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Fitxes d’animació lectora

Tot el que hem de saber sobre les presentacions literàries
Les presentacions de llibres ens ofereixen el contacte més humà amb un llibre: ens permeten 
conéixer l’autor i els lectors que tenen interessos pareguts als nostres. A més, són activitats 
gratuïtes, per a tots els públics i amb l’encant del directe, que fa que cada una siga diferent 
de la resta i única.

Què és una presentació?
La presentació d’un llibre és com una estrena teatral. És un dia important per a tots els que hi 
han participat, però sobretot per a l’autor: es presenta la seua creació davant dels lectors. Les 
presentacions es poden fer en molts llocs: centres comercials, fires del llibre, casals festers, bars, 
etc. Només cal imaginació per a despertar l’interés del públic i fer una selecció de títols apropi-
ada al lloc. El presentador obri l’acte i comenta el llibre llegint alguns fragments significatius i 
parlant de l’autor, a qui dóna la paraula. L’escriptor explica qüestions com el que l’animà a co-
mençar i altres anècdotes sobre el llibre produïdes fins al moment de presentar-lo en societat.

Activitat interactiva
Quan l’autor finalitza la seua intervenció, comença el torn del públic. És el moment de les pre-
guntes sobre l’autor i l’obra o sobre els aspectes de la presentació que han despertat la nostra 
curiositat; però, si –com és habitual– no hem llegit el llibre que es presenta, no tenen sentit 
les preguntes sobre l’argument. Una altra cosa són les intervencions sobre la relació del nou 
llibre amb els anteriors, sobre el procés de creació de l’obra, etc. Acabat el torn de preguntes, 
sol haver-hi temps per a conversar amb altres assistents i, per descomptat, amb l’autor. Sens 
dubte, estarà encantat de dedicar-nos el llibre d’una forma personalitzada que faça del nostre 
un exemplar especial, ideal per a la nostra biblioteca o per a fer un regal ben original. Natural-
ment, abans hem de comprar el llibre, cosa que convé fer en la llibreria mateixa, ja que sovint 
fan un descompte especial el dia de la presentació.

Activitats obertes
Tot i que es fan invitacions, no cal tenir-ne una per a anar a una presentació. Si ens interessa, 
ja hi estem convidats! Les cartelleres i els diaris ens ho posen fàcil amb les seues agendes. A 
més, les llibreries, els centres culturals o les editorials ens mantenen informats de les activitats 
que organitzen a través de les seues pàgines web o de butlletins gratuïts que distribueixen en 
paper i, cada vegada més, per correu electrònic.

Per a totes les edats
Com els llibres, hi ha presentacions per a tot tipus de persones. Normalment la dinàmica de 
l’acte s’adequa a l’edat dels lectors i a la temàtica del llibre: si és un llibre infantil, pot incloure 
algun joc o l’actuació d’un contacontes; si és un poemari, hi haurà un recital; si es tracta d’un 
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llibre de teatre, podrem veure la dramatització d’algun fragment... Afortunadament, hi ha 
tantes possibilitats com llibres.

I per què no a classe o a casa?
Assistir a una presentació amb un grup d’estudiants és una activitat ben recomanable, però 
els professors també poden reproduir-la a l’aula com a recurs didàctic. De fet, es pot convertir 
en una activitat quotidiana feta pels mateixos alumnes. Per torn, cada xiquet o xiqueta pre-
sentaria i recomanaria als seus companys de classe un llibre que haguera llegit prèviament. 
Com en totes les presentacions, la resta d’alumnes també intervindria al final, en el torn de 
preguntes. Això sí, no oblidem incloure algun ingredient de «realitat»: és tan fàcil com fer 
algun cartell on s’anuncie l’acte o comprar refrescos i cacaus que facen de vi d’honor per al 
final de l’acte.


