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Editorial
Fa tot just dos mesos, el Ministeri d’Educació espanyol ens 
va sorprendre amb el Libro Blanco de la profesión docente 
y su entorno escolar. Sorpresa perquè es va presentar pocs 
dies abans de les eleccions del 20 de desembre que, com 
hem vist, han posat fi a la prepotència i desconsideració 
amb què el Partit Popular ha utilitzat la seva majoria 
absoluta aquests darrers quatre anys. Sorpresa –tot i 
que potser no tanta– per posar novament el focus de la 
problemàtica de l’educació espanyola en els docents, en 
la seva formació i en la seva avaluació, deixant de banda 
tota la resta de variables (començant pels pressupostos 
i seguint per les polítiques socials que tanta incidència 
tenen en la vida de les famílies, especialment de les 
més pobres i vulnerables), sense ànim de menystenir el 
paper i el valor de la docència. Sorpresa encara perquè, 
si la funció d’un llibre blanc és posar damunt la taula 
informacions i propostes per generar debat i orientar la 
presa de decisions, doncs els seus promotors haurien de 
saber que el novembre de 2010 va tenir lloc a Màlaga 
un important i concorregut congrés que duia l’inequívoc 
títol de Reinventar la professió docent. Noves exigències 
i escenaris en l’era de la informació i la incertesa. 

L’atenció dels mitjans de comunicació s’ha fixat en dues 
de les propostes d’aquest Libro Blanco, benintencionat 
i concret, però també superficial i selectiu: la formació 
inicial i l’avaluació del professorat. 

Pel que fa a la formació inicial de tot el professorat no 
universitari –recordem-ho– planteja un model que dura 
7 anys i que constaria de diverses etapes: un grau (de 4 
anys); un examen posterior tipus test, de caràcter estatal i 
amb un nombre de places variable però limitat, en funció 
de les necessitats del sistema; un màster teòrico-pràctic (1 
any); i pràctiques professionals supervisades i retribuïdes 
en algun dels centres educatius acreditats ad hoc (2 anys). 
És el que s’ha anomenat el MIR (metges interns residents) 
educatiu, per analogia amb el sistema d’especialització i 
inserció professional dels metges... 



LLIBRES BLANCS,
LLIBRES BOIROSOS

Quant a l’avaluació, afirma textualment que 
tots els docents haurien de ser avaluats 
sistemàticament i periòdicament. I proposa 
diversos procediments: el portfoli (una 
mena d’informe elaborat pel docent mateix, 
que contingués tota la informació relativa 
a la seva formació i exercici professional, 
aquella que considerés rellevant de cara a 
la seva avaluació), els resultats i progressos 
del seu alumnat i del centre on treballa, i 
l’observació en directe de la seva actuació 
dins de l’aula. La informació recollida es 
podria complementar encara amb l’opinió 
dels alumnes (a través de qüestionaris), 
la relació amb les famílies, la participació 
en les activitats del centre, etc. El model 
que tenim més a mà en aquests moments 
on emmirallar-nos és el de l’avaluació del 
professorat universitari, que fan l’ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación) i l’AQU (Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari 
a Catalunya), de resultats controvertits i 
conseqüències més que discutibles...

Què podem dir de tot plegat? Primer de 
tot, que a Catalunya, des de fa ja tres anys, 
tenim un Pla de Millora de la formació 
inicial del professorat que, entre les se-
ves coses bones, té que es fa de manera 
consensuada entre totes les universitats 
catalanes i els departaments responsables 
d’Ensenyament i d’Universitats, i que es 
fa sense presses i sense apriorismes. No 
és un mal punt de partida, tot i que, tal 
com ha advertit la Comissió Europea, el 
vertaderament urgent i d’efectes immediats 
seria el desenvolupament professional i la 
formació dels docents en exercici... quan el 

cert és que aquests darrers anys la partida 
del Departament d’Ensenyament destinada 
a aquesta qüestió ha quedat molt propera 
al zero i s’ha deixat tot en mans de la bona 
voluntat dels docents i d’institucions com 
els sindicats o els moviments de renovació 
pedagògica. 

En relació amb l’avaluació, qui pot discu-
tir-ne la necessitat? Els problemes vénen 
quan es passa de les declaracions més o 
menys cridaneres a la seva operativització. 
Quina hauria de ser la seva finalitat? La 
millora o la penalització? Qui l’hauria de 
dur a terme? La direcció, la inspecció, la 
comunitat educativa? Amb quins procedi-
ments i criteris? Amb quines conseqüèn-
cies? Com s’ha escrit, tots els infants i 
joves tenen dret a tenir bons mestres, i és 
evident que, com en totes les professions, 
n’hi ha alguns que no fan bé la seva feina, 
que són mals professionals. Però què sol 
fer l’administració educativa davant de 
l’evidència? Canviar-los de centre o no fer 
res! Si aquest fos el problema, no caldria 
organitzar tot un muntatge avaluador costós 
i complex per resoldre situacions perfecta-
ment conegudes i objectivables...

