguin més bé a ells mateixos. També podran 
desenvolupar autoconsciència i apropiar-se 
del seu patrimoni cultural. Amb la literatura 
accedeixen a un univers imaginari que els farà 
coneixedors de la seva pròpia identitat i de la 
identitat del col·lectiu al qual pertanyen.

La idea que acompanya aquest monogràfic és 
mirar al futur i veure que els infants i joves que 
ara tenim hauran de fer front a les exigències 

la lectura és l’acte més revolucionari que hi ha i 
aposten per actuar directament sobre la capacitat 
que tenen els seus alumnes d’imaginar una vida 
més solidària, ecològica, respectuosa amb els 
altres i millor. Imaginar és la paraula clau perquè 
els llibres valents ho permeten, els llibres valents 
colpegen directament el cervell del lector i el 
transformen.

És missió de l’escola posar en mans dels infants els llibres que els ajudin 
a desenvolupar el raonament, el pensament crític, permetent que la seva 
curiositat trobi respostes i ajudant a ampliar les seves experiències



A FONS....
Literatura infantil/juvenil  P

13Març 2022   •  Guix 486  

paper i aquesta idea ens fa pensar que són una 
porta cap al futur, de la mateixa manera que 
són un magatzem del passat. Els llibres també 
transcendeixen, com l’amor, les dimensions del 
temps i de l’espai. 

És arriscat preveure per on es mourà el món de 
la literatura en un futur proper però si fem cas 
dels indicadors s’intueixen alguns moviments, 
el més significatiu dels quals hauria de ser la 
remuntada de l’ús de les biblioteques escolars, 
una peça clau que ha estat força abandonada i 
ha arribat a uns nivells de degradació notables. 
S’entén fàcilment per l’abandonament que els 
organismes responsables fan de les seves pròpies 
normatives, els quals passen pàgina i obliden sor-
prenentment el que promulguen, entre d’altres, 
la UNESCO (Organització de les Nacions Unides 
per a l’Educació, la Ciència i la Cultura), que 
ens recorda que un llibre afegeix vida a la vida i 
que cal fer una aposta ferma i decidida per una 
educació humanística i amb valors.  

Potser els temps que vindran seran millors. 
Posats a somiar, la literatura serà més ben 

valorada, als telenotícies hi haurà una secció 
cultural en què el llibre tindrà presència, els 
autors de literatura infantil i juvenil podran 
viure de la seva obra i, quan es passin proves 
de lectura als nostres alumnes, comprovarem 
com són capaços de comprendre el que s’amaga 
entre línies i d’inferir el que l’autor ens vol dir 
perquè serà senyal que són millors lectors, més 
crítics i més savis. Somnis, potser només són 
somnis, però els somnis i les utopies deixen 
de ser-ho quan s’aconsegueixen, i estem con-
vençuts que empenyent tots una mica i alhora 
els podem fer realitat. 

En aquesta revista hi trobareu experiències 
formidables de centres educatius que fan una 
aposta clara per la literatura com a eix de la 
vida escolar. Cadascuna de les experiències 
presenta activitats diferents, però si les llegiu 
amb deteniment veureu que tenen en comú una 
mirada similar. Per exemple, la mirada violeta 
que ens presenta l’Ana Merino (p. 15-19) amb 
les accions que promou amb els alumnes i en 
què la promoció dels valors socials i coopera-
tius és ben present, o els clubs de lectura dels 
Tusitales sota la coordinació de la Bea Maceda 
(p. 20-24), basats en l’escolta respectuosa de 
les opinions dels altres, o les sinergies que 
aconsegueixen crear llegint en veu alta les 
companyes del Col·legi Badalonès (p. 25-29) 
i que ens recorden el que defensava George 
Jean sobre l’oralitat i el poder de la paraula, 
o la magnífica experiència de Cassà Municipi 
Lector que resumeix de manera excel·lent en 
Jordi Dausà (p. 30-36) i ens fa pensar en aquella 
obra de Lope de Vega on anaven tots a l’una. 
Totes les accions que ens comenten són assu-

de la vida del segle XXI. Per tant, l’escola s’ha de 
preocupar per ensenyar-los a pensar críticament, 
alimentar la seva necessitat d’aprenentatge, pro-
porcionar recursos, fomentar la creativitat, establir 
un clima de confiança educatiu i desenvolupar 
mecanismes per absorbir nous coneixements, 
conscients que ara mateix ningú no sap amb què 
es trobaran, quines feines hauran de fer ni amb 
qui s’hauran de relacionar. Els caldrà imaginació.

HAN DE VENIR TEMPS MILLORS  
 L’amor és l’única cosa que som capaços de perce-

bre que transcendeix les dimensions del temps i de 

l’espai. (Interestellar, de Christopher Nolan, EUA, 

2014) 

Interstellar  és una cinta de ciència-ficció, situada 
en un futur llunyà, amb una escena memorable 
que ens narra com un pare i una filla allunyats 
en l’espai i en el temps aconsegueixen comuni-
car-se mitjançant els llibres. Resulta molt engin-
yós i, alhora, sorprèn que no emprin robots, ni 
ordinadors ni llibres electrònics. La relació entre 
el pare i la filla es fa a través d’uns llibres de 

L’escola s’ha de preocupar per ensenyar-los a pensar críticament, 
alimentar la seva necessitat d’aprenentatge, proporcionar recursos, 
fomentar la creativitat, establir un clima de confiança educatiu i 
desenvolupar mecanismes per absorbir nous coneixements, 
conscients que ara mateix ningú no sap amb què es trobaran, 
quines feines hauran de fer ni amb qui s’hauran de relacionar
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Potser falta encara més presència de la literatura 
als mitjans; malauradament hi ha poca oferta als 
diaris, ràdios i televisions. Potser la literatura no 
està prou valorada i ens cal continuar remant en 
la mateixa direcció per fer-la visible. De vegades 
ens costarà i semblarà que no avancem o que re-
trocedim, però al fi nal arribarem a tocar l’horitzó 
perquè cal mirar endavant, sempre endavant, sense 
mirall retrovisor, com els avions. De coneixements 
no ens en falten.  •

Nota 
1. Els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) van ser 

aprovats el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea General 

de Nacions Unides.  
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 Hem parlat de:
• Literatura infantil/juvenil.

• Lectura.

• Educació ètica.
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 CONCLUSIÓ 

 L’educació dels infants no pot recaure només 
en la institució escolar, sinó que ha de dispo-
sar de la resta d’agents socials i culturals. Ara 
que l’expressió ciutat educadora forma part 
del nostre vocabulari i tenim un bon teixit de 
biblioteques públiques, museus, escoles de mú-
sica, teatres, esplais i tota mena d’equipaments 
culturals, estem en disposició de fer un treball 
formidable integrant i encadellant la literatura 
entre el conjunt de vivències educatives formals 
i les no formals. 

mibles des d’altres centres educatius i només 
cal una mica d’allò de què anem tan sobrats 
els mestres: entusiasme. 

L’educació dels infants no pot 
recaure només en la institució 
escolar, sinó que ha de disposar 
de la resta d’agents socials i 
culturals
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