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EDITORIAL

00

Existeix un consens generalitzat en en el fet de reconèixer que la lectura és un dels indicadors més
valuosos per a mesurar el nivell cultural d’un poble. La lectura ha estat al llarg dels segles, i continua sent-ho a l’actualitat, la principal via d’accés
al coneixement i, alhora, una incalculable font
de plaer, un entreteniment poderossíssim
que ens obri les portes a móns que no podíem
ni imaginar.
La lectura, a més a més, és un poderós element
transformador de la realitat, de la realitat de les
persones i també de la societat. Una persona que
llig és difícil que l’enganyen i que la manipulen i
aquesta, alhora, es fa més receptiva i tolerant. Una
societat lectora es defensa millor del pensament
únic, del fanatisme i de les actituds dogmàtiques.
Llegir ens fa mès lliures i també millors persones.

I és amb aquest tema, la capacitat de la lectura per a transformar la realitat, com comença
a caminar Full de lectura, una revista que en un
principi tindrà una periodicitat semestral i que
pretén convertir-se en un espai de reflexió i de
presentació de propostes d’acció adreçades a
millorar la competència lectora. En aquest primer
número s’aborda, des d’àmbits i enfocaments molt
diversos, l’impacte potencial de la lectura en relació amb problemes tan diferents com la malaltia,
la salut mental, la reinserció social, la identitat o la
superació de les desigualtats socials.
El segle XX va ser el segle de l’alfabetització.
El segle XXI hauria de ser el segle de la lectura, el
moment en que assolim la utopia de tenir un món
plenament lector. Aquest objectiu és el que ens ha
mogut a encetar Full de lectura.
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Ana Lluch:
«La gent que té més facilitat per a parlar,
la gent que té una capacitat de síntesi més gran,
és la gent que llig».

DE LECTURA

ADOLF BELTRAN: Convocades per la Fundació pel Llibre i la Lectura, hem
reunit per conversar dues persones que tenen molta rellevància en
els seus àmbits respectius i una relació especial amb la lectura. És el
tema que volem tractar.
D’una banda tenim Ana Lluch, metge, oncòloga, cap del servei a
l’Hospital Clínic de València durant molt de temps —encara ara que
s’ha jubilat continua atenent consultes— catedràtica de la Universitat… Entre moltes altres, té l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana, que no és una cosa menor, no, Ana? Aquestes distincions es guarden, com a mínim, en la memòria.
ANA LLUCH: Al cor, sí.
AB: I d’una altra banda, tenim Joaquim Bosch, que és jutge, ha sigut portaveu de l’associació Jutges per la Democràcia, ara n’és portaveu territorial. Es tracta d’una persona que coneixereu per les seues intervencions en televisió, en un grapat de programes en què opina sobre temes
que tenen a veure amb la justícia. Entre altres, és autor, juntament amb
Ignacio Escolar, del llibre El secuestro de la justicia.
Bé, volia que començàrem, si us pareix bé, per una qüestió. Hi ha
una escriptora, Fran Lebowitz; una senyora de Nova York un poc extravagant amb una característica: li agraden molt els llibres i n’és una
gran defensora. Ella té una frase que diu: «Abans de parlar, pensa; i
abans de pensar, llig». A partir d’aquesta manera d’explicar el procediment, m’agradaria que conteu l’experiència del vostre acostament a la
lectura. Com va ser?
AL: En el meu cas, tota la vida he tingut una afició a la lectura molt important. El gran problema ha sigut la meua professió. Per què? Perquè sempre que agafava un llibre pensava: «He de llegir ciència, he
de llegir les últimes novetats en la investigació, he d’estar estudiant». I això em va condicionar moltíssim el tema de la lectura. I vaig
haver de deixar-ho per a les vacances, durant les quals devorava
els llibres, però al llarg de l’any estava molt condicionada perquè
tampoc tenia molt de temps. Passava tot el dia a l’hospital. Tinc
tres fills i, encara que nosaltres, Joan i jo, hem fet sempre una vida
compartida en tot, no trobava temps per a llegir. Quan podia estar
tranquil·la, havia de llegir temes científics. M’entraven els remordiments com quan érem xicotets. «He d’anar a tal revista a veure què
han publicat, què s’ha dit, què hi ha». Volia estar al dia en tot. I això
m’ha condicionat molt la lectura. Sempre deia: «Quan em jubile, he
de llegir-me tots els llibres». Lògicament, això ho has de fer dia a
dia, perquè quan et jubiles tampoc no és possible…
AB: No hi trobes l’oportunitat?
AL: La gran sort que tinc és que Joan, que és el meu home, devora els
llibres. Sempre tenim muntanyes de llibres damunt la taula. Faig
que me’ls conte, però no és el mateix. Llegir vol dir aprofundir, pensar allò que estàs llegint… Note que la professió mèdica ens lleva
molt de temps per poder llegir i cultivar-nos bé. Qui llig molt per
plaer, difícilment pot arribar a estar al dia, i encara més en el meu
tema, el càncer, que en els últims anys va a un ritme i una evolució
que, encara que tinguera les vint-i-quatre hores del dia disponibles,
no podria llegir tot allò que m’interessa per després aplicar-ho.
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AB: Però en les vacances sí que es pot trobar el moment per llegir; cal
buscar-lo.
AL: En vacances ens n’anàvem sempre a un lloc retirat per poder tindre
tranquil·litat i així sí que podia llegir els llibres que volia.
AB: I Joaquim Bosch, quina és la teua experiència?
JOAQUIM BOSCH: La meua experiència és molt heterodoxa, però de
lector voraç, de llegir qualsevol cosa que se’m pose per davant. Vaig
tindre la grandíssima sort —en la vida, de vegades, s’ha de tindre
sort— de tindre uns grans professors a l’institut, de valencià i de llengua espanyola, d’aquells que estimulaven la lectura. Estic parlant de
principis dels huitanta. Recorde que Ferran Torrent estava molt de
moda, i Manuel de Pedrolo, Mercè Rodoreda… L’obra de Joan Fuster, una gran part, la vaig llegir d’adolescent, primer per obligació i
després per pura curiositat. Però també clàssics del màxim nivell: el
Quixot, Baroja, Galdós, Machado, Lorca… Per a mi va ser un estímul
per després continuar. I més endavant, en la universitat —que això,
Adolf, ho recordaràs perfectament—, en aquella universitat de la segona meitat dels anys huitanta, hi havia grandíssims debats sobre
la qüestió valenciana. Es publicava molt. Era el moment de la Crítica
de la nació pura, De Impura Natione… El mateix Adolf va escriure allò
d’Un país possible… La pesta blava…. En fi. Tinc la impressió que això
ha anat desapareixent un poc. Continuen publicant-se coses, però el
debat obert sobre què som com a valencians en aquell moment estava molt present en el món de la cultura.
AB: Hi havia discussions sobre llibres…
JB: Exactament… Tertúlies, debats. Era un temps en què estava molt
recent, i encara en quedaven seqüeles, la batalla de València. Estava construint-se el sistema autonòmic i això generava debats importants. Jo m’ho llegia tot, qualsevol cosa que es publicava; anava
a la llibreria Tres i Quatre…. I després, vaig passar a altres aficions
personals. Per exemple, sobre la Guerra Civil vaig llegir molt. Història
i narrativa de la guerra. D’allò vaig passar a coses sobre els supervivents espanyols als camps nazis, especialment a Mauthausen. I sobre l’Holocaust, en general, vaig llegir tot el que trobava. Primo Levi,
per descomptat, però també altres. A partir d’allò, em va passar igual
que a Ana. Em vaig embarcar en les oposicions a la judicatura i, clar…
AL: Això volia dir-te. D’on treies el temps per llegir tant?
JB: Era estudiant universitari i en aquella època no era tan aplicat com
voldria. Però no crec que desaprofitara el temps. Vaig aprendre fora
de les aules coses que crec que eren molt valuoses. Però quan ja em
vaig centrar, efectivament, en el món del Dret i en l’oposició, doncs,
em va passar com a tu. Havia de llegir, havia de saber tant de lleis, de
jurisprudència o de publicacions que em va limitar el temps que dedicava a la lectura com a pur vici cultural.
AB: A propòsit d’això, entre els periodistes hi ha una dita segons la qual la
millor manera d’arribar a l’analfabetisme és exercint el periodisme. Els
periodistes, al final, acaben no llegint. Estan tot el dia tractant temes,
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Joaquim Bosch:
«Vaig tindre la grandíssima sort de tindre
uns grans professors a l’institut,
d’aquells que estimulaven la lectura».
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tractant textos… i al capdavall no lligen. Els dos heu plantejat el problema de la compatibilitat entre les lectures especialitzades i professionals i la lectura com a ésser humà, com a persona, que no hi busca
una utilitat concreta sinó que hi busca… què? Què és el que busquem
en els llibres?
AL: El problema és, per exemple, que jo, durant la meua etapa d’estudiant, tenia una beca salari, perquè els meus pares no podien fer-se’n
càrrec. Al contrari, jo havia d’ajudar-los a ells. Jo vaig haver de treballar tota la carrera. Treballava i estudiava. De manera que encara
tenia menys temps per a llegir. Envege moltíssim el que feien els
meus companys, que s’asseien a les escales de la Facultat de Medicina i jo deia: «Al meu poble, a les dotze estan treballant tots i ací
esteu prenent-vos una cervesa». Jo sempre he pensat en la utilitat
per damunt de tot… Són les vivències que hem tingut cadascú,
les personals. Ara bé, sempre li he donat una gran importància a
llegir… La gent que té més facilitat per a parlar, la gent que té una
capacitat de síntesi més gran, és la gent que llig. Qui no ho fa, que
difícil és que puga comunicar, que puga parlar, que puga saber, i
fins i tot expressar, allò que estudia científicament. Sempre he diferenciat persones que han llegit i que lligen moltíssim de persones
que no tenen aquesta capacitat o que no els agrada la lectura. He
vist que formen tipus de personalitats molt diferents.
JB: És allò que deia Joan Fuster, que la vida no supleix els llibres i els llibres no supleixen la vida. O al contrari! S’ha de viure molt, això està
bé, però hi ha coses que en la vida no les aprendràs; són coses complementàries. És veritat que són dos tipus de lectura probablement
molt diferents. Hi ha la lectura de caire professional. Jo, per exemple,
estic escrivint un llibre sobre corrupció a l’Estat espanyol i llegint
moltíssims llibres sobre història de la corrupció, sobre els problemes
dels partits polítics, sobre la separació de poders en un estat democràtic. Clar, no és el mateix llegir com a deure d’escriptor que llegir
alguna cosa perquè, simplement, t’abelleix, sense tindre’n la més
mínima indicació o obligació. Hi ha aquell plaer de qui s’estira al llit…
A mi m’agrada llegir al llit. M’hi puc passar hores i hores. És diferent
l’actitud.
AB: Ha sorgit abans el comentari que la gent que llig té unes capacitats
que no tenen els que no lligen. Fins a quin punt heu notat una evolució
en el vostre entorn? Fins a quin punt el deteriorament dels hàbits de
lectura condueix a una certa intransigència de la gent, a una certa incapacitat d’entendre els altres i argumentar?
AL: Pense que actualment la gent llig bastant, però no llig tant com
seria suficient. Per què? Perquè pense que aquesta societat té
tants atractius en l’àmbit de les xarxes…
AB: Les xarxes socials.
AL: Veig que les xarxes mediàtiques i socials són un gran impediment
a la lectura perquè s’acostuma la gent a determinades pautes de
comportament. Em preocupa la gent jove, que s’acostuma a veure
flaixos. Els internets, els instagrams, els youtube… fan que tingues
una impressió directa. Com que ara ha de ser tot tan ràpid, amb això
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ja pots parlar amb els amics, penses que en tens la capacitat. I no la
tens com la tindries amb un llibre —a més a més un llibre físic—, que
el penses, l’analitzes…
AB: Que el subratlles….
AL: No és el mateix el subratllat de l’ordinador. Abans parlava dels articles científics. Si vull llegir-los en profunditat, soc incapaç de fer-ho
en l’ordinador, els he d’imprimir i llegir-los en paper. Un article l’he
de tocar, l’he de ratllar i fer-li anotacions. Per a mi, és fonamental.
Crec que això s’està perdent. Em preocupa molt. És tocar, llegir,
picotejar o no aprofundir en la lectura.
JB: N’estic completament d’acord. Jo no sols subratlle, sinó que escric,
ratlle. Ara mateix dec tindre a casa de 2 500 a 3 000 llibres. No sé
aquesta biblioteca el dia de demà on acabarà, però qui l’agafe pensarà…
AB: La trobarà tota ratllada…
JB: Es dirà: «Què estaria pensant el meu pare o el meu avi, o qui siga?».
M’encanta anotar-los perquè, després, quan vols recordar alguna
cosa important d’un llibre, en dues ullades en tens la síntesi del que
has marcat. Vull dir, resulta útil. I coincidisc amb Ana. Efectivament,
la meua impressió és que han canviat els hàbits de lectura d’una
manera radical. No m’atreviria a dir que siga per a mal. La meua impressió és que no és gaire per a bé, però de vegades les tecnologies
es desenvolupen i no sabem com evolucionaran. Potser hi ha virtuts
que ara no veiem. Jo em compare amb els meus dos fills i no tenen
els mateixos hàbits, ni de bon tros. Jo llegia llibres, en gran part, per
afició, igual que en altres èpoques es llegien tebeos, potser perquè
no hi havia tanta alfabetització i es distreien així. Jo ho feia llegint
llibres. És evident que poca gent jove ho té com una distracció. La
distracció és el mòbil, la Play i totes aquestes coses que enganxen
molt més.
AB:: De tota manera, quan els periodistes llegim interlocutòries, sentències i aquest tipus de coses, ens sorprén, de vegades, trobar jutges
que escriuen bé. Vull dir, que la majoria dels jutges té un argot sovint
complicat d’entendre. Supose que això també té a veure que hi haja,
o no, un fons lector, que fa sentir la necessitat d’explicar les coses de
manera que siguen intel·ligibles per al lector, que no sols resulten tècnicament correctes.
JB: Hi ha un parell de problemes, si més no. D’un costat, l’argot jurídic no
és especialment literari, podríem dir…
AB: Però a l’hora de contar els fets… De vegades et trobes jutges que escriuen bé, i dius: «Això s’entén».
AL: L’escriptura i la lectura han de ser per a entendre. Per què es fa servir aquest argot, que no s’entén i que, a més, demostra que la gent
no és culta, que no ha llegit?
AB: Sol resultar dissuasiu.
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JB: Hi ha hagut intents, des de les escoles judicials i els centres de formació, d’anar a un llenguatge jurídic comprensible per a la gent. Hi
ha tota una tradició històrica d’escriure d’una certa manera i la major
part de la judicatura no està per canviar. Recorde un curs de formació per a jutges que vaig dirigir i hi havia una part que tractava d’escriure amb correcció i de manera intel·ligible. Bé, hi hagué quasi una
revolta dels alumnes, dels jutges. Que com ens atrevíem a insinuar
que no escrivien bé! No hi ha consciència que es tracta d’un problema social, que ho és. El fet que les sentències no s’entenguen és una
qüestió problemàtica per a la judicatura, perquè fa un treball que no
és comprensible per la societat, però és un problema que no sent la
major part de la judicatura, que està satisfeta de continuar…
AB: … fent-ho malament.
AL: Passa també amb els metges. A mi em diuen: «No tens lletra de
metge, no escrius com els metges». I jo dic: «Escric per comunicar.
Perquè m’entenguen. Si ho faig de manera que no m’entenguen, per
a què vull escriure?». La comunicació s’ha perdut moltíssim. Escrivim i llegim perquè ens entenguen.
AB: Però això implica una altra qüestió que volia plantejar-vos. L’actuació
tècnica o especialitzada de cadascú va més enllà, no es queda sols en
el pla tècnic, sinó que, com tu dius, té un component de comunicació
amb els altres. Fins a quin punt la lectura pot servir per a ajudar a superar situacions crítiques? Per exemple, en el cas de pacients o en el
de víctimes de delictes…
AL: Té un paper fonamental. M’encanta llegir llibres, ara que tinc més
temps, que puga aconsellar, d’autoestima, que aprofundeixen en
allò que és l’ésser humà; llibres que filosofen. M’encanten la filosofia i els llibres d’autoajuda que siguen vertadera autoajuda i
poder-los aconsellar. Quantes vegades això ens fa bé! Sobretot, la
lectura el trau a un fora d’ell mateix. Quan li pegues voltes a un problema, la lectura et situa fora del problema, et claves en el llibre que
estàs llegint. I això fa que pugues eixir del cercle viciós. Als malalts,
els va de meravella. Nosaltres teníem a l’hospital una biblioteca,
que ha desaparegut, i una bibliotecària enamorada dels llibres que
anava aconsellant i deixant llibres als malalts. És una figura que trobe a faltar en aquests moments.
AB: És a dir, han anat cap arrere.
AL: Sí, sí, a l’hospital hi havia una biblioteca, es compraven llibres per
als malalts i se’ls oferien. Han llevat la figura de la bibliotecària
i la biblioteca perquè diuen que les xarxes socials substitueixen
els llibres de paper. Això és un error total. A més a més, pense que
molta gent que havia començat amb el llibre electrònic ha tornat al
llibre de paper. Ho veig als avions, al tren… Jo utilitze molt el metro
i m’agrada veure la gent jove amb llibres. Hi veig més gent jove que
persones més grans.
AB: Sobretot xiques, el públic femení…
AL: I xics també.
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AB: Tornem al tema que havíem iniciat. Fins a quin punt pot servir la lectura per a fer front a situacions crítiques, dramàtiques? I fins a quin punt
a les presons, per exemple, es menystenen les biblioteques?
JB: Els llibres poden ser clau en l’evolució d’una persona, fins i tot en situacions crítiques. Per exemple, llegir L’home a la recerca de sentit,
de Viktor Frankl, en un moment determinat de la meua vida em va
resultar important, o certs llibres de psicologia cognitiva. Però, efectivament, pot ser rellevant per a víctimes de delictes, d’agressions
sexuals, de traumes vinculats a la violència de gènere. Hui dia, hi ha
un autèntic empoderament de les dones en tots els àmbits, també en
la literatura, en la filosofia, en la sociologia, en l’àmbit de la protecció
dels drets de les dones; empoderament que pot ser tremendament
útil per a fer entendre a una mateixa que es troba en una situació de
maltractament, per a fugir dels mites romàntics de suportar un home
a costa del que siga. En el mateix àmbit, des d’una altra perspectiva,
a les presons cal una planificació més clara per a entendre quines
són les bondats o les virtuts de la lectura en un programa de tractament. Encara no està prou valorat.
AB: Perquè a les presons hi ha temps.
JB: Hi ha temps i una utilitat clara. La gran majoria de la gent a les presons prové de la marginalitat social, no ha tingut pràcticament possibilitats de formació, ha delinquit moltes vegades perquè ha tingut
poques alternatives millors per a organitzar la seua vida. Allí té un
espai per a ressituar-se. Per això, un estat social hi ha d’invertir a tots
els nivells, i el de la lectura i l’orientació lectora és important.
AL: No se’ls forma per fer que la lectura siga atractiva. Hi deu haver una
metodologia. Els metges tampoc no ho fem. Sembla que és perdre
el temps, quan, de vegades, la lectura pot ser una teràpia millor que
prescriure medicaments.
AB: Té la lectura un valor terapèutic?
AL: Sí, totalment.
AB: Per anar acabant aquesta conversa, que es podria allargar molt, voldria preguntar-vos si teniu un llibrer o llibrera a qui acudiu habitualment i quina relació teniu amb la compra de llibres?
AL: M’agraden les entrevistes que fa Graset a TV3 amb qui publica
llibres, són meravelloses. A casa ens fem una llista per a comprar
llibres. Ací pots anar a Tres i Quatre i trobar-ne, però que pocs llibres en valencià trobes en una llibreria normal de València! Quan, fa
poc, vam anar a Barcelona, en vam comprar díhuit, perquè teníem
una llista dels que volíem llegir. Això ho fem de vegades. Crec que
la gent de la meua edat tendim més a l’antropologia. He llegit bastant sobre la Guerra Civil perquè crec que és una part de la nostra
història que ens ajuda a entendre el present i el que està passant. I
resulta que aquestes coses en la teua llengua no les trobes.
JB: De llibrer, no n’he tingut mai. Sí que he tingut bons amics, grans lectors, gent que admires, del criteri de la qual et fies.
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AB: I et deixes recomanar.
JB: De la mateixa manera que tinc amics i amigues que els encanta anar
a grans magatzems a mirar roba, a veure què hi troben, a mi m’agrada molt anar a llibreries a furgar. M’hi puc passar una hora, dues
hores. Fins i tot a biblioteques. La Biblioteca de València, al carrer de
l’Hospital, per exemple, me l’he feta pols moltes vegades, escodrinyant a veure què hi trobava.
AL: I et fies de la referència d’entrada? Jo no m’acabe de fiar de les referències per a comprar el llibre. Preferisc haver-ne sentit parlar,
haver sabut de què va. Això de només fullejar-lo se’m queda curt.
JB: Mirar la contraportada, l’índex i, si no et pertorba el llibreter, llegir
una mica la introducció en pot ser un bon aperitiu.
AB: A fer això convidem els nostres lectors, a deixar-se aconsellar, a mirar
llibres. Perquè la lectura no és una cosa supèrflua de la qual prescindir
sinó que ha de formar part del menú de la vida quotidiana.