Hi ha iniciatives que neixen amb l’objectiu 
d’afrontar i de resoldre problemes. D’altres, 
però, semblen més aviat bancs de boira per 
ocultar una gestió política poc falaguera 
o per desviar l’atenció de les pròpies res-
ponsabilitats...

3
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Monogràfic
La lectura i la seva didàctica són, des de fa moltes dècades, motiu de debat 
en l’entorn escolar. Tot i això les darreres tendències, innovacions, plan-
tejaments pedagògics, infraestructures i polítiques educatives han deixat 
per evident la necessitat d’afrontar, amb noves perspectives més actuals 
i contemporànies, la didàctica de la lectura i per extensió de la mateixa 
literatura. Des de la biblioteca de Rosa Sensat afrontem aquest monogràfic 
com una imatge instantània d’un moment lector que per una banda es 
mostra esplèndid –riquesa i qualitat de les publicacions infantils, diversitat 
de temàtiques, interès per part dels docents...– i per l’altra arriba carregat 
de mals averanys –manca de formació inicial, reducció de la producció edi-
torial, desinversió en plans de lectura... Tot plegat volem afrontar-ho en les 
pàgines següents tot oferint una perspectiva àmplia i diversa a fi que, per 
una banda, acontentem els més exigents i, per l’altra, despertem l’interès 
per aquest món de la lectura que durant molt temps hem tingut la sensació 
que “com que és per a petits” ha estat denostada tot i mostrar un alt grau 
d’exigència i qualitat. 

Creiem que la selecció dels autors i els articles que ens regalen conformen 
un ramellet ben florit de primeres figures que no només mostren un alt grau 
de competència científica, sinó que a més tenen els peus ben assentats 
a terra, a la realitat del dia a dia de les escoles i instituts i ens ofereixen 
exemples i experiències que de ben segur ajudaran i animaran tots els 
lectors de la revista. 

És per això que en primer lloc hem cregut adient demanar a l’Ana Díaz-Plaja 
que ens faci una visió, sempre encertada i precisa, com pertoca en una 
persona de tan llarga trajectòria en el tema, a l’entorn de com afrontar els 
reptes actuals i de futur de la literatura infantil i juvenil als centres. 

A continuació, i seguint un xic les edats dels lectors, de més petit a més 
gran, Emma Bosch, Teresa Duran i Joan Portell ressegueixen l’evolució a 
desenvolupar per un lector al llarg de la Primària i la Secundària. És així 
com Emma Bosch, Sílvia Burset i Encarna Beltran ens donen notícia sobre 
la lectura de la imatge, una assignatura pendent a molts centres educatius; 
Teresa Duran ens acosta a tots aquells llibres de literatura infantil que tam-
bé mereixen tenir presència a les aules: els llibres d’imatges que no són 
pròpiament àlbums però s’hi assemblen; i, finalment, Joan Portell afronta 
el tema de la narrativa infantil i de la seva necessitat de formació per part 
dels mestres i professors més enllà de l’aula de literatura. 



MIREM, LLEGIM I PARLEM
DE LITERATURA

I, com si tots els tres anteriors autors se situessin a sota d’un 
paraigua, l’article següent, del professor xilè Felipe Munita, 
ens enriqueix amb la seva mirada a l’entorn del mediador de 
la lectura en la formació del lector literari en context escolar, 
i sobre les possibles actuacions mediadores que afavoreixen 
la dinamització dels textos de literatura infantil i juvenil en 
aquest procés. 

En aquest monogràfic s’ha cregut adient entrevistar la 
professora Teresa Colomer, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i coordinadora del grup d’estudi GRETEL, la qual 
ens ofereix una visió actual de la lectura, la seva didàctica i 
tendències de futur. 

Pel que fa a les experiències hem cregut adient oferir la pos-
sibilitat de conèixer el Grup de Desenvolupament Personal 
i Social del Lector, i les maletes confeccionades des de la 
biblioteca de Rosa Sensat que, amb el títol de Guerres que no 
s’acaben, ens proposa una reflexió a l’entorn d’aquest tema 
des de la mirada de la literatura. Així mateix, i en l’apartat 
d’experiències dinamitzades directament des dels centres, 
la Mariona Trabal, bibliotecària de l’escola Orlandai, de Bar-
celona, ens il·lumina sobre la lectura dels àlbums il·lustrats 
a l’escola de Primària posant el dit a la llaga pel que fa a la 
selecció i la mediació com a claus per formar lectors literaris. 
I finalment Carme Pardo i Teresa Verdaguer, de l’IES Vila de 
Gràcia, de Barcelona, ens expliquen l'activitat que porten a la 
pràctica amb el títol de Mirem, llegim i parlem de llibres, en 
la qual fan un recorregut des dels àlbums i llibres il·lustrats 
fins als clàssics de la literatura. 

