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Fitxes d’animació lectora

El plaer de compartir les lectures
Després d’assaborir una bona lectura, ens resultarà molt gratificant poder recomanar-la a una 
persona estimada, comprovar l’efecte que li produeix i comentar-la posteriorment. Per a un 
lector que s’inicia, descobrir una lectura als que habitualment exerceixen el paper contrari, per 
exemple als pares o als mestres, l’omplirà molt. També serà gratificant poder compartir una 
lectura, en el mateix moment, amb un amic. Preguntes com: «per on vas?», «què t’ha paregut 
tal aspecte?» són el motor que incentiva el procés lector. Sovint s’ha destacat de la lectura el 
seu caràcter d’activitat solitària; un plaer que es viu de manera individual, de manera personal 
i intransferible. Intransferible? Bé, no exactament, perquè la lectura també és un fet social: 
un element que compartim amb més persones, el punt de partida de moltes converses i de 
relacions amb altres àrees del coneixement.

Els clubs de lectura
Tot això és pot fer des d’un club de lectura. Llegir un mateix llibre, en un mateix espai de 
temps, per a després, un dia i a una hora que haurem fixat prèviament, reunir-nos per posar 
en comú les nostres impressions i comentar la lectura. Així podrem conéixer-ne punts de vista 
diferents que –qui sap!– potser ens ajudaran a reinterpretar o a descobrir aspectes que ens 
havien passat per alt.

Cada gènere té el seu atractiu
Qualsevol lectura que ens parega bona es presta a ser objecte de comentari: podem fer una 
programació basada en la novel·la rosa o bé en la novel·la negra; podem triar algunes de les 
novetats dels darrers mesos o fer una revisió d’altres lectures més clàssiques. És el mateix; el 
que de veritat importa és que la lectura no deixe de ser una activitat d’entreteniment i una 
font de plaer i d’enriquiment personal.

Televisió, ràdio i Internet: aliats de la lectura
Al contrari del que se sol pensar, la televisió, la ràdio i Internet poden ser un bon comple-
ment de les nostres aficions lectores, o un gran aliat quan es tracta d’iniciar els més joves 
en la lectura. Tot i que no n’hi ha tants com caldria, en ràdio i en televisió trobarem també 
alguns programes destinats a parlar del llibre. Generalment es tracta de tertúlies sobre una 
obra o autor determinat o de recomanació de lectures adreçades a diferents gustos i edats 
que ens ajudaran a destriar el gra de la palla; però també hi ha altres formats de programa, 
com aquells en els quals podem participar com un tertulià més per telèfon per tal de posar 
en comú les nostres experiències lectores o parlar d’aquella lectura que ningú no hauria 
de perdre’s. Darrerament, el mitjà ideal per a fer això és Internet, un espai cada vegada més 
utilitzat com a fòrum d’intercanvi d’opinions sobre qualsevol tema; també sobre literatura. 
De fet, alguns clubs de lectura organitzats des de biblioteques públiques o des de centres 
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d’ensenyament tenen el seu lloc en la xarxa perquè els participants puguen dir la seua sobre 
el llibre en qüestió.

Biblioteques i llibreries
Biblioteques públiques, centres d’ensenyament i, també, algunes llibreries organitzen activi-
tats diverses al voltant de la lectura. Van adreçades a lectors d’edats i gustos també diversos: 
presentacions de novetats, taules redones, tertúlies amb els autors i amb els lectors, tallers 
creatius, lectures dramatitzades. En definitiva, activitats que socialitzen el llibre, que ens ani-
men a compartir les nostres experiències mentre intercanviem recomanacions i sensacions, 
i que fan de la lectura una qüestió molt més extensa i social que no la simple –encara que 
insubstituïble– activitat personal i solitària que tant ens fa gaudir.