RAMÓN FLECHA

TERTÚLIES
LITERÀRIES
DIALÒGIQUES
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Ania, quan tenia deu anys, va impressionar la
headquarter del Parlament Europeu relatant
les transformacions que les Tertúlies Literàries
Dialògiques (TLD) estaven generant en les vides
de les companyes i els companys de la seva
escola i de les seves famílies. El parlamentari
europeu Simon Busuttil, que parlava després d’ella
i que l’acabava de conèixer, va començar la seva
exposició dient el següent: «Penso que aquest
probablement és un dels millors discursos que he
escoltat en aquesta casa des del 2004, felicitats,
Ania!».
La noia parlava d’una escola del nivell
socioeconòmic més baix i de la complexitat més
alta de Catalunya. Segons els fakes sense cap
validació científica que a vegades es presenten
com si fossin conclusions d’estudis seriosos, el
nivell socioeconòmic, la diversitat cultural i el
nivell acadèmic de les famílies determinen uns
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resultats educatius baixos de l’alumnat d’aquesta
escola. Els conceptes d’habitus i de distinció
de Bourdieu atribueixen a aquestes famílies i
l’alumnat una desmotivació del que la societat
considera alta cultura. La pseudoteoria del dèficit
que està en el fons d’aquests fakes i aquests
conceptes porta a moltes escoles, professorat
i famílies a acceptar com a inevitable un baix
nivell de lectura d’aquest alumnat i, en tot cas,
l’exclusió d’aquest de determinades lectures que
es considera que no poden arribar a entendre o a
sentir motivació per fer-les.
Ania va explicar que primer havien llegit i
dialogat l’Odissea i després l’Eneida; que primer
havien vist el punt de vista dels grecs i després
el dels troians, de tal manera que així havien
entès per què hi ha guerres. En les més de deu
mil Tertúlies Literàries Dialògiques arreu del món,
noies i nois dels nivells socioeconòmics més
baixos i més alts estan gaudint de la lectura i el
diàleg de Les mil i una nits, els poemes de Safo, el
Ramayana, El Quixot, les obres de Shakespeare
o de Virginia Woolf i de Julio Cortázar. No
estan aprenent menys a les escoles de nivell
socioeconòmic baix que a les escoles de nivell
socioeconòmic alt. Això representa una de les
transformacions més profundes que s’han fet de
la societat i concretament de la superació de les
desigualtats culturals i econòmiques.
Aquesta transformació social no només va
en la mateixa orientació de la gran transformació
actual de la ciència, sinó que ha col·laborat en la
gestació d’aquesta orientació. Erik Olin Wright,
llavors president de l’Associació Americana
de Sociologia, va declarar que les TLD havien
demostrat que Bourdieu estava equivocat
en el seu concepte de distinció. El programa
d’investigació científica europea actual (Horizon
Europe) prioritza dos conceptes que tenen una
de les seves moltes i diverses arrels en les TLD:
l’impacte social i cocreació.
L’impacte social planteja que una teoria o
un concepte s’han d’avaluar tenint en compte
l’impacte que han tingut en la societat. En aquest
sentit, les afirmacions sobre que els resultats
educatius, com el nivell de lectura i les qualitats
de les lectures que motiven, depenen del nivell
socioeconòmic i del nivell acadèmic del pare i,
sobretot, de la mare no només no han aconseguit
en la pràctica millores de l’alumnat sinó que
han col·laborat a mantenir els baixos nivells, a
justificar-los i inclús a augmentar-los. No hi ha
cap escola que aplicant els conceptes d’habitus
o de distinció de Bourdieu hagi aconseguit
millores de resultats de l’alumnat científicament
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validades. Per contra, la majoria de les escoles
actualment destacades per la comunitat científica
internacional perquè han obtingut les millores
més grans de resultats es basen en la teoria de
l’aprenentatge dialògic i quasi totes tenen TLD
entre les seves activitats. Per això, la teoria de
l’aprenentatge dialògic té impacte social i el
concepte de distinció no té impacte social, o
aquest és negatiu.
L’altre concepte esmentat d’Horizon Europe
és la cocreació, l’afirmació que la creació
conjunta, en diàleg igualitari entre persones de
ciència, i la diversitat de la ciutadania resulta
en uns coneixements més elevats, en més
excel·lència científica. El concepte de Tertúlia
Literària Dialògica es va elaborar des de l’inici
en diàleg igualitari entre persones de ciència i
persones adultes, la majoria de les quals eren
dones en situació d’analfabetisme funcional. Una
d’aquestes dones, Ana Lebrón, ha explicat en
diferents ocasions com ha arribat a llegir diverses
vegades Ulisses de James Joyce i ha demostrat
conèixer-lo molt millor que la immensa majoria de
persones amb títol universitari. En el seu darrer
viatge a Barcelona, Bourdieu va declarar que una
persona sense estudis no veu art en La maja nua,
només hi veu pornografia. Ana Lebrón i moltes
dones es van enfadar i van voler parlar amb ell, no
només per explicar-li el que elles llegeixen sinó
també per preguntar-li si ell havia llegit i dialogat
sobre obres com Ulisses, de James Joyce. Així
mateix, volien preguntar-li que, si no dialoga amb
persones com elles, com s’atreveix a dir quins són
els seus gustos i a publicar això com si fos una
anàlisi científica.
Hi ha persones que ens diuen que també han
intentat fer una tertúlia literària dialògica sobre
l’Odissea amb el seu alumnat i no ha funcionat i
que, per tant, les TLD no funcionen en qualsevol
context, la qual cosa refutaria les evidències
científiques actuals que aquesta activitat és
replicable i sostenible, els dos requisits clau
perquè es consideri una actuació d’èxit. El
problema en aquest cas no és del context ni de
l’alumnat, sinó d’anomenar TLD a una activitat
que en realitat no ho és. La dinàmica de les TLD
és, en principi, simple. Si es fa setmanalment,
es queda per a la propera sessió en llegir a
casa, a l’autobús, a la biblioteca un determinat
nombre de pàgines del llibre que s’hagi acordat.
La sessió es dedica completament a dialogar
sobre aquesta part del llibre. Cada persona ha
escollit prèviament unes línies que llegirà en
veu alta i comentarà per què les ha escollit. Així,
successivament, fins que s’acaba l’obra i se
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n’escull una altra. Però el que fa que realment
sigui TLD i generi les transformacions que
científicament s’ha demostrat que generen és que
aquesta dinàmica es faci seguint rigorosament
les bases científiques de l’activitat orientades
a través dels set principis de l’aprenentatge
dialògic: diàleg igualitari, intel·ligència cultural,
transformació, dimensió instrumental, creació de
sentit, solidaritat i igualtat de diferències.
El diàleg igualitari es dona quan totes les
persones de la sessió són considerades iguals. La
coordinadora de la tertúlia només té com a funció
diferenciadora de les altres persones que dona
el torn de paraula sempre prioritzant qui menys
vegades hagi parlat en aquella sessió, de manera
que tendeix així a una participació igualitària en el
nombre i temps d’intervencions. En la literatura, i
en l’art en general, hi ha una pluralitat de visions,
el diàleg igualitari suposa que totes les diferents
visions de cada persona participant es respecti i
no es consideri inferior a qualsevol altra; la riquesa
no està en la intervenció d’una sola persona sinó
en la pluralitat d’aportacions. Així, cada persona
es veu respectada i valorada, mai desqualificada, i
d’aquesta manera està motivada a preparar bé les
seves intervencions en la propera sessió, ja que
sap que seran ben escoltades.
La intel·ligència cultural comporta superar
totes les teories del dèficit i saber veure que
tota persona, amb independència del seu origen,
nivell socioeconòmic o nivell acadèmic de la
seva família, neix amb capacitats inesgotables
d’aprenentatge. Si en comptes de basar-nos
en les evidències científiques d’impacte social,
ho fem en conceptes que no han demostrat
millorar la situació enlloc (com el concepte
de distinció), pensarem que les persones que
participen en les sessions no es motivaran per
obres literàries de gran qualitat i no les podran
entendre. Una persona que coordini una activitat
amb aquest pensament tendirà a promoure que
escullin lectures fàcils i a intervenir en el diàleg
no com una més sinó com qui pot ensenyar a les
altres les interpretacions més vertaderes o més
interessants del text. També tendirà a corregir
interpretacions d’altres persones del grup, amb la
qual cosa aquestes es desanimaran i no estaran
molt motivades a llegir durant la setmana i
preparar les seves interpretacions i sí a escoltar
passivament l’explicació que doni la coordinadora.
El principi de transformació té en compte les
nombroses i diverses evidències científiques
que l’escola, l’educació no escolar i, en general,
la intervenció cultural no només transforma la
societat sinó que és gairebé sempre l’únic recurs
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que els sectors socials més desafavorits tenen
per sortir de la seva situació. Les pseudoteories
de la reproducció que diuen que l’escola només
serveix per a reproduir les desigualtats socials
i no per a transformar-les no han aconseguit
transformar mai res i no tenen cap base científica.
Com deien Ania i milers de testimonis com el
seu, dialogant sobre obres literàries de qualitat,
els nois i les noies, les persones adultes debaten
de sentiments, d’amor, de cultura, de política,
de ciència, i aquests debats transformen
contínuament les seves vides familiars, laborals i
socials.
La dimensió instrumental trenca amb la
segregació que suposa que alguns sectors socials
obtinguin uns resultats educatius i culturals
alts i altres sectors socials no. Fins i tot aquesta
segregació a vegades es justifica dient que potser
no aconsegueixen els nivells de lectura dels altres,
però que són més feliços.
La creació de sentit orienta la transformació
més profunda de les seves vides per mitjà de
la lectura. Les TLD creen valors, emocions i
sentiments extraordinaris entre les persones
participants. En la recerca sobre les persones
que hi han participat, una de les expressions més
freqüents és que fan amistats de veritat.
El principi de solidaritat significa que no es
limiten a parlar de valors sinó que els practiquen
en cada moment de l’activitat. Així, se supera
la típica dualitat de parlar d’uns valors i no ser
conseqüents en la pràctica, de manera que es
crea la idea que els valors són una hipocresia, que
serveixen per a quedar bé, però no per la vida real.
La igualtat de diferències reconeix les
evidències científiques que demostren que
quan més aprenem, quan millor ens sentim,
quan les societats avancen més, és quan sabem
conviure i dialogar igualitàriament amb persones
de les opcions culturals, sexuals, polítiques,
ideològiques, religioses més diferents. En TLD
amb persones d’opcions molt diferents, la lectura
ensenya a conviure i dialogar dins de la diversitat.
Diu el creador de la neurociència que tot ésser
humà, si s’ho proposa, pot ser escultor del seu
propi cervell. Cada cervell, si vol, pot ser una font
inesgotable de creació de bellesa. Podem passar
per la nostra existència fent el que ens manen fer,
però també podem, si volem, viure en poesia, viure
creant bellesa en les nostres relacions. Si triem la
segona opció, no podem convertir la lectura en el
que se suposa que ens manen fer, podem fer que
sigui una porta que permeti a cada participant en
l’activitat no només veure sinó també apropar-se
cada vegada més als seus somnis.
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PARAULES
I BOGERIA:
ANA VALDÉS MENOR,
TÈCNIC MITJÀ DE BIBLIOTEQUES
DE VILLENA
JOSÉ FCO. ORTÍZ MONTILLA,
COORDINADOR ESPACIO YANANA
EN FUNDACIÓN RED SANAMENTE
BERTA NADAL OLIVER,
PSICÒLOGA, COORDINADORA D’HABITATGES
TUTELATS FUNDACIÓN RED SANAMENTE