Per acabar només podem dir-vos que després de submergir-
vos en el món de la lectura i la literatura per a infants i joves 
esperem despertar, encara més, la necessitat de mirar, llegir 
i parlar de literatura. 

amàlia ramoneda

Coordinadora del monogràfic

MIREM, LLEGIM I PARLEM
DE LITERATURA
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Se suposa que qui hagi obert aquest número de PersPectiva escolar ja està interessat en 
el món de la literatura i que voldria orientar de la millor manera possible els seus alumnes 
perquè esdevinguin bons lectors. Aquest article i aquest monogràfic volen ajudar aquests 
mediadors a no perdre’s. El bosc de la lectura és espès i ple de falses pistes i de camins 
que no condueixen enlloc. 

Els quatre punts cardinals de la literatura
al món escolar

ANA DÍAZ-PLAJA 

Universitat de Barcelona

Perduts en el bosc de la lectura

Com a mestres, professors o mediadors en 
general, conduïm els nens, els adolescents 
d’una manera subtil o explícita, òbvia o 
dissimulada, però amb un objectiu clar: 
fer-ne bons lectors.

I què vol dir un bon lector? Aquell que llegeix 
molts llibres? Aquell que potser no en llegeix 
tants, però que sap aprofundir en el seu 
contingut i gaudir-ne? Aquell que només és 
fidel a la lletra impresa? Aquell que desco-
breix noves formes de lectura? Aquell que es 
deixa aconsellar o aquell que té un gust lector 
ferm... encara que sigui un mal gust?

I què vol dir orientar els alumnes? Si 
repasséssim el que s’ha publicat sobre 
animació a la lectura o mediació lectora 
en els últims anys, ens trobaríem amb 
moltes teories, estratègies diverses i fins 
i tot oposades. Els mediadors –mestres, 
professors, bibliotecaris, família, adults 
o companys que comparteixen el fet de 
llegir amb nens i adolescents– tenen al 
seu abast un munt de mètodes de treball, 
d’orientacions didàctiques i de propostes 
pedagògiques per tal de tractar el fet del 
llibre i la lectura. De vegades en són massa. 
I el mediador se sent una mica desorientat 
amb indicacions que depenen de l’últim 
article que ha llegit o de la darrera confe-
rència a què ha anat sobre el tema. 



Quines són aquestes pistes falses? En 
primer lloc, hi ha els laberints de la pres-
cripció, que poden suposar l’extraviament 
de futurs lectors avorrits de llegir obres que 
no haurien triat mai. En segon lloc, trobem 
els cul-de-sacs de la llibertat lectora, que, 
com deia Gabriel Pennac, preveu fins i tot 
la llibertat de no llegir res en absolut. En 
tercer lloc, hi ha els corriols que ens en-
dinsen en un tipus determinat de lectura i 
que no permeten veure nous camins i altres 
formes de moure’ns pel bosc.  

Per caminar segurs per aquest bosc caldrà 
tenir els ulls ben oberts, un bon sentit de 
l’orientació i, sobretot, fer el camí amb una 
bona brúixola.

Una brúixola per a la lectura a l’escola

Proveïm-nos d’una bona brúixola que ens 
permeti avançar amb seguretat. En primer 
lloc, cal orientar-la bé. Cal saber que aquest 
bosc de la lectura es troba a la institució 
escolar, que no és el mateix que en una 
biblioteca pública, en un esplai o en una 

llibreria. Per tant, el mediador aquí ha 
de saber amb quins topants compta per 
iniciar el trajecte. 

El nord marca la classe de literatura o la 
classe de llengua. Som al pol de la lectura 
prescriptiva. És el moment de la classe 
de literatura, a Secundària, o de la classe 
de llengua, on, a base de lectures obliga-
tòries o de fragments llegits en el llibre 
de llengua, els estudiants s’acostaran a 
Carner o a Delibes; a Ausiàs March o a El 
Lazarillo de Tormes. És el lloc on el docent 
recomanarà una pel·lícula que adapta un 
clàssic universal o organitzarà una sortida 
al teatre per anar a veure un Shakespeare 
o un Txèkhov. Autors que no haurien triat 
mai; gèneres que els són aliens, escrits en 
una llengua més difícil o que els retraten 
mons als quals no estan acostumats. És 
l’accés a la gran cultura.

L’agulla assenyala el sud: ens trobem en 
el terreny de les lectures recomanades 
des de la biblioteca del centre o des de la 
tutoria. Ens endinsem en els terrenys de la 
literatura infantil –o juvenil– homologada; 

7
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en les col·leccions que els nens i joves van 
trobant al llarg de la seva trajectòria lectora. 
L’escola, segons la seva capacitat, la seva 
economia o la seva bona orientació, haurà 
triat –amb més o menys encert, amb més o 
menys capacitat d’informació– bones col-
leccions de lectura, d’editorials que s’han 
guanyat la confiança de mestres, crítics i 
educadors. També haurà triat una varietat 
gran de gèneres, des de l’omnipresent 
narrativa a poesia i teatre ben pensats i 
adequats, com també una bona varietat 
de tipus de llibres: àlbums, còmics, lli-
bres joc, etc. I també tindrà a disposició 
dels lectors obres en suport audiovisual i 
connexió a internet.

Ara el pol de l’est ens mostra un altre pa-
norama: és el de l’ambient familiar. Aquí 
podrem trobar un marc divers per a cada 
nen. Des de famílies on es parla una llengua 
diferent de l’escola –i, en conseqüència, on 
el poc o molt que s’hi llegeixi serà en una 
llengua diferent i fins i tot en un alfabet 
diferent– fins a famílies autòctones; des de 
famílies amb una curiositat i capacitat de 
lectura notables fins a famílies d’analfabets 
funcionals. Des de famílies consumidores 
de cultura (exposicions, teatre, cinema, 
etc.) fins a famílies l’aliment bàsic de les 
quals és la televisió i no precisament la 
cultura. Cada nen rep a les seves hores no 
escolars un seguit d’estímuls lectors molt 
diversos. La seva educació no formal en 
depèn i té una influència poderosíssima 
en la seva estructura lectora. És a partir 
d’aquests estímuls –o en contra– que el 
nen va formant el seu criteri o el seu marc 
de referències. I és també el moment en 

què els adolescents comencen a fer la 
seva tria personal i a definir-se a través 
dels seus gustos.

El pol de l’oest és format per totes les 
pantalles: les omnipresents, poderoses, 
magnetitzants pantalles de l’ordinador, 
l’iPad, el mòbil... La possibilitat d’apps i 
d’intervenir en Facebook, Twitter i altres 
xarxes. Uns ginys, unes aplicacions i uns 
sistemes que semblen posar en qüestió el 
llibre de paper i cartró, amb lletres i imat-
ges. I sembla posar en qüestió una forma 
de lectura lineal i estàtica per substituir-la 
per una altra de fractal i multimodal. Els 
usuaris de pantalles s’informen, adqui-
reixen coneixements, juguen, localitzen 
informacions. La pantalla ofereix cinema, 
literatura, ciència, joc, actualitat..., i, so-
bretot, interacció instantània amb altres 
usuaris que saben tant com ells dels temes 
que els interessen.

Del bosc espès a les constel·lacions 

Ja coneixem els quatre punts cardinals de 
la lectura a l’escola, on la brúixola ens ha 
fet arribar. Ara, per fer-ne un bon ús, cal 
saber què més hem de saber per tal de 
mantenir el rumb correcte.

En primer lloc, cal acostar-se a l’agulla que 
marca el nord: la lectura preceptiva. Com 
ja hem insinuat, s’ha parlat molt malament 
de l’obligació i la prescripció en la lectura. 
Se suposa que és la culpable de l’abandó 
lector en un terreny on hauria de permetre’s 
la llibertat absoluta. Tanmateix, cal recordar 
que es tracta d’un terreny que és exclusiu 
de l’escola: ni a la biblioteca, ni a l’esplai, 
ni a la família trobarem lectures obligatò-
ries. Ni trobarem un docent que les vetlli. 
Ni trobarem un ritme de lectura reposat, 
lent, que ens permet enfonsar-nos en les 
paraules i aprendre a assaborir-les d’una 
manera lenta. Cal reivindicar aquest paper 
de l’escola, que desenvolupa una lectura 
en intensitat, de la mà d’un docent que 

“PROVEÏM-NOS D’UNA BONA 

BRÚIXOLA QUE ENS PERMETI 

AVANÇAR AMB SEGURETAT.

EN PRIMER LLOC,

CAL ORIENTAR-LA BÉ”



prèviament ha d’haver descobert, assaborit; 
que s’ha d’haver enamorat de les paraules 
i els textos. Que s’ha preparat per tractar 
els textos amb amor, i per aproximar-los 
als seus alumnes.

El mediador escolar, en aquest sentit, 
treballarà per dos objectius que són com-
plementaris, però no idèntics. Llegir més 
bé és l’objectiu de la classe de literatura 
o de llengua, el nord de la nostra brúixola. 
Cal: 

• Presentar obres o autors que desco-
neixia. 

• Convèncer que una lectura oblidada 
em va fer subestimar una obra o un 
autor.

• Indicar relacions entre obres de dife-
rents èpoques i cultures que els meus 

escassos coneixements no em perme-
ten –ni em permetran– detectar a mi 
sol.

• Oferir una lectura que aprofundeixi la 
meva comprensió de l’obra.

• Explicar el procés de composició ar-
tística.

• Il·luminar la relació de l’art amb la 
vida, la ciència, l’economia, l’ètica, 
la religió, etc.