BIBLIOTEQUES
I SALUT MENTAL
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INTRODUCCIÓ
D’acord amb el manifest de la UNESCO a favor de
les biblioteques públiques (BP) i les directrius de
les BP de l’IFLA, es destaca que «La BP ha de tenir
serveis específics per a qui, per qualsevol raó, no
puga valdre’s dels serveis i els materials ordinaris,
com ara minories lingüístiques, deficients físics i
mentals, malalts o reclusos».
Un dels grups que més ens costa d’encaixar
en els nostres serveis és el de les persones amb
problemes de salut mental, perquè és un col·lectiu
heterogeni, amb necessitats variades, però que,
en canvi, recorre a les biblioteques com a font
d’oci o de socialització, perquè la informació està
sobretot en les mateixes persones i les biblioteques són un bon espai.
Partint de la concepció de les biblioteques com
a lloc de trobada, es van començar a dur a terme
diferents activitats amb la Fundación Red Sanamente de la nostra ciutat, Villena, entitat referent
i líder en el sector com a defensora dels drets de
les persones amb problemes de salut mental o les
seues famílies (https://redsanamente.org).
EL TREBALL DE LA RED SANAMENTE
La Red Sanamente treballa diverses línies d’acció
dedicades a la promoció de la salut mental i el
benestar personal, la intervenció per a la recuperació i la integració social, la sensibilització i la
prevenció i la formació i la recerca.
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Per a això, ofereix activitats orientades a tota
la ciutadania i enfocades en el desenvolupament
d’aquest col·lectiu, ja que la seua missió és abordar la salut mental des d’una perspectiva social,
comunitària, educativa i psicosocial, tenint en
compte el següent:
↦ Que la salut i la malaltia mental s’entenguen
com a responsabilitat comunitària.
↦ Que la comunitat es convertisca en agent de
salut mental i no siga un sol lloc d’atenció.
↦ Que la comunitat mateixa es convertisca en un
factor terapèutic.
Per això, és important el treball col·laboratiu que
es duu a terme entre aquest tipus d’associacions i
les biblioteques, com llocs de paraules que sanen.
ACOSTANT-NOS A LA COMUNITAT,
ACOSTANT-NOS A LES BIBLIOTEQUES
Els beneficis de la lectura i l’escriptura són
múltiples, no només per a les persones que
pateixen algun problema mental, sinó per a la
població en general, tot i que ens detindrem en la
importància de les paraules per al primer col·lectiu
que hem esmentat. Així, la lectura i l’escriptura:
↦ ajuden a preservar les seues capacitats,
↦ ajuden a conéixer altres cultures i punts de vista diferents,
↦ generen interacció entre persones i fomenten
la comunicació,
↦ afavoreixen la reflexió i la realització de judicis
crítics,
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↦ milloren les habilitats comunicatives,
↦ desenvolupen la intel·ligència,
↦ redueixen tensions,
↦ permeten l’accés als records restablint part de
la identitat,
↦ fan que sentim «companyia» quan ens identifiquem amb els personatges,
↦ proporcionen plaer i gaudi.
L’escriptor Álex Rovira diu «Sovint, una veu
amable i sincera és molt més terapèutica que
qualsevol medicament. La paraula ens duu al riure,
a l’alegria, a la tendresa i a l’humor des d’allò més
inesperat. Amb la paraula podem fer la nostra
alquímia interior: alleujar dolors, lidiar amb els
nostres dubtes, ràbies i culpes; concloure dols;
sanar ferides; convéncer pors; soltar jous; acabar
potser amb esclavituds interiors i exteriors:
alliberar i alliberar-nos-en».1
I com deia Vicente Rubio: «no existeix la bogeria, sinó gent que somnia desperta».2 Les biblioteques són espais plens d’històries, de paraules
que alguna vegada van escriure persones que
somiaven despertes, per això són un bon lloc per
sentir-se a casa.
El personal bibliotecari ha de formar-se per
oferir els serveis més adequats i conéixer els recursos de la biblioteca pel que fa a la salut mental,
la utilització de les biblioteques com un tercer
espai (família-centre-biblioteques) i també convindria que es formara els i les professionals que
interactuen amb aquests grups per a incorporar la
BP al seu dia a dia. D’aquesta manera aconseguiríem que hi haguera més impacte en les persones
usuàries, en el personal bibliotecari i en la comunitat, de manera que es referma la idea de biblioteques com a entitats democràtiques, igualitàries i
sanadores.
A Villena sabem que l’equip de la Red Sanamente sap del potencial que tenen les biblioteques per a treballar el benestar de les persones
usuàries i això converteix el treball conjunt en
quelcom de molt senzill.
ACTIVITATS QUE S’HI HAN DUT A TERME
Les activitats amb aquests col·lectius són múltiples i molt variades. Algunes de les experiències
en què les biblioteques de Villena han col·laborat
directament han sigut les següents:

1
2

Traducció ad hoc de la traductora.
Traducció ad hoc de la traductora.

↦ Lletres i vida, tertúlia literària sobre l’impacte
dels llibres i la lectura en les vides dels
participants.
↦ Viatjant a través dels llibres, trobades amb
l’única finalitat de conéixer la biblioteca,
passejar-hi, parlar sobre llibres, triar lectures,
etc.
↦ Taller de poesia visual, per mitjà de les
fotografies de Chema Madoz; es va dur a
terme una incursió en el món de la poesia
visual creant poemes a partir de les
impressions que ens causaven les imatges.
↦ Amor a la biblioteca, on es va parlar de l’amor
i la cerca d’aquest sentiment en diferents
gèneres: ciències, fotografia, cinema, filosofia.
↦ Presentació de llibres: es tracta de llibres
propers a aquest col·lectiu, com alguna de
les obres d’Antonio Ramos Bernal, Diario
de una enfermedad mental. És un llibre per
a tota aquella persona que vulga conéixer i
comprendre la malaltia mental, narrat des de
l’experiència d’una persona que la viu. També
hi va haver la presentació pública de Del alma,
mis escritos, que va ser tota una celebració
perquè va aconseguir crear i produir de manera
manual i íntegra una obra generada per
persones amb problemes de salut mental que
s’ha convertit en una joia de la poesia intimista.
Fer partícip la comunitat d’aquest projecte
ens va mostrar la riquesa literària que tenen
les persones, siguen quines siguen les seues
capacitats. Es va desenvolupar una exposició
poeticourbana en diferents espais de la ciutat.
A més, les biblioteques, tot i que no directament, han estat molt vinculades en un altre tipus
d’activitats com ara les següents:
↦ Tallers de poesia acròstica, en què es van crear
poemes personals i una exposició urbana
d’aquests.
↦ El viatge de la vida, trobades amb poetes i
recital de poesia de l’autor local Pedro Villar.
↦ Taller d’escriptura automàtica.
↦ Peça escènica «A micro obert», amb textos de
Cristina Martín (La Princesa Inca), que van dur
a terme les i els usuaris del centre a la Casa de
Cultura.
↦ Taller de còmic.
Però si hi ha alguna cosa que mereix l’atenció
sobre el treball que la Red Sanamente fa amb les
paraules, l’art i la cultura per al bé de la salut mental és l’Espai Yanana.
(Facebook i Intagram Espai Yanana)
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ESPAI YANANA: LA RÀDIO COM A PURA
EXPRESSIÓ
Fa més de deu anys que ràdio Yanana utilitza la
paraula com a eina per a lluitar contra l’estigma i la
por que marca aquest col·lectiu i comprova que la
paraula cura a qui la diu i també a qui l’escolta, i es
demostra que la bogeria no mossega.
Més endavant, la paraula va deixar lloc a la música, la pintura, la literatura i a altres arts que van
anar acostant-se als estudis de Yanana construint
un espai on junts som més forts i generant projectes que busquen llocs on conviure, entre els quals
hi ha la biblioteca.
En 2018 van començar les setmanes culturals
Yanana entorn de l’ús de les eines artístiques com
a mitjà d’expressió i de comunicació, de manera
que es tractava l’art terapèutic com una tècnica de
desenvolupament personal. Un projecte anual en
què s’implica institucions públiques i privades i en
el qual es defensa el següent:
↦ A més de la cura del cos i la ment, cal cuidar
l’ànima i, per a això, el millor és l’art i la cultura.
↦ Cal acaronar les paraules perquè arriben netes i
belles, tenint en compte que la llibertat i la cultura van unides.
↦ Tota persona té dret de participar lliurement en
la vida cultural de la comunitat i aprofitar-ne els
beneficis.
En Espacio Yanana som conscients que la comunicació, l’art i la cultura ens ajuden a aconseguir
una societat més igualitària.
Sota aquestes premisses i amb l’objectiu de
compartir les experiències artístiques amb diferents col·lectius i professionals de l’art de Villena
naix projecte DiVerSia amb les primeres jornades
de convivència artística i transformació social:
«com més en siguem, més fàcil serà capgirar un
cotxe». En realitat, existeix una necessitat d’enderrocar els murs de la ignorància i la hipocresia. Paraules d’amor per als ogres, perquè descobrisquen
la vertadera bellesa. Un projecte al qual donen suport l’Ajuntament de Villena i la Diputació d’Alacant.
TESTIMONIS EN PRIMERA PERSONA
Per completar aquest article sobre biblioteques,
paraules, lectura, literatura i salut mental, no hi
ha res millor que llegir els testimonis de diversos
usuaris i usuàries que han participat en algunes
d’aquestes activitats i que s’expressen així:3
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«Per a mi la paraula literatura és sinònim
d’una cosa que forma part de les nostres
vides, tot i que gairebé no ens n’adonem.
Aquesta paraula és el canvi. Quan vaig publicar el primer llibre, la meua vida va canviar
totalment. Vaig complir el somni de la meua
infància: transmetre les idees que sempre
em van impulsar a buscar i compartir la felicitat en aquest món tan complex.»
—
Antonio Ramos Bernal
«La poesia és llibertat i amb ella expresse
els meus sentiments i les meues emocions
més profundes. La meua presó de dubtes va
quedar lliure a través d’aquesta. Ara són una
essència pura que s’identifica per mitjà de
les lletres. Perquè les paraules volen lliures i
nosaltres les esclavitzem en frases…»
—
Sandra Murcia Pomares
«Per a mi, escriure és expressar tot el que
porte dins. Vull aportar-ho als altres perquè
descobrisquen els meus sentiments més
interns i gaudir-los i compartir-los amb
totes les persones que m’envolten. Per a mi,
escriure és un alleujament en la meua vida.»
—
Mariano Legaz Vivancos
«La lectura ha sigut i és la meua gran passió.
Necessite llegir igual que respirar. Llig
compulsivament i no em canse de llegir. Les
biblioteques de Villena són la meua segona
casa. Hi vaig assíduament.»
—
Javier Parra Navarro
«Tinc escrites milers de poesies a les meues
llibretes. És la manera que tinc de dir-li al
món mil coses. M’agrada passejar per les
biblioteques i rescatar versos i llegir-los.»
—
Loli García Palao

Bones paraules que demostren que a les biblioteques LA BOGERIA NO MOSSEGA.