Aquest mateix docent ha de dirigir-se sovint 
al sud, al terreny de la biblioteca escolar. 
Intervenir en les tries que s’hi facin. Conèi-
xer bé les sèries que entusiasmen, es diguin 
Geronimo, Gregg, Harry Potter o Cornelia 
Funke. Proposar obres que els alumnes no 
trien per desconeixement. Vetllar perquè 
la varietat sigui present a les lleixes de la 
biblioteca: varietat de gèneres, tipus de 
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llibres i àmbits de coneixement. Portar els 
alumnes a descobrir llibres que no salten a 
la vista: clàssics una mica oblidats, llibres 
experimentals, adaptacions agosarades 
d’un clàssic desconegut...

(Wystan Hugh Auden, citat per Borràs, 
2005: 59)

I també treballarà per aclimatar-se al clima 
del sud, el de la biblioteca, on els infants 
i joves han de crear un hàbit de lectura, 
ampli, ric variat, que els faci llegir més. 
Cal:

• Crear i fomentar hàbits lectors esta-
bles.

• Ajudar a llegir per llegir, diferenciant 
clarament la lectura obligatòria de la 
voluntària.

• Orientar la lectura extraescolar.

• Coordinar i facilitar la selecció de lec-
tures segons l’edat i els interessos dels 
destinataris. 

• Preparar, desenvolupar i avaluar acti-
vitats d’animació a la lectura. 

(Cerrillo, 2007: 88, citat per Lluch i Valriu, 
2013: 23)

Ara ens n’anem fora del domini de l’es-
cola... però, és cert que el pol est queda 
fora de l’àmbit escolar? Els hàbits lectors i 
culturals personals dels alumnes, allò que 
han après a casa d’una manera indirecta, 
no ha d’afectar el mediador escolar? El seu 
ambient familiar queda fora de l’horitzó 
lector escolar. I en el cas de les pantalles –el 
pol oest–, han de quedar com una distracció 
que molesta en els aprenentatges d’aula i 
distorsiona la creació de l’hàbit lector? Val 
la pena conèixer aquests territoris sovint 
inexplorats: molts ens donaran les pautes 
dels gustos, interessos i orientacions dels 
nostres lectors. Podem, a partir d’un tema 
o d’una manera de comunicar-se, establir 
relacions amb temes de la literatura uni-

versal; crear connexions entre la sèrie de 
televisió preferida i una obra de Shakes- 
peare, com fan Balló i Pérez; un lligam 
entre la cançó que escolta el jove a Spotify 
i un poema de Machado; un ressò del joc 
que ha descobert a internet amb els llibres 
joc que pot trobar a la biblioteca del centre. 
En una paraula, ajudar-lo a crear ponts 
entre els seus diferents àmbits; establir 
constel·lacions –tal com diu G. Jover– o 
passarel·les –com he dit jo mateixa– de 
temes o de formes; de ritmes i idees que 
l’ajudin a fer-se un lector sòlid, que sàpiga 
llegir més i llegir més bé; establir connexions 
entre el lector que és a casa i el que s’està 
formant en l’àmbit de l’escola. 

En suma, es tracta de no perdre el nord, 
recórrer el sud, descobrir l’oest i navegar 
per l’est.

Per saber-ne més

Balló, Jordi; Pérez. El mundo un escena-
rio. Shakespeare, el guionista invisi-
ble. Barcelona: Anagrama, 2015.

díaz-Plaja, Ana. “Entre llibres: la cons-
trucció d’un itinerari lector propi 
en l’adolescència”, dins T. Colomer 
(ed.). Lecturas adolescentes. Barce-
lona: Graó, 2008, p. 117-147.

Lluch, Gemma; valriu, caterina. La lite-
ratura per a infants i joves en català: 
anàlisi, gèneres, història. Alzira: Bro-
mera, 2013.

Jover, G. Un mundo por leer. Barcelona: 
Rosa Sensat, 2007.



En una societat en què la imatge té un paper primordial, llegir i analitzar imatges hauria 
de ser assignatura obligatòria en tots els nivells educatius. Per aquest motiu els docents 
necessiten aprofundir en la seva formació perquè els escolars aprenguin a llegir el món 
visual que els envolta. El llibre il·lustrat pot ser un recurs òptim en aquesta tasca.

“Lectura de la imatge”: l’assignatura pendent

EMMA BOSCH
SÍLVIA BURSET

ENCARNA BELTRAN*

Facultat d’Educació. Universitat de Barcelona

Estem preparats per (ajudar a) llegir 
imatges?

La nostra experiència com a formadors 
en l’àmbit de l’educació visual i plàstica 
de futurs mestres d’Educació Infantil i 
Primària ens permet afirmar que molts 
dels nostres estudiants tenen dificultats 
per llegir imatges i per crear-ne. Al ma-
teix temps, molts mestres que s’apunten 
als cursos de formació continuada que 
impartim expressen també les seves 
mancances en la lectura d’imatges. Diuen 
que no coneixen prou eines per llegir-les 
i tampoc no se senten còmodes utilitzant 
el llenguatge visual. 