EL TALLER DE NARRACIÓ
I ESCRIPTURA
A L’EPA DE TORRENT

CARLES CANO
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Fa quatre cursos, amb aquest, que vaig tornar
a fer classes després d’haver estat onze anys
vivint del conte… honradament. «I per què has
tornat?», em direu vosaltres. Doncs perquè un ja
té una certa edat i no és el mateix jubilar-se de
funcionari que de saltimbanqui. Bo, diuen que qui
té molta sort té una flor al cul; jo hi tinc un jardí,
amb jardiner i tot, i en tornar a l’ensenyament no
sols em donaren plaça a l’institut del meu poble,
sinó que em concediren una comissió de serveis a
l’Escola d’Adults de Torrent.
L’EPA de Torrent és modèlica entre les escoles
d’adults, no sols per la gran quantitat de cursos
i tallers que ofereix, sinó també per l’enorme
diversitat i qualitat de les seues activitats
extraescolars. I en arribar-hi jo, l’alma mater i
director de l’escola, Pepe Veiga, em va proposar
que, donada la meua condició de narrador oral, hi
fera un taller de contacontes. Per descomptat que
la idea em va encantar i ens vam posar en marxa
per preparar el temari i per fer-ne la propaganda i
escampar-ho als dotze vents. Esperàvem que un
muntó de mestres interessats per la narració oral
i per contar contes als seus alumnes omplira el
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taller, però no va ser així. No hem passat mai de
sis o huit alumnes que, fidels, han repetit quasi
cada any.
El març de l’any 2020, com que estàvem
confinats, no podíem fer classe presencial i això
de fer un taller de contacontes en línia era bastant
complicat, se’m va ocórrer posar-los faena a
les alumnes (aleshores eren tot xiques). Els vaig
demanar, per mitjà del grup de Whatsapp, que
narraren un conte d’aquells que els contaven de
petites. L’exercici de memòria personal va ser
fantàstic i, per a alguna d’elles, molt emocionant.
Una altra proposta que se’m va ocórrer fou que, en
el grup, cadascú penjara una foto d’algun objecte
interessant que tinguera certa història o misteri.
Hi aparegueren fotos d’un esquelet, un rellotge
despertador, una gerra de ceràmica en forma
de cap, un turbant hindú de seda, un caragol de
mar i un calder de coure d’aquells antics. Amb
eixos elements, a la manera de Rodari, agafantne alguns o tots, pràcticament totes les alumnes
i jo mateix vam fer un relat. I la veritat és que no
estaven gens malament, i certament un parell
eren magnífics. Després d’aquesta experiència, el
curs passat, el tercer, aprofitant que jo havia fet
un parell de tallers de narrativa curta per al SEDI
(Servei d’informació i dinamització d’estudiants)
de la Universitat de València, se’m va ocórrer que
podria pegar-li una volteta de rosca al taller i fer-lo
mixt: de narració oral i de narració escrita. I així ho
vam fer.
Deia Borges que la literatura no es pot
ensenyar, que, a tot estirar, es pot ensenyar el gust
per la literatura. Jo pense que amb l’escriptura
passa una mica el mateix; se n’ensenya el gust,
la pràctica, certs trucs i algunes errades. Però,
bàsicament, a escriure s’aprén escrivint i això és el
que intentem al taller d’escriptura: escriure. Però
no ha estat fàcil, perquè una condició fonamental
perquè un taller d’escriptura funcione és que els
alumnes escriguen, i, amb aquests dos últims
cursos tan estranys, la cosa ha estat complicada.
Malgrat tot, hem tirat avant com hem pogut.
Hem dit que a escriure s’aprén escrivint i, per
a això, per a escriure, sí que hi ha multitud de
manuals, propostes, jocs i tota classe d’exercicis;
així com per a perdre-li la por al full en blanc. I
les hem posades en marxa: des de la ja clàssica
Gramàtica de la Fantasia, de Gianni Rodari, que
té tota mena de propostes creatives com el
binomi fantàstic o el «què passaria si…» fins a
jocs de cartes o de daus per a inventar històries,
llibres d’imatges com Los misterios dels señor
Burdick, fotografies, quadres, àlbums il·lustrats les
històries dels quals no coneixíem, etc.
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El que és absurd és intentar construir una
catedral sense haver fet abans una paret. Per
tant, cal començar treballant coses més senzilles
que una novel·la des del punt de vista narratiu:
microrelats, contes, contes tradicionals. Així
mateix, tenim material teòric que anem comentant
i que hem dividit en els set temes següents:
1. Les paraules com a matèria
de l’escriptura.
2. Allò abstracte i allò concret.
3. L’estil i la naturalitat.
4. Els diàlegs.
5. Els personatges.
6. L’espai i el temps.
7. El punt de vista del narrador.
I, a més d’això, escrivim. Poc, però escrivim.
Aquesta és, per la meua experiència, una de les
dificultats més grans dels tallers d’escriptura:
que els alumnes escriguen, que perden la por al
ridícul, que es llancen a redactar sense por i a
mostrar el que han fet, si és que han fet alguna
cosa. I en unes circumstàncies com les actuals,
amb pandèmia, pocs alumnes i moltes absències,
si no hi ha material per mostrar i analitzar; si una
alumna ve un dia i dos no, i un altre ve el dia que
l’altra no ha vingut, però no els altres que podrien
haver coincidit, és molt difícil avançar. Una de
les coses fonamentals en un taller d’escriptura
és que els alumnes es facen crítics, que siguen
capaços d’analitzar i criticar els textos que tots
produïm. Això, enguany, ha estat molt complicat.
De tota manera, i malgrat tot, hi hem fet coses,
els alumnes han produït textos, i alguns de ben
interessants; de fet, n’hem publicat almenys tres
en la revista de l’escola.
La meua idea per al curs que ve és dedicar una
setmana a la narrativa oral i l’altra a la narrativa
escrita. És a dir anar alternant. També vull afegir
la poesia a la narrativa curta: haikus, limericks,
micropoemes, gregueries i altres formes. I no
únicament com a exercicis d’escriptura, sinó
també perquè aprenguen a recitar la poesia.
Tanmateix, per a això necessite el compromís
dels alumnes, les ganes d’escriure i d’avançar,
d’aprendre coses noves i de gaudir; un taller com
aquest no funciona si no es gaudeix. Escriure és
apassionant, que ve de passió. Passió en els dos
sentits, de plaer i de patiment. És clar que també
es pateix; tot acte creatiu té un punt d’incertesa,
de no saber què acabarà passant i si al remat
acabarem fent alguna cosa interessant, alguna
cosa que pague la pena. Per això es pateix, però,
al mateix temps, el camí, el procés, sempre
ens ensenya coses que no sabíem, fins i tot de
nosaltres mateixos.
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Vaig créixer entre llibres tancats en un bibliobús;
aquest era el meu pati i el de la meua germana.
Un lloc màgic. No hi havia cap adult que filtrara
les nostres lectures, no hi havia censura. L’única
norma –no escrita– era no desbaratar-los i tornarlos a deixar al seu lloc. Qui havia de pensar que
aquell pati de la meua infància es convertiria en
la meua passió d’adulta? Tots els passos que he
fet al llarg de la meua vida m’han dut a una única
destinació: els llibres i el meu amor per aquests.
M’he convertit en llibretera.
Un treball –en el meu cas una vocació– que en
aquests dies està cada vegada més menyspreat.
Per a la majoria de la gent, aquest treball és cada
vegada menys necessari, ja que hi ha empreses en
Internet que ofereixen aquest servei.
Malgrat això, sempre quedarà una aldea gal·la
irreductible que recorrerà a nosaltres i que donarà
sentit al nostre ofici.
Els genis del màrqueting pensen que els
llibreters i les llibreteres d’aquest món podem ser
substituïts per un algorisme que calcule els nostres
interessos i ens oferisca les opcions de lectura. Ara
bé, on resideix la sorpresa del descobriment quan
un té un nou llibre en les mans? O el fet de no saber
on et durà eixa lectura; de recórrer un camí nou
sense un final determinat. Amb els algorismes no
hi ha sorpresa, sempre et trobaràs al mateix lloc.
La diversitat de lectures et dona molta
perspectiva. Et permet escoltar moltes veus,
formar els teus propis criteris i establir una
mirada crítica que aplicaràs sense adonar-te’n.
Totes aquestes lectures són les que t’han dut
a valorar el teatre, el cinema, l’art, és a dir, les
formes d’expressió de la nostra societat i les que
conformaran el nostre currículum ocult.
Per aquesta raó són tan importants les lectures
des de l’inici, així com cuidar el que llegeixen els
xiquets i les xiquetes des de la infància. No cal
que sàpiguen llegir lletres, les imatges també són
lectura; imatges que, en la societat actual, ens
acompanyen cada dia.
Per molt que creguem que el nostre treball
diari no influeix en res ni en ningú, que sols venem
llibres, la perspectiva que em donen 25 anys de
treball ens indica el contrari. Parlar amb gent jove
a qui has recomanat lectures any rere any, amb les
quals l’has vist créixer, que escolta el que li dius,
que intercanvia les seues experiències amb tu,
etc., tot això demostra que aquest treball sí que
és important i que amb el teu granet d’arena pots
ajudar a millorar el món canviant les persones que
hi viuen.
De vegades m’han preguntat en què em fixe
en un llibre per a seleccionar-lo, però és que hi
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influeixen molts factors. És cert que hi ha uns
paràmetres bàsics (a manera de llista) que ha de
tindre, però això ja és inherent a mi, ho aplique
per defecte, sense adonar-me’n. Per exemple,
alguns d’aquests serien l’autor, l’il·lustrador,
l’editorial… Després hi ha altres elements que són
més viscerals, com ara el tacte, l’olor, el color… El
tacte, per exemple, és molt important per a mi. Hi
ha llibres que no he pogut llegir perquè no me n’ha
agradat el tacte, i al contrari, llibres amb què he
establert un vincle especial gràcies al tacte, com si
foren un ésser viu.
L’últim filtre, i el més important, és la lectura,
tant escrita com visual. Com es diuen les coses,
què és el que diu el llibre sense dir-ho. Perquè tot
això ens durà per diversos camins o ens deixarà
sempre al mateix lloc.
Hi ha moments, al llarg de tots aquests anys,
en què m’he plantejat moltes coses: penses que
ja cap llibre et sorprén o que la teua feina és
monòtona. No obstant això, de sobte, un llibre et
cau a les mans i tota la il·lusió que pareixia perduda
renaix i tot comença de nou, continuem el viatge.
És tot molt màgic.
Recomanar un llibre és una responsabilitat molt
gran; el primer que preguntes és si a la persona
destinatària li agrada llegir. Sense eixa resposta
no podem oferir cap lectura. És el punt de partida.
Pots introduir al futur lector o lectora el cuquet
per la lectura, descobrir-li noves possibilitats i
nous camins per transitar, però també pots actuar
negativament fent que eixos possibles lectors
abandonen la lectura.
La responsabilitat va més enllà perquè, sense
adonar-nos-en, els nostres gustos (amb les virtuts
i els defectes), els nostres hàbits, la nostra manera
de pensar, en definitiva, el nostre currículum ocult
va vinculat a eixes recomanacions.
Quan impartisc tallers d’àlbums il·lustrats
a docents o futurs docents insistisc en la
importància del missatge que transmet el llibre; és
important que hi siguen crítics, que lligen el que
diu i el que no diu; que en siguen conscients fins a
l’últim detall. Moltes vegades no som conscients
del que hem interioritzat i de quina manera formen
part de nosaltres.
Solc començar aquests tallers amb un exemple
visual: els mostre una selecció d’escenes de
la història La Bella i la Bèstia, de Disney, sense
cap element clau que els permeta identificarles fàcilment. La meua sorpresa arriba quan
identifiquen, sense cap dubte, la narració a què
pertanyen. D’aquesta manera revelen el currículum
ocult que els acompanya. I seguidament compare
eixes seqüències amb altres que han fet altres
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autors i autors, com ara Angela Barret o Anne
Romby.
Faig que observen la riquesa d’aquestes
il·lustracions, les tensions dramàtiques que ens
transmeten, tot un món de sensacions i xicotets
detalls que no té la imatge que han identificat.
Intente, amb cada imatge que els mostre, que
aprenguen a mirar, a detindre’s, que el temps no
passe mentre observen i assaboreixen un llibre.
Un altre exercici dels tallers d’il·lustració
consisteix a detindre’s a mirar tota una història.
Per exemple, Mi gatito es el mas bestia, de Gilles
Bachelet. Els mostre les moltíssimes possibilitats
que un llibre d’aquesta qualitat els pot oferir. És
un llibre amb moltes capes i cada vegada que
l’observen hi descobreixen alguna cosa.
Bachelet és un autor de detalls, deixa un rastre
de molles i és tota una aventura anar seguintles. En un principi, és una història molt divertida
on es juga amb la interacció del text i la imatge
per oposició. Ambdós elements de l’àlbum es
contradiuen i és el lector qui coneix la veritat de la
història.
Descobrim algunes de les moltes pistes que
conté en la següent imatge:

Si mirem els noms dels autors en el llom
d’aquests llibres, descobrim que no és gratuït que
estiguen ací. Cal pensar que l’il·lustrador podria
haver dibuixat qualsevol llibre i, no obstant això, va
triar aquests. Per què?
Un és Norman Rockwell, il·lustrador i publicista
que, des dels anys quaranta es va caracteritzar
per les seues imatges plenes d’ironia i humor i que,
entre els anys seixanta i setanta, va augmentar el
seu punt crític i mordaç amb la societat americana.
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A continuació, veiem una de les seues obres
més crítiques:

El problema amb el que convivim tots, 1964

En aquest exemple veiem que amb un detall
ens mostra tota una intenció d’interessos i una
postura crítica.
Per mitjà dels exemples com els que he
comentat demostre tota la informació que hi
ha darrere d’unes il·lustracions aparentment
innocents, així com la importància d’una lectura
visual crítica, ja que res no és gratuït, ni en les
il·lustracions ni en el text.
I, de moment, això encara no ho pot fer un
algorisme.

Referències:
BACHELET, Gilles (2006). Mi gatito es el más
bestia. Barcelona: Molino.
BARRET, Angela (2006). La Bella y la Bestia.
Barcelona: Kókinos.
La Bella y la Bestia. Disney
ROMBY, Anne (2006). La Bella y la Bestia.
Barcelona: Zendrera Zariquey.
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L’EXPERIÈNCIA
DEL PROJECTE
IMPRESAS
Durant el meu treball com a periodista en diversos
mitjans, fa anys que verifique el poder brutal de
la comunicació com a eina d’apoderament. Quan
entreviste persones o col·lectius als quals normalment no se’ls dona espai en els mitjans de comunicació, es genera en ells un efecte apoderador pel
fet que, per fi, algú parla amb ells (i no sobre ells) i
per fi els considera subjectes de drets, propietaris
de veu i de criteri. Viure el poder dignificador que té
deixar de representar la veu de la gent per, simplement, recollir la veu de la gent fou el motor que em
va dur a pensar en el projecte Impresas.
La idea va nàixer en 2015, però no fou fins a
2017 quan va prendre la forma definitiva: volia generar un espai d’apoderament per a dones per mitjà
de la creació literària dins de la presó de Picassent.
La idea es va concretar quan vaig conéixer l’Associació Àmbit i quan em varen explicar que les dones
recluses són menys del 8 % del total de la població
reclusa a Espanya i que la seua condició de minoria a les presons fa que tinguen menys opcions
terapèutiques per a la reinserció. Quan em vaig
assabentar que la seua via d’expressió principal és
l’escrita (per mitjà de cartes a familiars i instàncies
a la institució per la manca total de telèfons mòbils
i d’Internet), vaig entendre que Impresas ja tenia
sentit. Quan, a més, em contaren que les dones
recluses tenen, de manera real, la necessitat d’expressió i de comunicar el que viuen, vaig saber que
aquella idea ja no era producte de la meua curiositat o del meu ego, sinó que de veritat Impresas podia ser útil, podia oferir una eina i un espai d’utilitat
directa en el camí cap a la reinserció.
En aquell punt, amb un castell tan immens (i una
responsabilitat tan gran) en l’aire, necessitava un
equip amb qui abordar el repte que suposava ma-

terialitzar allò que imaginava, així que vaig telefonar a un grup de dones a les quals admirava, i amb
qui encara no havia pogut treballar, per oferir-los la
idea de construir juntes el projecte. Estrella Jover,
fotoperiodista; Laura Bellver, periodista; Rus Martínez, psicòloga; Cristina López, terapeuta ocupacional; Patricia Blanco, gestora de projectes immersa
en aquell moment en la creació de la seua associació Adonar, i jo treballàrem de valent durant un any
generant xarxa, organitzant la logística per entrar a
la presó i, per damunt de tot, aprenent i escoltant.
Si volíem construir un projecte de veritat engrescador (i ho volíem amb ple convenciment),
no podíem imposar la perspectiva colonial d’una
colla de dones lliures universitàries que projecten
i elegeixen el que —imaginen— voldran les dones
internes. El que volíem era tornar a la societat el
nostre privilegi, posar les nostres eines al servei de
les dones recluses perquè foren elles les propietàries del seu procés. Així que el primer pas fou molt
senzill: escoltar-les. Gràcies al suport de l’Associació Àmbit, poguérem generar el que nosaltres anomenàrem «panell d’expertes», un grup de dones
exrecluses usuàries de l’entitat amb qui poguérem
contrastar en primera persona la idoneïtat del contingut i la perspectiva que volíem oferir. Aquesta
mateixa entitat fou qui ens va obrir la porta de presó i ens va presentar l’equip directiu en les primeres
reunions, i qui ens va acreditar per poder començar
a treballar.
El 5 d’octubre de 2018, amb curiositat, vertigen
i un amor immens pel que veníem a oferir, entràrem
a treballar per primera vegada a presó. Des d’aleshores fins al dia de hui han passat més de tres anys
i tres edicions del projecte, en què totes hem fet
molt de camí. El projecte ha madurat i nosaltres
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també: part de l’equip ha canviat, hem creat una
associació pròpia per continuar endavant de manera autònoma, hem millorat la manera de treballar,
hem remuntat un confinament (durant el qual ens
vàrem adonar què se sent vivint confinada, encara que no reclusa), hem mantingut en marxa dues
edicions del projecte per damunt de la pandèmia,
hem registrat les revistes i les hem dipositades als
arxius de patrimoni literari a la Biblioteca Valenciana i la Biblioteca Nacional (que emocionant dur les
seues veus a un espai com aquest), hem identificat
i treballat a fons els nostres privilegis i ens hem
adonat de la utilitat de posar-los al servei de la justícia social.
Si hi ha una cosa que el projecte no ha parat
de fer en aquests anys ha sigut qüestionar-se, a si
mateix i al seu entorn, i en aquest qüestionament
les persones relacionades amb Impresas ens hem
transformat. En primer lloc, les redactores del projecte, que en cada edició s’apropien de l’espai del
taller per transformar-lo en la seua casa intangible,
una llar de lectura, escriptura i creativitat on són
qui volen ser; on són, simplement, qui de veritat
són, fora de clixés, estigmes i prejudicis que els
imposa la societat i el sistema. Elegir els temes,
escriure’ls, triar qui volen que il·lustre els seus textos, com volen que siga la maquetació o, fins i tot,
el cos de la lletra i el mateix nom de la revista en
cada edició ha generat un xicotet espai de llibertat
a l’aula del mòdul 18. «Entre aquests murs hi ha cultura i ganes de divulgar-la» s’ha convertit en el seu
propi lema, un lema que l’equip d’Impresas tracta
de difondre cada vegada que en té l’oportunitat.
En segon lloc, Impresas ha sentit una xicoteta
evolució en la institució penitenciària, que cada vegada confia més en l’equip del projecte, flexibilitza
els procediments per permetre que continuem fent
la nostra tasca i manté Impresas com un projecte
adient i valuós, fins i tot després d’haver canviat
l’equip directiu del centre.
En tercer lloc, el projecte ha contribuït també a
generar impacte social en les persones col·laboradores (professionals de la fotografia, la il·lustració,
el disseny, la impressió…), amb qui ens reunim
personalment perquè comprenguen que, en alguns
casos, el món també es canvia només escoltant i
estant disponible per al que necessiten els altres.
Escoltar la seua il·lusió i la seua sensació de responsabilitat en rebre un encàrrec directe de les
redactores ens fa entendre que sí que funciona el
nostre esforç per desmuntar els prejudicis que dibuixen les sèries, el cinema o la literatura sobre les
persones recluses.
El respecte que els mitjans de comunicació
mostren pel projecte quan parlen sobre les redac-