La paradoxa és que, tot i aquest reconei-
xement de desconeixement, la majoria de 
docents de tots els nivells educatius, des 
de l’Educació Infantil a la universitat, fan 
servir les imatges com a material de suport 
en totes les àrees (llengües, coneixement 
del medi, matemàtiques...). Sovint s’hi 
utilitzen imatges fixes (fotografies, il-
lustracions, gràfics, diagrames, mapes...) 
i imatges en moviment (films de ficció i 
documentals, dibuixos animats, videoclips, 
videojocs...). 

Així mateix, els docents demanen als 
seus alumnes tasques en les quals han 
de fer servir imatges. Els encarreguen que 
confeccionin pòsters, que dibuixin mapes 

*Les autores d’aquest article formem part del grup de 

treball de Rosa Sensat Il·lustrem-nos, creat fa poc, on 

docents de tots els nivells educatius i bibliotecaris ens 

hem proposat llegir i analitzar llibres il·lustrats selec-

cionats segons temes gràfics i dissenyar recursos que 

fomentin la lectura d’imatges.
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visuals, presentacions digitals, dossiers 
impresos, que il·lustrin textos, que facin 
còmics... I, en veure els resultats, alguns 
docents es queixen de l’ús inadequat, fins 
i tot pèssim, de les imatges. Les que han 
estat «robades» d’internet sovint no tenen 
la qualitat necessària per ser ampliades o 
per poder ser impreses, acostumen a estar 
pixellades i deformades. Si són fotografies 
fetes pels mateixos alumnes, n’hi ha mol-
tes de mal enquadrades, desenfocades, 
il·luminades... Sovint, les imatges tenen 
franges perquè les impressores domèsti-
ques no tenen mai prou tinta o es presen-
ten amb bitons involuntaris perquè s’ha 
acabat algun dels cartutxos. Altrament, 
amb freqüència s’utilitzen les imatges amb 
una funció merament decorativa, moltes 
són estereotipades i podrien qualificar-se 
d’infantilitzades.

Hi ha professors que critiquen aquest mal 
ús, però hem de fer un treball d’autocrítica 
i preguntar-nos com podem exigir als alum-
nes que tractin les imatges adequadament 
si mai no han rebut unes mínimes nocions 
de disseny gràfic. El problema s’agreuja 
quan són els docents mateixos els que 

maltracten les imatges en els materials que 
utilitzen, fet que evidencia el seu desco-
neixement o desinterès pel tema. 

Vivim en un món on la imatge és la prota-
gonista dels missatges comunicatius, però 
el nivell d’alfabetització visual i de maneig 
de les eines tecnològiques d’estudiants i 
de docents és clarament deficient.

“Lectura de la imatge”: assignatura absent

El lenguaje visual pertenece a una cultura 
más primitiva que el lenguaje escrito y es de 
los primeros que aprenden los niños. A pesar 
de la importancia que tiene en nuestras vidas 
y la naturalidad con la que nos manejamos 
dentro de él, su estudio está poco extendido, 
sobre todo en comparación con el lenguaje 
verbal. (Jardí, 2012:7)

És falsa la creença que les imatges es 
llegeixen de manera innata. La lectura 
de la imatge requereix d’aprenentatge i 
és important que es faci en les primeres 
edats. 

En l’etapa d’Educació Primària, una de 
les competències transversals definides 
en el currículum és la comunicativa, que 
es concreta en les competències oral, 
escrita i audiovisual, i totes les àrees són 
responsables del seu desenvolupament. Es 
reconeix aquesta competència en els ob-
jectius de les diferents àrees. Per exemple, 
«utilitzar diversos llenguatges per expressar 
i comunicar els continguts de l’àrea de 
forma personal i creativa, seleccionar i 
interpretar dades expressades per mitjà 
de codis diversos (lingüístics, numèrics, 
gràfics) i reflexionar sobre el mateix procés 
d’aprenentatge» en l’àrea del Medi Natural, 
Social i Cultural. En referència als diversos 
codis: el codi lingüístic es treballa des de 
l’àmbit de les llengües, el numèric des de 
les matemàtiques, i es pressuposa que el 
gràfic s’ensenya des de l’àmbit de l’edu-
cació artística. Si repassem els objectius 



i continguts d’aquesta última àrea, ens 
adonem que se centren principalment en 
el desenvolupament de la sensibilitat i dels 
llenguatges artístics i es dóna prioritat a 
l’expressivitat, la creativitat, les emoci-
ons... alhora que es deixa menys espai als 
aspectes propis de la comunicació visual 
en el seu àmbit més funcional. 