tores, les invitacions a xarrades i debats per part
de diversos col·lectius professionals de creadores
o els nombrosos treballs acadèmics que han fet
universitàries de grau i màster són part de la quarta
branca de l’impacte que Impresas vol generar: l’impacte sobre la societat.
Durant aquests quatre anys, Impresas s’ha
convertit en un xicotet laboratori d’investigació sobre el poder de la comunicació i de la cultura com
a eina i sobre com, de vegades, l’emergència i la
pertinença d’alguns processos és tan potent que
només cal oferir un espai horitzontal i segur perquè
aquests tinguen lloc i acompanyar-los des d’un segon pla mentre avancen.
El projecte Impresas és un exemple de com
la lectura pot ser una eina per a generar impacte
social positiu i no només sobre les redactores. Les
revistes d’Impresas aspiren a ser un pont entre l’interior i l’exterior de les presons, un canal de comunicació directa entre la societat, que mai no deixa
de ser-ho i de tenir drets humans, visca lliure o temporalment reclusa.
El poder de la lectura en el nostre projecte
manifesta, de nou, la capacitat transformadora
que té quan és la societat lliure qui s’acosta a les
revistes. El nostre projecte lluita perquè les veus
de les dones internes a la presó arriben al carrer.
Que la societat puga llegir les dones internes en
presó desmunta l’obscuritat, la por i la ignorància,
i això genera un espai permeable a la reinserció,
de la qual som corresponsables. Per a què serveix
l’esforç que fan les persones recluses per a la seua
reinserció si, en eixir, la societat no les vol acollir?
Llegir les revistes del projecte Impresas és l’eina més directa per a aconseguir aquest objectiu.
Que estigues llegint aquest article és genial (gràcies!), però el que ens agradaria és que aquest article
t’animara a llegir les redactores, les seues veus són
les importants.
Entre els reptes de futur del nostre projecte hi
ha continuar aprofundint en aquest impacte social.
Per aconseguir-ho, en 2022 haurem de treballar en
la sostenibilitat econòmica a llarg termini i, d’altra
banda, aconseguir un mecanisme estable per a
distribuir les revistes que genere una via de finançament autònoma. Les redactores volen seguir,
l’equip està preparat, les col·laboradores disponibles. I vosaltres? Comptem amb vosaltres?

Si la lectura d’aquest article-reflexió vos ha encés espurnes al cervell, al cor o (qui sap) a la butxaca, vos llegirem amb molt
de gust en el correu del projecte que trobareu en el nostre web
www.impresas.org.
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CONSTRUCCIÓ
DE LA
IDENTITAT
POSTMODERNA
EN LA
LITERATURA
INFANTIL
I JUVENIL
MARGARIDA CASTELLANO SANZ
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La nostra societat viu aquesta primera etapa
del segle xxi immersa en una època d’intenses
transformacions en els àmbits més diversos:
polític, econòmic, tecnològic, cultural, etc.
Com qualsevol procés de canvis substancials
on es transita entre un món que no acaba de
desaparéixer i un no acaba de nàixer, això pot
provocar algunes percepcions de desordre,
caos i inseguretat davant del buit que deixa
l’esfondrament progressiu d’una sèrie de
paradigmes, convencions i maneres de fer
que, de sobte, esdevenen eines insuficients o
inadequades per a encarar els nous reptes socials
en totes les seues dimensions.

Un d’aquests desafiaments emergents ha
estat el de la gestió de la diversitat cultural i,
en particular, de la procedent dels moviments
migratoris: un fenomen de naturalesa complexa
que, en les darreres dècades, ha protagonitzat un
avanç sense precedents. Així, en el món divers
i polièdric en què vivim, la qüestió identitària
esdevé un tret cultural i de pertinença de gran
importància.
Zygmunt Bauman (2007) alertava sobre
els riscos, en un món líquid com el nostre, de
comprometre’s amb una sola identitat per a tota
la vida. El poeta italià d’origen camerunés Ndjock
Ngana també ho expressava amb aquestes
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paraules: «Conéixer una sola llengua, un sol
treball, un sol costum, una sola civilització,
conéixer una sola lògica és una presó».1 La
identitat, en definitiva, no mereix cap altre
pensament quan el fet de pertànyer resulta
natural, quan no és quelcom que ha de guanyarse o reclamar-se, ja que pertànyer és simplement
seguir unes pautes que semblen òbvies gràcies
a l’absència de competidors. No obstant això,
la força necessària per a aconseguir aquesta
pertinença no sorgeix per ella mateixa, sinó
que cal crear-la: necessita cultura. Si bé les
mescles interculturals són tan antigues com
les diferències, els contactes o les enemistats
entre societats, aquestes s’han accentuat a
mesura que la complexitat social creixent ha
generat formacions culturals distintes i les ha
fet interactuar a dins de cada nació i, sobretot,
des que els viatges, les tecnologies digitals i
les migracions han fet permeables les fronteres
culturals (Onghena, 2005).2 Per tot açò, les
societats actuals necessiten construir una nova
representació d’elles mateixes que incloga de
manera satisfactòria la diversitat d’orígens i
cultures dels ciutadans. La literatura és, sense cap
mena de dubte, un instrument potent en aquest
camí de construcció de la identitat, tal com ja ho
va ser en la constitució de les representacions
nacionals durant el segle xix. Molts elements de
l’imaginari social es transmeten mitjançant la
literatura i, a més, és en aquesta on es produeix
un joc de símbols i referents culturals que permet
construir la consciència de pertànyer a una
identitat polièdrica que inclou des de la cultura
més pròxima, fins a la percepció més global. Tal
com assenyala Teresa Colomer (2012) «en aquest
procés, la literatura contribueix a l’articulació
i la conjugació de les identitats culturals de
cada persona i permet visualitzar que, com més
arrelada és l’experiència en una cultura concreta,
en més universal es converteix».3
I és que la visió de la literatura com a mitjà
de comprensió cultural del món propi i de les
cultures alienes ha estat sempre un valor present

1
Ndjock Ngana és un poeta camerunés resident a Roma que
empra com a nom artístic Teodoro. Citat per Aitana Guia (2010), «De
lenguas y horizontes. Europa vista por sus escritores inmigrantes de
cultura islámica» [article en línea] Extravío. Revista electrónica de
literatura comparada, núm. 5. Universitat de València, disponible en
línia a <http: //www.uv.es/extravio> ISSN: 1886-4902 (consulta: 26
setembre 2021).
2
Dins de Nash, Mary; Tello, Rosa; Benach, Núria (ed.),
Inmigración, género y espacios urbanos. Los retos de la diversidad,
Barcelona, Edicions Bellaterra, p. 57. Traducció pròpia.
3
Traducció pròpia.

en la literatura infantil i juvenil. Concretament, la
multiculturalitat apareix amb força en els textos
literaris a partir dels anys huitanta del segle xx,
especialment als països anglosaxons. Recordem,
en aquest punt, que l’interés per acostar la
literatura als infants sorgeix a Europa cap a les
darreries del segle xviii i s’hi consolida durant el
segle xix (Lluch i Valriu, 2013). En el cas del català,
però, caldrà esperar fins al segle xx per poder
parlar d’una LIJ amb diferents etapes i formes i
una literatura que, en definitiva, s’obrirà de manera
més tardana a protagonistes amb identitats
que reflecteixen els processos de construcció
identitària propis de la literatura postcolonial i els
moviments migratoris.
Amb tot, si hi ha una literatura pionera a inserir
les veus perifèriques en el corrent literari canònic,
aquesta és la nord-americana. Podem constatar
com, des de pràcticament els orígens de la nació,
els grups ètnics minoritaris que es trobaven dins
els seus límits geopolítics es van traçar com
a objectiu bàsic l’autodefinició, que exigia la
representació i la legitimació mitjançant la paraula
escrita. Naix, així, una literatura amb diferents
etiquetes (afroamericana, xicana, asiàtica, nativa,
etc.) que ha estat acceptada, amb els anys, també
com a literatura canònica i que, fins i tot, ha arribat
als currículums d’ensenyament obligatori per
tal de donar resposta a les aules multiculturals i
multiidentitàries dels segles xx i xxi.
Aquesta literatura postcolonial i de les noves
migracions té en comú que presenta experiències
personals d’un procés migratori complicat a
diferents nivells i, per tal de plasmar aquest
desarrelament i aquest sentiment de no pertànyer,
utilitza gèneres literaris barrejats: des de la
poesia fins a l’assaig, passant pel relat breu i les
autobiografies novel·lades. Una gran diversitat
de gèneres textuals, perquè també hi ha una gran
varietat de procedències, experiències i maneres
d’expressar-les. Aquesta escriptura descentrada
conforma un relat de relats, perquè té en compte
molts factors que fins les darreres dècades del
segle xx no havien entrat a formar part de cap
classificació de gènere literari. Així, etiquetes
com ara ètnica, d’exili, migrant o de la diàspora no
acaben d’ajustar-se a la descripció d’un gènere
que també té en compte aspectes relacionats
amb els relats de vida, les geografies literàries i
les pràctiques culturals.
Parlem d’una literatura que para una atenció
especial a la fragmentació que comporta la
diàspora i la vida entre fronteres i que, en
aquest sentit, centra els seus interessos en
els processos de construcció de la identitat.
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Martina Fittipaldi ho expressa així: «Aquest
espai “in-between” provoca una crisi d’identitat
que, en el cas dels joves, s’afig a aquella pròpia
de l’adolescència. Necessiten definir-se, saber
qui són, i açò els porta a explorar diferents
maneres de ser i estar en el món per a elaborar
la seua pròpia identitat» (2008: 24).4 Si ens
centrem en la crítica postcolonial i la crítica
feminista pròpies del segle xx, observarem que
les autores xicanes de finals dels anys huitanta
esdevenen clau per entendre el mestissatge
i la hibridació en la literatura. De fet, en l’obra
que podríem considerar la més transversal de
l’escena cultural xicana, Borderlans/La frontera,
Gloria Anzaldúa (1999) analitza els problemes
i les contradiccions de la vida en els espais de
frontera. Aquests espais, tant si són forçats per
expansions colonials com si són exercicis de
poder, tinguen l’origen en implantacions violentes
d’opressió social i ideològica o no, siguen espais
fronterers corporals, socials o genèrics, no
conformen un territori còmode per a viure «this
place of contradictions». I és que les fronteres,
diu l’escriptora i crítica xicana, són físicament
presents allà on dues cultures coincideixen en
temps i espai, allà on persones de races diferents
ocupen un mateix territori, allà on diferents nivells
socials estan en contacte i, espacialment, allà
on l’espai entre dos individus queda íntimament
reduït.
Construir fronteres vol dir autoritzar,
desautoritzar, validar i invalidar uns elements
en detriment d’uns altres, per tal d’assenyalar
el territori de qui és a fora i, d’aquesta manera,
conservar la integritat de qui és a dins. Contra
aquesta visió excloent, ens cal llegir els territoris
fronterers com espais flexibles, canviants i
híbrids, on tenen cabuda múltiples (re)creacions
culturals.
És per tot açò que escriptores com Hazle
Rochman (1995) alerten de la necessitat
de mostrar un ventall ampli quan parlem de
representar identitats no hegemòniques en la
literatura: 5
“La multiculturalidad no sólo quiere decir gente
de color. La multiculturalidad no es una materia
especial para una antología, no es una área
separada de la biblioteca, o un mes especial
del año, o una mirada especial de la historia.
Es parte de todo lo que hacemos. Es lo que
somos (...) los mejores libros pueden ser los

4
5

Citat en Ana María Margallo (2008). Traducció pròpia
Citada per Teresa Colomer (2012)
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más importantes cuando se trata de construir
una comunidad, y la manera de hacerlo no
es ofreciendo modelos y recetas, ni a través
de nobles mensajes sobre la familia humana,
sino con historias cautivadoras que nos hagan
imaginar la vida de los demás. Una buena
historia nos permite conocer a las personas
como individuos, con sus particularidades y
conflictos, y una vez que se ve a alguien como
una persona –con su mezquindad y su coraje–
entonces se puede ir más allá del estereotipo.”
Un dels reptes més grans a què el nostre
sistema educatiu ha hagut de fer front durant
aquestes darreres dècades ha estat el d’acollir
un alumnat nouvingut divers. En aquest sentit,
el Consell Assessor de la Llengua a l’Escola
estableix que la literatura és una eina idònia en els
processos d’acollida lingüística i social, perquè:
↦ És un lloc privilegiat per a l’aprenentatge
lingüístic, perquè ofereix una situació
comunicativa concreta que pot englobar
tota mena de discursos i en què les regles
lingüístiques prenen rellevància.
↦ Resulta un instrument fonamental per al model
d’inclusió educativa, perquè ofereix formes
de ficció i referents culturals que cohesionen
una comunitat, tot nodrint les imatges de
representació en els diversos nivells de
pertinença de cada individu.
↦ La relació que s’estableix entre l’infant o
l’adolescent i els textos literaris dona cabuda
a les dimensions afectives i col·labora en la
construcció de la pròpia identitat.6
Algunes obres ja clàssiques de la LIJ
multicultural, que han ajudat en els processos
de construcció de les identitats postcolonials,
migrants o de fronteres, ja tenen equivalents en la
literatura catalana. És per això que, hui dia, podem
posar al mateix nivell novel·les com ara Anne ici,
Sélima là-bas (1978), de l’autora francesa d’origen
algerià Marie Féraud, o The House on Mango
Street (1984), de l’autora xicana Sandra Cisneros,
amb la novel·la De Nador a Vic (2004), de l’autora
catalana d’origen marroquí Laila Karrouch. Altres
autobiografies novel·lades de joves que viuen
entre la cultura familiar i la social són Brick Lane
(2003), de l’autora anglesa nascuda a Bangladesh
Monica Ali (i traduïda al català com 7 mars, 13
rius); la novel·la Does my Head Look Big in This?

6
Colomer, Teresa a Murgades, J. (2006) Citat per Ana María
Margallo (2008).
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(2005), de l’autora australiana d’origen palestí
i egipci Randa Abdel-Fattah (traduïda al català
com Per què tothom em mira això del cap?), o la
novel·la Unaccustomed Earth (2008), de l’autora
nord-americana d’origen hindi Jhumpa Lahiri
(traduïda al català com Una terra estranya).
També en el món dels àlbums il·lustrats
trobem grans referents d’aquests processos de
construcció de la identitat. Algunes, pioneres
en la nostra cultura, com ara l’adaptació del
clàssic de Francesc Candel en Una nova Terra
(1971); obres que reflecteixen la realitat dels
moviments de reagrupació familiar procedents
del nord d’Àfrica com La mirada d’Ahmed (2007),
de Maria Dolors Pellicer; obres que parlen dels
processos d’adopció, com ara Anem a buscar
l’Aruna (2001), de Lourdes Alsins o La petita
filla del Ganges (2014), d’Asha Miró; grans
relats dels processos migratoris de principis
del segle xx, com ara Emigrantes (2006), de
Shaun Tan, o els moviments propis del segle
xxi, com El viatge (2016), de Francesca Sanna.
També hi ha àlbums informatius, com ara Planète
Migrants (2016), d’Amelie Fontaine o llibres que
empren personatges animals personificats per a
representar, sense paraules i sense eufemismes,
el drama migratori, com és el recent Migrantes
(2019), d’Issa Watanabe.
Tot plegat, hem oferit una mirada i uns textos
que atenen, des d’una perspectiva transcurricular,
no només els factors cognitius, sinó també els
afectius (actitudinals i motivadors) i que, a més,
tal com assenyala Oriol Guasch (2001) «tenen un
paper fonamental en els processos d’adquisició de
llengües». Michèle Petit, amb els estudis fets als
barris perifèrics de París, constata les possibilitats
que la literatura ens ofereix per construir un món
més acollidor i habitable per a tothom: «Allò que
he aprés amb aquesta investigació és que, per a
una part dels infants i joves de pares immigrants,
la lectura, tot i que es practica de tant en tant,
contribueix de manera notable a la integració
de la història personal, a la recomposició de les
seues formes de pertinença, a la conjugació dels
universos culturals, a l’elaboració d’una identitat
plural, flexible i oberta» (2005: 27).7 És amb
aquests textos multimodals que representen
els puzles identitaris del segle xxi que podrem
treballar la literacitat múltiple i construir nous
ponts per donar cabuda a una literatura que acull,
que ofereix espais de comprensió, de reflexió i,
també, de llibertat.

7

Traducció pròpia.
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Les biblioteques públiques no deixaran de
ser mai un espai físic de transformació per
qualsevol persona que en faça ús. És cert que
ens hem acostumat a la virtualitat, que Internet
ens ha obert unes possibilitats que desconeixíem.
La realitat, però, és molt tossuda i necessitem
espais físics on relacionar-nos de manera
presencial amb la gent. I les biblioteques en són
un per diferents raons.
Primer de tot, hem d’admetre que són llocs
de convivència, on la xicalla transita amb adults,
on qui cerca receptes de cuina alterna amb
qui resol crims complicats; on qui vol estudiar
gramàtica cohabita amb qui llegeix còmics.
Qualsevol hi entra i pot conformar el seu imaginari
amb vídeos, llibres o revistes. I, a més a més,
observa que altres persones diferents també
gaudeixen dels passadissos, els prestatges o les
exposicions. Les biblioteques en tenen molt i per
a tothom.
En segon lloc, la convivència implica insistir
en objectius que permeten la integració. Els
fons han de contenir títols que puguen satisfer
les necessitats i els gustos de tothom, des dels
bebés fins a les persones adultes, des de qui no
té capacitat de lectura fins a qui en té una de
molt desenvolupada. La biblioteca pública ha
de servir per a tothom. I és en eixe punt on té
cabuda la lectura fàcil. Si es compren llibres per
a bebés o per a persones que intenten aprendre
un idioma, s’ha de pensar en les persones que
tenen dificultats lectores transitòries (persones
migrants, amb escolarització tardana o
escolarització deficient) o permanents (diversitat
funcional o senilitat). De la mateixa manera que en
una biblioteca hi ha adaptacions de clàssics per
a joves, hem de procurar-nos d’una col·lecció de
lectura fàcil. Tot i que nosaltres hem experimentat
amb la diversitat funcional, aquest tipus de llibre
té moltes funcionalitats. Hem de pensar que
estan concebuts de manera integral pel que fa
al llenguatge i pel que fa a la presentació formal.
Per tant, trobem uns professionals al darrere
que intenten aconseguir un producte que puga
complir amb les expectatives.
Les activitats de lectura fàcil, en el cas
de la nostra biblioteca, han sigut, abans de la
pandèmia, un eix fonamental, sobretot perquè han
permés integrar col·lectius amb diferents tipus
de diversitat funcional. Les nostres activitats
s’han adreçat a les persones que tenen dificultats
lectores permanents. No s’ha ofert, com a
experiència, la possibilitat d’usar els fons per a
persones amb dificultats transitòries, com ara les
persones migrants.

DE LECTURA

Podem contar dues experiències ben
diferents, però amb un nexe comú: la lectura
col·lectiva i compartida a la biblioteca. En
cadascuna es van adquirir lots d’un mateix títol
perquè els i les alumnes d’una classe o d’un
col·lectiu pogueren treballar alhora.
La primera activitat, que esperem continuar
quan les condicions siguen propícies, es basa
a proveir d’un lot de llibres a una classe amb
alumnes amb síndrome de Down. El professorat
encarregat de l’activitat es compromet a
replegar-ne els exemplars i a fer, al llarg del
trimestre, diferents visites a la biblioteca, de
manera que hi fan lectures col·lectives en veu alta
en un espai reservat per al grup. És important
aclarir que l’activitat és part del procés formatiu,
no és una activitat aliena a l’educació formal.
La selecció dels títols la fa el professorat i
nosaltres en garantim els exemplars i un espai
on es troben tan còmodes com siga possible.
És a dir, d’una banda, els i les integrants tenen
el seu exemplar per fer-ne una lectura individual
i, d’una altra, venen a la biblioteca per tal de
llegir fragments en veu alta i compartir-ne els
significats. Fa goig veure com hi acudeixen i com
hi aprofiten el temps.
La segona activitat es va organitzar
conjuntament amb la Escuela de Pensamiento
Libre, una associació que promou el diàleg entre
ciutadans amb discapacitat intel·lectual o sense.
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Va ser una jornada que se celebrà als jardins de
la biblioteca i que va consistir a promoure una
mena de clubs de lectura puntuals amb títols de
lectura fàcil. Nosaltres vam oferir diferents lots
de llibres (des de Frankenstein a l’Estrany cas del
Dr. Jekyll i Mr. Hyde) a la Escuela de Pensamiento
Libre. Ells van formar grups amb persones amb
discapacitat intel·lectual. La jornada va consistir
en la coordinació de diferents clubs (cada grup
havia llegit un títol) en què també van integrar-se
professionals de biblioteques o treball social. En
cada grup hi havia una persona que coordinava
els torns de paraula. Després, amb l’ajuda dels
grafiters del barri, les persones discapacitades
van pintar amb esprais sobre cartró ploma
les conclusions de les lectures. L’experiència
va concloure amb una demostració de dansa
inclusiva al creuer de la biblioteca. Estem pensant
a organitzar un altre encontre per a l’any vinent.
La pandèmia ha sigut un entrebanc difícil
d’assimilar. És evident que haurem de pensar a
retrobar tots els col·lectius. I nosaltres haurem
de continuar. Si una biblioteca no té fons per a
començar aquestes activitats, podem oferir els
títols que ja tenim per préstec interbibliotecari.
És qüestió d’imaginar i de col·laborar amb
organitzacions que tenim més a prop del que
sembla. No hem d’oblidar que les biblioteques han
de promoure la lectura per a qualsevol col·lectiu.
És la nostra tasca.

L’EXPERIÈNCIA
A LA BIBLIOTECA
PÚBLICA
DE VALÈNCIA
PILAR FAUS
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NASCUTS
PER LLEGIR:
EL BATEC SOCIAL
D’UN PROJECTE
NATI CALVO BUIL
BIBLIOTECÀRIA I MEMBRE DE LA COMISSIÓ DEL PROJECTE NASCUTS PER LLEGIR1

D’ON VENIM
El projecte Nascuts per Llegir (NPL) va néixer l’any
2002 gràcies al Grup de Treball de Biblioteques
Infantils i Juvenils BibBotó del Col·legi Oficial
de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
(COBDC). Una notícia breu en el diari La Gaceta de
los negocios2 parlava d’una iniciativa italiana per
a afavorir el gust per la lectura que havien portat a
terme entre pediatres i bibliotecaris. Aquesta idea
es va convertir en el projecte Nati per Leggere,3 amb
el qual de seguida ens vam posar en contacte per
conèixer-ne el funcionament i van esdevenir per a
nosaltres una guia a seguir.

1
El projecte Nascuts per Llegir va ser la suma del treball de
moltes persones que cal esmentar, com ara Begoña Aquilera, Adela d’Alòs-Moner, Lisa Coca, M. José Daza, Montse Fàbregas, Glòria
Gorchs, Esther Granados, Iolanda Martí, Joan Portell, Aurora Ribas,
Marta Roig, Marga Mateu, Sílvia Rabat, Isabel Serrano, Elisenda Trias, Meritxell Trullàs, Maria de Vallibana, Marta Vilagut. I també del
compromís de molts altres professionals del món de les biblioteques
i la pediatria repartits arreu de la nostra geografia.
2
«Pediatras y bibliotecarios lanzan en Italia». A La Gaceta
de los negocios, Madrid, Grupo Negocios de Ediciones y Publicaciones, S.L., 1992, 25 gener 2002, p. 4.
3
El projecte italià de seguida va disposar d’un web i una estructura de país que va permetre tirar endavant projectes de creació
d’espais de lectura als centres pediàtrics i bibliotecaris, a més d’editar llibres adreçats als més petits. Podeu ampliar-ne la informació en
Nati per Leggere [en línia ]. Trieste: Nati per Leggere, 1999 [consulta:
23 juliol 2021]. Disponible a: https://www.natiperleggere.it/index.
html.
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Aquell mateix any es va convidar Giovanna
Malgaroli –coordinadora del projecte italià–
perquè el presentés a la seu del COBDC. En
aquest acte se’ns va explicar que el projecte
esmentat tenia abast nacional, sota la iniciativa de
l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione
Italiana Biblioteche i el Centro de Salute del
Bambino. Un equip coordinador d’una única xarxa
de treball, la missió del qual era sensibilitzar
les famílies i la societat en general sobre la
importància de la lectura.
Aquesta idea ens va seduir de tal manera que
vam decidir posar-nos-hi en marxa!
Les beceroles del nostre camí ens van portar
també a conèixer propostes interessants per
promocionar la lectura des del primer any de vida
que es duien a terme a altres països. Des d’aquest
aprofundiment, les nostres primeres passes es
van dirigir a adaptar aquest conjunt d’iniciatives
a la nostra realitat per construir un projecte de
país. Moltes de les experiències que vam seguir
al llarg del temps són projectes consolidats
internacionalment que han tingut continuïtat en el
temps:4
↦ Actions Culturelles Contre les Exclusions et
les Ségrégations (A.C.C.E.S) (França, 1982)
↦ Reach out and Read (EUA, 1989)
↦ Bookstard (GB, 1992)
↦ Läsglädje för livet (Suècia, 1993)
↦ Reading Is Fundamental (EUA, 1996)
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A partir de tot el coneixement d’experiències
i processos, es va contactar amb la pediatra
Elisenda Trias i la infermera pediàtrica Isabel

Serrano. Ambdues treballaven llavors al Centre
d’Atenció Primària del barri de Sant Andreu. La
connexió va ser immediata i es va iniciar una
col·laboració intensa. Des de bon començament,
la nostra finalitat principal va ser treballar per al
conjunt de la nostra societat i, en particular, per a
tots els pares, les mares i els petits.
Volíem normalitzar la relació entre els
professionals de la salut i els professionals de la
lectura i necessitàvem crear unes bases fortes,
una estructura de país que ens permetés superar
l’abast de les campanyes puntuals o les iniciatives
voluntàries. Més endavant, aquest repte majúscul
es va convertir en un dels punts forts del
programa.
L’any 2004 es va presentar formalment el
projecte Nascuts per Llegir, que tenia la finalitat
d’involucrar la comunitat que té cura dels infants
en la missió de promoure el gust per la lectura des
del primer any de vida, de manera que s’establís un
vincle afectiu entre adults i petits entorn del llibre.
Davant el descens dels índexs lectors a
Catalunya ja en aquells anys, i conscients de la
importància de la lectura en el desenvolupament
cognitiu i emocional de l’infant, el nostre ideari
partia de la necessitat d’enfortir i millorar la relació
entre els equipaments de salut comunitària i els
bibliotecaris.
Vam establir aliances entre les entitats
següents:
↦ Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica.
↦ Associació Catalana de Llevadores.
↦ Col·legi Oficial de BibliotecarisDocumentalistes de Catalunya.
↦ Consell Català del Llibre per a Infants i Joves.
↦ Societat Catalana de Pediatria.

4
Per ampliar aquest apartat, podeu consultar, entre d’altres,
els articles següents:
- Montse Fàbregas, Yolanda Martí, Esther Granados. «Nascuts per llegir: un projecte per promoure la lectura des de
bens petits». A: Guix d’Infantil. Barcelona: Graó, 2001,
núm. 29, gener-febrer 2006, p. 35-39.
- Meritxell TRULLÀS. «Nascuts per llegir: un projecte per
a promoure la lectura des del primer mes de vida» [en línia].
A: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, 1999, núm. 18 (juny 2007)
[consulta: 5 agost 2021]. Disponible a https://bid.ub.edu/
18trulla.htm.
Malauradament, ja no podem disposar de materials documentats en
xarxa sobre els projectes següents:
- Born to Read, American Library Association (EUA, 2001).
- Leyendo espero, Fundación Germán Sánchez Ruipérez
(Salamanca, 2001).
- Leer en familia, Fundalectura (Colòmbia, 2003).

Aquell mateix any es va signar un conveni
per iniciar la implementació pilot del programa,
durant un període de tres anys, a vint municipis
de Catalunya. També es va aconseguir el
patrocini del Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació i el suport del Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya. En la mateixa
direcció, es va disposar del suport dels Serveis de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de la
Diputació de Girona.
Cal esmentar que, al llarg d’aquella
etapa, el treball de reflexió, la planificació
de les fases d’implementació, la redacció de
documents, la preparació d’eines d’avaluació i
el desenvolupament de recursos bibliogràfics
van ocupar una gran part del temps de la
comissió coordinadora del projecte, formada
per personal bibliotecari i pediàtric. Els canvis

EN LA DIRECCIÓ OPORTUNA
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en les primeres coordinacions i la manca de
dotació pressupostària dificultaven tirar el
projecte endavant, tot i que la conceptualització
del programa definia el seu funcionament fins al
més mínim detall, i així va esdevenir un exemple
modèlic de coordinació multinivell i intersectorial
amb uns objectius comuns pertinents:
↦ Ajudar a establir un vincle afectiu entre els
adults i la petita infància per mitjà de la lectura.
↦ Mobilitzar la comunitat que té cura dels
infants perquè no només els protegeixi de les
malalties i de la violència, sinó que promogui
alhora el desenvolupament afectiu i cognitiu
adequat dels infants.
↦ Promoure el gust per la lectura des del primer
any de vida, treballant entre biblioteques,
pediatres i altres agents del món de la lectura i
l’infant.
Vam ser capaços de concretar accions,
jornades anuals i programes que anaven enriquint
el projecte base.5
L’any 2008 la coordinació va canviar de nou
i Marta Roig agafà el relleu de Meritxell Trullàs.
Comença amb ella la que serà la darrera fase
de vida (i la més fructífera) d’aquest projecte, la
centralització del qual havia assumit el Col·legi
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya (COBDC).
Al llarg de tres anys es va poder comptar,

5
Per ampliar la informació de tot aquest període podeu
consultar materials com ara:
- Nati Calvo, Glòria Gorchs. «Crónica d’una familia NPL»
[en línia]. A: Faristol. Barcelona: Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil, 1985, núm. 53, 2005, p 6-9 [consulta:
5 agost 2021]. Disponible a https://clijcat.cat/faristol/
descargas/53/2_53.pdf.
- Glòria Gorchs. «Llegir amb els bebés, amb pares novells» [en línia]. A: Escola de pares i mestres per a la
lectura. 2a ed. València: Associació d’Editorials del País
Valencià, 2009 [consulta: 5 agost 2021]. Disponible a:
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-pera-la-lectura/Llegir-amb-els-bebes-amb-pares-novells_
va_15_81_0_0_92.html.
- Elisenda Trias, Marta Roig, «Nascuts per llegir: balanç
dels tres primers anys. Experiència en funcionament a 30
municipis de Catalunya» [en línia]. A: Pediatria catalana.
Barcelona: Fundació Catalana de Pediatra, 1996, núm. 69
(2009), p. 272-280 [consulta: 2 agost 2021]. Disponible
a: < https://cercles.diba. cat/cgi-bin/koha/opac-detail.
pl?biblionumber=37148>.
- Nati Calvo. «Nascuts al Centre penitenciari de dones
Wad-Ras» [en línia]. A: Jornada Nascuts per Llegir. 4a ed.
Barcelona: COBDC, 2010 [consulta: 5 agost 2021]. Disponible a: http://www. cobdc.net/12JCD/wp-content/
materials/SALA_E/XBen- guerel-WadRas.pdf.