Per aconseguir una bona alfabetització vi-
sual dels infants calen mestres ben formats. 
Una bona preparació passa per una bona 
formació inicial. Seguint la tònica d’etapes 
anteriors, aquí tampoc no es dóna impor-
tància al llenguatge visual. Si repassem, per 
exemple, les matèries del grau de mestre 
en Educació Primària que s’imparteixen a 
la Universitat de Barcelona, només hi ha 
una assignatura obligatòria, Didàctica de 
l’Educació Visual i Plàstica, en la qual en 
unes 27 sessions s’ha de treballar, entre 
d’altres continguts, l’anàlisi, pràctica i re-
flexió sobre el món de les imatges. Només 
aquells alumnes que escullen la menció 
d’Educació Visual i Plàstica o la menció 
en Biblioteques Escolars poden ampliar 
aquesta formació amb assignatures com 
Cultura Visual, Lectura de la Imatge o 
Àlbum, Còmic i Cinema, entre d’altres. 

Llibres il·lustrats: eines ideals per al foment 
de la lectura d’imatges

Els darrers anys, els llibres il·lustrats estan 
vivint un boom editorial que ha produït 

un augment tant en el nombre d’obres 
publicades com en la seva qualitat. Con-
seqüentment ha augmentat també l’interès 
dels docents per aquests tipus de llibres i 
els han portat a les seves aules.

Els llibres il·lustrats no narratius (imatgia-
ris, abecedaris, llibres de coneixement, lli-
bres joc...) i els narratius (relats il·lustrats, 
àlbums i còmics) poden ser uns excel·lents 
materials didàctics per a la lectura de la 
imatge. Són objectes accessibles i assequi-
bles als pressupostos escolars. Les imatges 
que podem trobar en aquests llibres són 
ben impreses, d’estils gràfics i tècniques 
molt diversos, i amb funcions també molt 
diferents. Hi trobem imatges documentals, 
informatives, lúdiques, narratives, estè-
tiques... Dins dels avantatges d’utilitzar 
llibres a l’aula, un és que l’usuari pot 
controlar el ritme de lectura i permet tenir 
més d’un receptor. Treballar amb imatges 
en suport llibre ens permet fusionar dues 
formes de lectura: la lectura pròpia de les 
imatges bidimensionals, on la mirada té 
certa llibertat per recórrer la superfície; i 
la lectura seqüencial, pròpia dels textos 
narratius, on llegir consisteix a retenir el 
que ja s’ha llegit anteriorment i associar-ho 
amb el que es llegirà a continuació. 

Generalment, aquests llibres s’analitzen 
des d’una perspectiva lingüística i lite-
rària, amb focalització en els arguments 
i els temes. Poques vegades se centra 
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l’atenció en l’estudi i l’anàlisi de les formes 
visuals. Des d’aquest aparador convidem 
els mestres i altres mediadors a elaborar 
propostes que fomentin la lectura de la 
imatge impresa. Propostes que centrin 
l’atenció en com la “forma” és al servei 
del “missatge” (sigui o no narratiu) i es-
tudiar en profunditat el valor comunicatiu 
dels aspectes materials del suport (parts 
del llibre, forma, mides, enquadernació, 
paper, disseny i manipulacions de les 
pàgines, tintes...) i de les característiques 
pròpies de la imatge (estil gràfic, tècnica, 
angulació, plans, delimitació, elements 
del llenguatge visual, intericonicitat...). 
No hem de tenir por de tractar amb els 
nostres infants temes com l’ús expressiu i 
narratiu dels plans, la convivència en una 
sola il·lustració d’elements representats 
de forma naturalista i amb efecte raigs 
X, l’ús simbòlic dels colors, la tipografia 
expressiva, l’ús d’imatges estereotipades, 
etc. Aquestes propostes no només ens 
ajudaran a llegir millor el llibre, sinó que 
ens facilitaran entendre el funcionament 
del llenguatge visual i millorar les nostres 
capacitats de lectura d’altres formes de 
comunicació (audio)visuals. 

Un bon mediador en la lectura d’imatges 
hauria de pensar activitats que fomentin 
l’observació atenta, que promoguin el 
treball d’identificació i descodificació dels 
signes gràfics, com també facilitar que el 
lector estableixi connexions i relacions. 
Haurien de convidar els alumnes a fer 
comentaris, interpretacions, a formular 

hipòtesis i ésser crítics. És 
bo deixar que el lector s’equi-
voqui i rectifiqui. No donar 
solucions. I, el més impor-
tant, despertar la curiositat 
pel món (visual). 

En resum, hem qualificat la 
“Lectura de la Imatge” com 
una assignatura absent i 
pendent. Els docents podem 
comptar amb un material 

“extraordinari” (els llibres il·lustrats) per 
començar a gestar-la i fer-la present. Ante-
riorment, ja hem assenyalat les mancances 
que té l’educació formal en la preparació 
dels mestres per desenvolupar en els seus 
alumnes la competència en la lectura 
d’imatges. Afortunadament, els docents 
poden ampliar la seva formació gràcies a 
nombrosos seminaris, cursos i màsters que 
hi ha al voltant del llibre il·lustrat, on poden 
trobar eines i recursos molt valuosos.