tal com cita el resum del mateix COBDC,
«amb diverses subvencions públiques, que
van permetre l’impuls (extensió, consolidació,
posicionament) i l’avaluació del projecte assolint
indicadors molt positius».6
Més de quaranta biblioteques i centres
d’atenció primària treballaren conjuntament amb
els professionals i especialistes del projecte per
a més de catorze mil famílies. El somni s’havia
fet realitat i s’havia aconseguit dibuixar una nova
manera de construir el vincle amb la lectura com
una eina de salut i creixement integral a l’abast
de totes les famílies i per mitjà dels equipaments
públics de l’àmbit de la salut i la cultura.
Algunes de les eines i accions que es van anar
desenvolupant van ser les següents:
↦ Manual de gestió del projecte NPL.
↦ Butlletí periòdic per als municipis, les famílies i
tota la comunitat interessada en la lectura i la
primera infància.
↦ Receptes per a oferir consells i orientacions
seqüenciades des de les consultes
pediàtriques.
↦ Materials per al seguiment i l’avaluació de
l’impacte del programa.
↦ Bibliografies temàtiques.
↦ Nova imatge i productes de difusió,
comunicació i formació NPL.
↦ Noves eines bibliogràfiques per a oferir a les
famílies des dels centres d’atenció primària i
les biblioteques.
↦ Catàleg d’activitats de dinamització de la
lectura especialment pensades per a la
primera infància.
↦ Trobades bianuals en el marc de les Jornades
de Documentació del COBDC, on es
presentaven experiències catalanes i on es
convidava altres professionals d’arreu del món
a relatar iniciatives i pensament teòric i pràctic
entorn de la lectura en la primera infància.
↦ Jornades territorials de formació.
Malauradament, a partir de 2011, la
coordinació del NPL va deixar de ser possible,
ja que va desaparèixer la subvenció principal
que rebia. Juntament amb els municipis i les
entitats promotores de la iniciativa, la seva
figura facilitava i dissenyava pautes i materials,

6
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) [en línia]. Barcelona: COBDC, 1999 [consulta 8 setembre 2021]. Disponible a <http://www. cobdc.org/nascutsperllegir/>.
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acompanyava i assessorava, seleccionava i tenia
cura de la qualitat de les activitats i iniciatives
vinculades al projecte, i també s’encarregava de la
comunicació i l’avaluació programàtiques. Davant
l’aturada sobtada de tot l’engranatge global del
projecte Nascuts per Llegir, es va intentar trobar
altres vies de finançament, sense èxit. El projecte
quedà institucionalment aturat, tot i que hi va
haver molts els municipis que hi participaven que
van mantenir el programa durant força temps.
En 2014 la Biblioteca Central de Terrassa va
acollir una darrera Jornada NPL7 en la qual es va
tancar formalment el projecte, de manera que
deixava enrere, amb dolor i tristesa, la seva vida
com a programa d’abast nacional i passava a ser
un projecte local.
Els i les professionals dels municipis que
encara el duen a terme, com ara Terrassa o
Vilassar de Mar, entre d’altres, treballen sota el
mateix concepte i la idoneïtat dels materials que
es van gestar al llarg de més de deu anys i que van
deixar petjades del que a hores d’ara encara és
una proposta valenta, necessària i ben tramada,
pel que fa a continguts i compromís, i reflexions,
recursos i accions.
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el desenvolupament de tot plegat, al marge dels
canvis institucionals.
Des de l’acció comunitària, el projecte NPL va
contribuir –i podria continuar fent-ho– a oferir a
milers de famílies la lectura compartida com una
experiència de vincle, de criança i de creixement
individual i col·lectiu.
La implementació d’aquesta va permetre i
propiciar el següent:
↦ La reflexió interdisciplinària i transversal
entorn de la construcció del projecte.
↦ La posada en marxa de noves iniciatives i
programes de base social i comunitària.
↦ La profunditat en l’anàlisi qualitativa de totes
les propostes generades i de les respostes que
s’hi anaven produint.
↦ L’establiment de vincles amb la comunitat
internacional que ja treballava des de feia uns
anys la relació amb la lectura des de la primera
infància. Era i és una comunitat oberta que
contribueix a generar una infància saludable i
uns professionals compromesos.
↦ La innovació i el compromís per reconèixer la
petita infància com a subjecte de les polítiques
culturals i comunitàries, fent arribar la
iniciativa a col·lectius en risc social amb noves
fórmules i processos d’avaluació acurats.

Arribats a aquest punt, només caldria fer una
reflexió sobre el recorregut que ha seguit aquest
programa i la vàlua i la idoneïtat d’aquest per als
nostres temps d’ara.
Quan parlem de projectes d’abast nacional que
surten dels professionals de base, el recorregut
que cal fer per sumar la complicitat de les
diferents estructures polítiques i administratives
és exigent i demana un compromís personal i
professional de molta gent. El projecte Nascuts
per Llegir tenia, i continua tenint, una missió
important: garantir el dret de tots els infants a
créixer agombolats per la literatura. Aquesta
fita ni va comportar –ni comportaria– una gran
inversió econòmica i es pot implementar amb
els materials ja desenvolupats a municipis de
dimensions i característiques molt diverses, de
manera que es podria oferir un gran benefici social
i comunitari a curt, mitjà i llarg termini. Així i tot, el
que resulta decisiu és la solidesa i l’adequació de
la dotació pressupostària per sostenir la gestió i

Si pensem que els objectius i tot el que va
representar el projecte Nascuts per Llegir són
encara vigents, ens podem fer algunes preguntes.
Té sentit reprendre ara el projecte? Seria idoni
fer recompte dels municipis que encara el
desenvolupen i sumar-n’hi més? Quina estructura
seria l’adient per sostenir econòmicament i
tècnicament el desplegament nacional del
projecte? Es podria tenir una mirada més enllà
del present i reconduir la gran feina que es va fer
i pensar en termes de necessitats de la primera
infància i les famílies?
De ben segur que sí. Ara bé, la mirada que els
infants necessiten és una mirada constructiva i
de futur, la mateixa que es tenia l’any 2002 quan
un conjunt de persones vam posar fil a l’agulla al
programa Nascuts per Llegir.
Desitgem que el seu llegat i la tasca feta des
del projecte continuïn sent una font d’inspiració
per garantir infàncies sostingudes des del goig i
l’escalfor de la literatura compartida.

7
«Passat, present i futur del Nascuts per Llegir» [en línia]. A:
Blog Llibres al replà. 2 d’abril de 2014, [consulta: 8 setembre 2021].
Disponible a < https://llibresalrepla. cat/?p=647>.
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PAZ BOIRA TALENS
DIBUIXANT, ARTTERAPEUTA, AUTORA DE NOVEL·L A GRÀFICA

LA COCREACIÓ,
UN NOU MOT
QUE MARCA
EL COMENÇAMENT
D’UNA LLARGA
AVENTURA
(HUMANA I
ARTÍSTICA)
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L’any 2007, la “S” Grand Atelier (centre de dia belga dedicat exclusivament a la producció artística
dels seus membres amb diversitat intel·lectual) i
el veterà col·lectiu editorial franco-belga independent especialitzat en narrativa gràfica Frémok,
de la qual soc membre, decidírem crear junts una
obra col·lectiva anomenada Match de catch.
Per a entendre aquest tipus inhabitual de projecte, cal fer una introducció breu de qui és la “S” i
de qui som Frémok.
Per una banda, la “S” és un centre de dia belga
situat a les Ardenes, una zona molt rural, i, com
sol passar a zones aïllades, amb molta consanguinitat. La “S” es demarca en tot l’àmbit de la diversitat internacional per ser molt poc ortodoxos.
Aproximadament 44 persones amb alguna diversitat psíquica es dediquen exclusivament, de 9 h
a 16 h, a la seua obra artística. Les condicions de
treball fan somniar a tota persona creadora: tallers
espaiosos i lluminosos, amb tot el material necessari per a treballar la pintura, el gravat, la creació
tèxtil, l’escultura, la talla de fusta, la música, etc. A
més a més, disposen d’espais per a exposar amb
una museística rigorosa, un restaurant d’autoservei molt acollidor perquè els artistes del centre hi
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puguen gaudir també d’un espai comú relaxant.
En suma, un lloc ideal per a sentir-se còmodes i en
família.
L’únic objectiu a la “S” és proporcionar eines
i condicions perfectes per a la creació artística
d’aquestes persones i, per descomptat, assegurar-ne una difusió i una visibilitat immillorables. Alguns dels artistes del centre exposen regularment
a museus de referència, no sols en l’àmbit de l’art
brut, sinó també en el de l’art contemporani com
The Everything Museum, a Londres; la Collection
d’Art Brut, a Lausana; el Mad Museum, a Lieja; Le
LaM (Lille Métropole Musée d’Art Moderne, d’Art
Contemporain et d’Art Brut); La Maison Rouge,
i la galeria Agnès B., la Galerie ABCD-Art Brut a
París; Le Dernier Cri i La Friche de la Belle de Mai
a Marsella; la Galerie Zola i La Fondation Vasarely,
a Aix-en-Provence; el Théâtre Forum de Meyrin,
a Ginebra; Le Casino, a Luxemburg (fòrum d’art
contemporani), la Galerie Alice i la MIMA, a Brussel·les; el DOX i el centre cultural txec, a Praga, la
fira d’art a Nova York, París, etc.
L’altre actor d’aquesta experiència sense precedents va ser el col·lectiu editorial Frémok, creat
en 1992 per un grup d’estudiants de bande des-
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sinée (còmic) de l’escola artística brussel·lesa St.
Luc. La nostra idea era rompre amb els estereotips
associats al còmic més industrial i proposar quelcom que qüestionara els límits de la nostra disciplina: la narrativa gràfica.
A més a més, la col·laboració amb la “S” va afegir una dimensió social, ja que va diversificar els
nostres partenaires, les nostres experiències com
a artistes i com a persones. Personalment, treballar en la “S” fou un moment frontissa. Va ser a partir d’aleshores que vaig voler muntar un taller amb
gent del col·lectiu de salut mental a València l’any
2010. Per descomptat, la meua iniciativa era totalment marciana i no vaig trobar molta sensibilitat
a l’hora de buscar espai, suport, mitjans. Amb una
xicoteta ajuda de l’associació per a la salut integral de malalts mentals (ASIEM), vam organitzar
un taller minúscul durant dos anys que funcionà
molt bé. Per raons administratives i de pressupost
el vam haver d’abandonar. Des d’aleshores no he
aconseguit tornar a muntar-ne un altre.
Quan el terme cocreació s’inventa durant
les experiències de col·laboracions de Match de
catch, no és qüestió d’inclusió o d’integració, perquè quan creem entre dues o més persones, no
es tracta d’incloure res a res. O és que hauríem
d’incloure les persones amb diversitat en el nostre
món de normalitat? No crec que això fora fer-los
un favor. Més bé al contrari. Es tracta de coproduir
des d’una horitzontalitat saludable i profitosa per
a totes i tots.
EL PROCÉS: ENTREBANCS, COL·LABORACIONS,
REFORMULACIONS…
Match de Catch va estar format per diverses sèries de relats creats a dues mans. Els binomis artístics es produïen de manera espontània. La finalitat
era poder trobar-se, connectar entre els artistes
de la “S” i els que veníem de Frémok. Si no hi havia
connexió, el relat no es feia. Partíem tots d’aquesta premissa perquè no volíem imposar res a ningú,
evidentment. Era imperatiu que fora una relació

completament horitzontal, sincera i espontània.
Tant com va ser possible, és clar, perquè treballar
d’aquesta manera als artistes externs al centre
ens va provocar innombrables qüestionaments,
fins i tot alguns trencacaps per la perplexitat inherent i les malapteses que el món de la diversitat intel·lectual pot provocar a les persones que
suposadament venim de l’anomenada normalitat.
Qüestionaments que no sempre van rebre resposta i que encara estan pendents.
A la “S” Grand Atelier es treballa dins d’un
marc filosòfic bastant extraterrestre. No són simples activitats d’animació artística; l’art està al
centre i l’exigència és alta. Rebutgen tota consideració caritativa o compassiva, posant com a objectiu principal el potencial de cadascú. A banda
de la finalitat artística, el compromís reposa sobre
la voluntat de testificar i de transmetre la qualitat
de les relacions humanes, que podem desenvolupar amb persones que, a primera vista, no ens ho
semblen.
Vaig arribar a Vielsalm en 2009. No tenia ni
idea del que faria ni si seria capaç de col·laborar
amb algú. Vaig començar amb un parell de dones
que produïen obra molt potent, però va fracassar.
Al cap d’un temps, vaig descobrir l’obra de Rémy
Pierlot i em vaig quedar embadalida dels seus monotips.1
Rémy, hereu d’una educació irreprotxable, és
una persona discreta i bastant taciturna. Havia
crescut en una família amb una posició social bastant alta i com que era un xiquet molt tímid i insegur, havia estat molt protegit per la seua mare. A
més a més, l’abús de l’alcohol li va causar un gran
deteriorament neuronal.
Les nostres interaccions es basaven en una
comunicació quasi silenciosa. Amables l’un amb
l’altre i bastant orgullosos de treballar amb un altre
artista de gran talent, elaboràvem la nostra faena

1

Tècnica de gravat que no requereix tòrcul.

DE LECTURA

49

50

FULL

DE LECTURA

amb una tranquil·litat i un respecte recíproc que
a mi, personalment, em convenia perfectament.
Potser, a vegades, em desconcertaven les seues
frases adaptables a quasi qualsevol situació. Durant tot el procés, el que em va semblar més difícil
fou l’adequació de les nostres capacitats i limitacions. Em torturava intentant trobar una actitud
justa per als dos: jo no volia guiar i decidir res a soles, però tampoc no volia fer qualsevol historieta. I
havíem d’avançar, si no el llibre no eixiria. Per sort,
després d’un cert temps, vam trobar, tant en l’elaboració del relat com en el treball junts, el ritme, el
goig i l’escolta mútua necessàries per a avançar.
I, de sobte, les imatges venien soles. Vam decidir
que jo en seria la guionista, perquè per a ell no era
habitual inventar històries, però que les imatges
estarien fetes al 50 %. I així fou.
Tots dos sentíem una fascinació i una curiositat insaciables per la natura. Rémy passejava
bastant pels boscos de les Ardenes i un dia em
va portar una caixa de metall plena de fotos que
ell havia fet durant els seus passejos solitaris. En
aquell moment jo estava elaborant el meu llibre
Animaux de distance (Frémok, 2015) i estava completament immersa en aquells ambients. De fet,
jo també tenia guardat un gran repertori de fotos
dels meus vagarejos solitaris pel Puig Campana o
els frondosos boscos de la França Ariégeoise, on
havia viscut uns anys.
Els animals començaren a poblar el taller
pertot arreu. Llibres, fotos, fotocòpies d’animals.
Rémy em parlà també del seu interés pels éssers
fantàstics, com els gnoms, els donyets, les fades,
etc., jo no soc molt de criatures d’aquest tipus,
però de seguida em va donar la idea d’incloure-les
d’alguna manera.
Vam encarar les nostres taules de treball. La
llum i la pau d’aquell espai eren perfectes per a
treballar amb molta concentració i dedicació. El
taller va omplir-se de monotips que representaven
ossos, àguiles, teixons, marmotes, fagines, genetes… Jo trobava que Rémy tenia una capacitat de
dibuixar l’animalitat d’una manera molt perceptiva,
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més propera a la realitat, almenys la seua pròpia
interna. En els seus dibuixos hi havia una presència molt inquietant i pertorbadora que se situava
entre l’animalitat i la humanitat. Allò era justament
el que jo buscava en el llibre que estava elaborant.
Per això li vaig proposar que ell hi dibuixara l’os, un
dels personatges principals, i jo faria l’home. Intercanviàvem els dibuixos per a poder intervenir-hi
proporcionalment, la qual cosa era molt estimulant, i també va requerir dels dos molta humilitat
perquè, en general, els artistes tenim bastant marcada la noció de propietat i l’exclusivitat a l’hora
de crear l’obra. Era un risc que un o l’altre fera la
seua part dels dibuixos i que hi fera una destrossa.
El relat es va crear a mesura que avançàvem
amb els dibuixos. Jo no tenia clar on anàvem. En
tenia alguna pista narrativa, però res de concret.
Nos terres sombres va acabar sent una història
que conta el vagareig d’un home i un os per la natura. Durant el seu recorregut, els dos companys
es troben pertorbats per la presència d’éssers
estranys. Un mussol que els mira des de l’arbre
els anuncia en silenci la continuació de la història.
Xicotetes presències amagades en els núvols o
els arbustos els condueixen a l’entrada d’un cau
profund i obscur on s’entrecreuen milers de galeries subterrànies. Potser ahí mateix, en silenci,
davant de l’entrada que condueix a la constel·lació
de caus, a quatre potes tots dos, les mans clavades a terra, és on realment es troben: una trobada
amb si mateix, amb l’Altre, amb les ombrívoles terres comunes. En definitiva, on Rémy i jo també ens
trobàrem verdaderament, a l’espai d’una diversitat
pròpia, la nostra; i on el llibre va esdevenir la joia
d’aquesta unió.
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VALORACIÓ: POSSIBILITATS D’IMPLEMENTACIÓ. SITUACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA
«Duresa i rigidesa són companyes de la mort.
Fragilitat i flexibilitat són companyes de la vida»
Lao Tse
L’esclat de la crisi sanitària amb les conseqüències que coneixem ens ha portat davant d’una fragilitat; una fragilitat que hauria d’estar al centre de
la nostra cultura. En aquests temps d’incertesa i
de dolor, és qüestió de retre homenatge a la fragilitat que, inexorablement, és una qualitat intrínseca de l’ésser humà.
Des d’aquesta perspectiva, la diversitat amb
les produccions artístiques pot ser un activador,
una eina que actua com a espill perquè ens reenvia a la nostra pròpia finitud i a les nostres pròpies
fragilitats.
En paraules d’Anne Françoise Rouche, la directora de la “S” Grand Atelier, pensar en la diversitat
és acceptar la vulnerabilitat de l’ésser humà que
té tendència a amagar-se per poder estimar-se en
adequació amb la performance que espera la societat. La fragilitat és una condició de l’existència
mateixa, ella ens lliga al nostre interior singular i
subjectiu, ens fa éssers humans sensibles i no humanoides.
Dins d’aquesta situació inquietant de pandèmia on tothom es preocupava de si ens podien
hospitalitzar i, encara més, enviar al més enllà
sense acompanyants, sense familiars, Frémok i
la ”S” vam decidir llançar al món una revista que
mostrara totes les produccions artístiques de les
persones del centre i de persones que hi eren pròximes. Una revista d’art outsider que fera pública
la por, l’angoixa de tots els seus participants. Podeu visitar la web de “S” https://lasgrandatelier.
be/ i consultar la revista Knock outsider magazine
(KOM).
En KOM, entre altres exemples, tenim l’obra
grandiosa de Flore, una jove artista, i del seu germà, Damien, amb síndrome de Down. Damien té

l’obsessió d’escriure sobre totes les catàstrofes
climatològiques. Flore dibuixa a partir dels seus
escrits. I ara que existeix aquesta revista, em pregunte com féiem abans sense aquest espai de comunicació? S’ha convertit per a totes i tots en una
iniciativa indispensable per al benestar col·lectiu i
individual.
Ara bé, què passa ací, al nostre país, amb les
arts plàstiques? Per què ens topem amb tants
obstacles a l’hora de proposar espais d’expressió artística per a totes i tots en general i, més
específicament, per als col·lectius que més ho
necessiten? Què fem amb aquest potencial de fragilitat i de vulnerabilitat tan ric i enriquidor com és
l’expressió dels llenguatges propis capital per a la
salut de cadascuna o cadascun?
Com és possible que persones de la Comunitat
Valenciana que no tenen llenguatge verbal —o el
tenen molt reduït— no tinguen quasi opcions alternatives saludables per poder-se comunicar amb
el dibuix, la pintura, l’escultura, el gravat? Curiosament hi ha iniciatives molt bones a la nostra comunitat en dansa, música i teatre, com poden ser
La màquina, un espai a València que ofereix dansa
i teatre per a aquests col·lectius, o Entrelazados, o
Integrarte, etc. El Festival 10 Sentidos, una ocasió
molt potent per veure els resultats de produccions
o cocreacions que combinen obres dels dos col·
lectius, diversitat i normalitat.
Molt progressivament trobem projectes orientats a les arts plàstiques com el Col·lectiu Obertament a Gandia, grans veterans, o en el centre
socioassistencial Doctor Esquerdo d’Alacant, un
projecte recent. Així mateix, de manera puntual i
dependent molt dels i les professionals i de la formació d’aquests, hi ha centres de salut on es practica l’artteràpia, per exemple al centre de la Font
de Sant Lluís. Encara que l’artteràpia no és en absolut el que es practica en la “S” —no confonguem
les dues pràctiques: tenen punts en comú, però
objectius diferents—, és per a mi esperançador
veure com s’implanta aquesta disciplina. Des que
existeix el Màster en Artteràpia, de la UPV, podem
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veure com, a poc a poc, els artterapeutes ocupen
oficiosament els àmbits mèdic i social.
Però és evident que la política d’intervenció
en l’àmbit de la diversitat i de la salut mental a
Espanya està orientada quasi exclusivament a la
teràpia ocupacional. Si hi ha iniciatives en pro de
la pràctica artística, aquestes les duu a terme el
personal de cada centre, que moltes vegades no
té la formació específica necessària per a ocupar aquest lloc de treball. Prenem, per exemple,
el CREAP (centre dirigit a l’atenció psicosocial a
persones amb trastorn mental greu); en la plantilla
d’aquest no hi ha ni artistes ni artterapeutes.
Des que vaig tornar en 2010 del meu periple
europeu de vint anys, he intentat muntar espais similars al de “S”. Sovint em trobe portes tancades,
postures per part dels responsables que no donen
la importància que es mereix la pràctica artística
diària. M’he trobat amb molts centres ocupacionals (ja el nom d’un centre de dia diu molt de la
tendència i l’orientació) on es dedica la major part
del temps a treballs que no tenen molt de valor per
a ningú: treballs en cadena, manualitats infantilitzants, o una pràctica pseudoartística molt intervencionista, etc.
L’art és un mitjà d’expressió noble que proporciona a cada individu la possibilitat de ser algú i,
el més important, de tenir un llenguatge propi, el
que ens dona la nostra singularitat i capacitat per
a identificar-nos entre milions de persones. L’art
permet, així mateix, tenir un reconeixement i, en el
millor dels casos, una professió i uns ingressos. Jo
he vist persones de la “S” que viatgen als Estats
Units, al Regne Unit, a França, etc. Tenen una vida
pròpia plena d’encontres, experiències interessants i enriquidores. I a sobre uns ingressos que
els donen llibertat per decidir què fer-hi i l’oportunitat de sentir-se valorats i reconeguts.
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BOOKLIFE,
LA LITERATURA
COM A EINA
EMOCIONAL
I TERAPÈUTICA

LAURA GARCÍA
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Els llibres tenen la capacitat d’emocionar-nos,
de traslladar-nos a altres temps i llocs i fer-nos
viure vides d’altres persones. Són la millor font
de coneixement i d’entreteniment i ens ajuden
amb els nostres estudis i amb la nostra feina. Però
sabíeu que també poden ser un gran suport en el
tractament de problemes de salut?
La biblioteràpia és una disciplina literària que
utilitza la literatura com a eina per a entendre,
analitzar i acompanyar sentiments, emocions,
conflictes i situacions complexes del nostre dia a
dia. Fa segles que s’usen els llibres per a la millora
de l’estat d’ànim. A l’Antic Egipte, les biblioteques
eren el centre de coneixement principal,
s’anomenaven «cases de vida» i hi podies trobar
remeis per a l’ànima. Els grecs i romans utilitzaven
la lectura com a tractament mèdic i espiritual i
a l’Edat Mitjana es llegien textos sagrats durant
les operacions. A principis del segle xix el doctor
Benjamin Rusch ja recomanava la lectura a tots
els seus pacients, especialment als que patien
depressió o altres fòbies. Però la biblioteràpia no
va ser reconeguda amb aquest nom fins a l’any
1904, a l’hospital McLean de Massachusetts, i,
a partir del 1930 va començar a utilitzar-se de
manera recurrent com a pràctica bibliotecària
als EUA. Després de la Segona Guerra Mundial,
va arribar a Europa com a complement als
tractaments dels soldats convalescents.
La biblioteràpia ha desplegat projectes amb
resultats espectaculars com el del filòsof Alain
de Botton, autor de Cómo cambiar tu vida con
Proust. El 2008, va fundar una llibreria a Londres,
The School of Life, on va començar a fer sessions
de biblioteràpia amb un gran èxit. Dues de les
especialistes en biblioteràpia de The School of
Life són Susan Elderkin i Ella Berthoud, que fa
un temps van publicar el llibre Novel Cure, que
Siruela va traduir i publicar en castellà el 2018
amb el títol Manual de remedios literarios, en el
qual recomanen llibres per a gairebé totes les
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afeccions de l’ànima, ordenats de la A a la Z.
Seguint l’exemple de Botton, el 2011 la revista
Madame Figaro va entrevistar diversos llibreters
francesos per elaborar una llista de llibres
segons el mal del lector. Van sorgir propostes
tan divertides com llegir Un amor de Swann, de
Proust, per no enamorar-se mai més, o Bartleby,
l’Escrivent, de Melville, com a remei per a un
treball estressant. El 2016 els metges de família
anglesos van posar en marxa un projecte per
prescriure literatura, poesia i narrativa com a
part del tractament terapèutic dels pacients amb
trastorns mentals. Amb el suport del govern del
país i en col·laboració amb les biblioteques locals,
els metges receptaven visitar la biblioteca com a
complement al seu tractament.
Actualment la biblioteràpia està molt estesa
als serveis sanitaris de diversos llocs del món
com a ajuda per a pacients i familiars perquè
puguin entendre i afrontar els problemes de salut
i millorar el seu benestar. Tanmateix, a Espanya i
a Catalunya, encara és molt anecdòtic. Entre les
experiències amb més èxit hi ha la de la Xarxa de
Biblioteques Públiques de Galícia anomenada
«Biblioterapia. Lecturas saludables», amb 142
recomanacions de llibres d’autoajuda o de ficció
que poden ajudar-nos en els mals emocionals
més comuns. Un altre dels projectes destacats
és el que han organitzat conjuntament l’Àrea de
Pediatria (Osakidetza) i la Biblioteca de Muskiz,
al País Basc, que comparteixen edifici, on un
grup de psicòlegs ofereix biblioteràpia als seus
pacients. I també n’hi ha un altre, impulsat per la
Biblioteca de Soto del Real, anomenat «Biblioteca
para mayores», on s’ofereixen els beneficis de
la biblioteràpia a gent gran de residències o
associacions.
Fa deu anys vaig llegir un article en anglès
sobre els beneficis de la biblioteràpia i un món
nou es va obrir davant meu. Fa anys que em
dedico a la comunicació literària i sempre m’ha
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agradat ajudar els altres, i la biblioteràpia és una
manera fantàstica d’unir aquestes dues coses que
em fan tan feliç. Vaig començar a informar-me
sobre la biblioteràpia, a formar-me en la disciplina
i a treballar per elaborar una llista de més de 50
temes (sentiments i emocions comunes del nostre
dia a dia), així com a fer el triatge dels llibres que
ens poden ajudar en cadascun d’aquests. El gener
del 2020 vaig decidir posar en marxa tot el que
havia après i va néixer «Booklife. Biblioteràpia i
prescripció literària».
L’objectiu del projecte és ajudar per mitjà de
la literatura amb xerrades, tallers, formacions
per a professionals i prescripció personalitzada,
dirigida a tot tipus de públic de totes les edats
provinents de diversos col·lectius. En Booklife
treballem només amb llibres de ficció, perquè
la literatura parla de la vida i hi podem trobar
històries que ens parlen de tots els sentiments
i les situacions del nostre dia a dia. A més, la
ficció ens permet una distància emocional que
ens dona perspectiva i ordena els processos que
vivim. Booklife, a més, ens permet també donar a
conèixer i recuperar clàssics o llibres que fa anys
que s’han publicat i que poden tenir una nova vida
amb el projecte. Així mateix, ens permet acostar
la literatura a col·lectius que no tenen l’hàbit
lector molt adquirit, però que, per la seva situació,
poden trobar grans beneficis en la lectura.
Treballem amb llibres escrits en llengua catalana
i castellana, així com amb llibres traduïts de totes
les llengües; busquem un equilibri.
El projecte ha tingut una gran acollida des que
es va crear i de seguida van arribar els primers
tallers a biblioteques i llibreries. Molt poc després
de néixer, però, va començar la pandèmia i el
confinament i tots els tallers previstos es van
cancel·lar. No obstant això, el confinament va
esdevenir una nova oportunitat per a Booklife
perquè vaig començar a potenciar els tallers
virtuals i es van convertir de gran ajuda per a
persones que estaven vivint situacions molt
complexes arran de la situació sanitària i que
tenien més temps per llegir perquè estàvem a
casa. La literatura es va convertir en un gran aliat
i Internet i les xarxes socials en un gran canal de
comunicació que permetia arribar a més gent i
molt més lluny. Amb la desescalada i la millora
de la situació sanitària, les activitats presencials

a poc a poc han anat tornant, però actualment
conviuen amb les virtuals, que van arribar per
quedar-s’hi i que tenen uns grans avantatges.
En aquests dos anys, el projecte ha crescut
exponencialment. El 2021 hem fet prop de 50
xerrades i de moment, a la tardor,
en tenim previstes una trentena més.
Les hem fetes a biblioteques, escoles, centres de
psicologia, centres de salut, hospitals i llibreries.
Estem intentant tancar projectes nous que ens
fan molta il·lusió, com ara poder fer biblioteràpia
per a presos. La idea és poder anar implantant la
biblioteràpia en tots els col·lectius on la literatura
pugui ser una eina de suport emocional.
Un dels punts forts de Booklife és que és un
projecte obert i en constant evolució. La llista
de temes inicial ha anat creixent amb el temps
gràcies a les propostes dels mateixos usuaris
que han demanat tallers específics sobre
sentiments i emocions molt actuals. A més, cada
taller amplia constantment la llista de llibres
gràcies a les novetats literàries que es van
editant, però també gràcies a les recomanacions
dels assistents als tallers que s’avaluen i moltes
d’elles s’hi inclouen.
Actualment, Booklife ofereix xerrades i tallers
de biblioteràpia per a famílies i nens, joves, adults
i gent gran. En aquests tallers, que varien segons
l’edat dels assistents, es recomanen llibres que
ens ajuden a tractar el tema escollit, es busca
que siguin activitats en què els assistents puguin
participar també per mitjà de la seva experiència
lectora i sobre el tema. A més, al final de la sessió
es facilita la guia de lectura del taller perquè es
pugui consultar sempre que es vulgui. Booklife
també ofereix formacions per a professionals com
ara bibliotecaris, professors, metges, psicòlegs,
assistents socials, etc., així com guies de lectura
sobre temes concrets i prescripció personalitzada
en funció de les situacions personals.
En Booklife tenim el somni que aviat la
biblioteràpia sigui una disciplina estesa a
casa nostra com tantes d’altres teràpies
complementàries que ajuden en diversos
processos mèdics, terapèutics i emocionals o
simplement com a eina quotidiana per fer-nos
la vida més fàcil i més bonica. Espero que el
projecte us agradi i entre tots puguem ajudar a
través de la literatura.