Per acabar, no hem d’oblidar que a més 
d’interpretar imatges també és important 
ser capaç de fer ús dels codis visuals per 
generar missatges. I perquè els alumnes ho 
puguin fer de manera eficaç, s’hi haurien 
d’implicar tots els docents, no només els 
d’Educació Visual i Plàstica. Però això seria 
tema per a un altre article.

Per saber-ne més

jardí, Enric. Pensar con imágenes. Bar-
celona: Gustavo Gili, 2012.

joly, Martine. Introducción al análisis de 
la imagen. Buenos Aires: La Marca, 
1999.

salisBury, Martin. Ilustración de libros 
infantiles. Barcelona: Acanto, 2005 
[2004]. 



L’àlbum està esdevenint objecte d’estudi i de plaer alhora. Resulta interessant saber dis-
tingir-lo d’un relat il·lustrat i veure com, a poc a poc, un llibre que costa tant de definir com 
és l’àlbum va emprenent nous camins i acceptant nous reptes per engrandir la lectura i 
la biblioteca.

Albumari

TERESA DURAN

Professora jubilada
Universitat de Barcelona

De l’àlbum se’n parla tant que, a vegades, 
es pot arribar a creure que no hi ha cap 
altre llibre ni cap altra lectura digna de 
merèixer l’atenció de qui es dedica a la 
literatura per a infants i joves. I això, per 
què? Una proposició ha fet fortuna i és, 
segurament, la que més ha contribuït a 
aquest èxit. La va publicar Peter Hunt l’any 
2001 i diu: “L’àlbum és l’única contribució 
que la literatura infantil ha fet al conjunt 
de la literatura; els altres gèneres han es-
tat purament imitatius”. Caram! I en què 
consisteix, què és, aquesta contribució 
única i excepcional? 

Del relat il·lustrat a l’àlbum

En principi, a l’arrel de tot, un àlbum és un 
llibre en blanc, destinat a col·leccionar-hi 
poesies, fotografies, etc. I així fou durant 
molt de temps fins que, dins la producció 
editorial, es va denominar àlbum un tipus 
de llibre de gran format, tapa dura i profusa-
ment il·lustrat destinat a infants. Mentres-
tant, també es feia servir la paraula àlbum 
per designar un disc musical, o per aplegar 
dins una coberta en tapa dura les diferents 
pàgines de còmic que prèviament havien 
estat publicades en revistes periòdiques. 
Tot això són col·loquialismes, argots pro-
fessionals que no arriben a definir allò que 
actualment cal entendre com a “àlbum” 
en tant que modalitat de llibre. 

15

març - abril ´16 
386

M
M O N O G R À F I C



16

Una inèrcia –que ja fa massa anys que 
dura– porta la gent que s’hi dedica a 
creure i defensar que “l’àlbum és un conte 
il·lustrat”. Un conte il·lustrat és exactament 
això: una narració –popular o d’autor–, que 
ha estat interpretada visualment per un 
il·lustrador. Aquest tipus de llibre té una 
història prou llarga rere seu i desitgem 
també que un llarg i bell futur. Però no se 
l’hauria de definir com a àlbum, sinó com 
a relat il·lustrat (segons el diccionari, un 
relat és una relació o narració de fets reals 
o imaginaris, i, per tant, aquí hi entren con-
tes, poesies, biografies, etc.). Fixem-nos, 
tanmateix, que allò que és substantiu és 
el text i que la il·lustració hi manté el lloc 
de complement.

Els elements expressius de l’àlbum

Sophie van der Linden (2013), en un es-
tudi imprescindible sobre el tema, reprèn 
l’origen del mot, i a partir d’aquí, presenta 
la definició següent: “L’àlbum és, per 
damunt de qualsevol altra cosa, un suport 
d’expressió. La seva unitat primordial és la 
doble plana, sobre la qual s’inscriuen, de 
manera interactiva, imatges i text, tot se-

guint una concatenació articulada de pàgina 
a pàgina”. I hi afegeix: “La gran diversitat 
dels àlbums deriva de la seva gran llibertat 
per organitzar text, imatge i suport”. 

Ara centrem-nos en alguns detalls d’aques-
ta definició. Com a “suport d’expressió” 
hem d’entendre “llibre”, perquè s’hi parla 
de doble plana i de pàgines. També parla 
d’“imatge” i no només d’il·lustració, perquè 
la tipografia, els blocs de text, els espais 
buits, el paper, el color, la coberta, les guar-
des, etc., compten i importen visualment. 
La il·lustració solament seria un element 
més de la imatge. El fet que en un àlbum 
la doble plana no estigui aïllada, sinó que 
mantingui una relació de continuïtat amb 
les pàgines anteriors i posteriors, ajuda a 
fer que el receptor d’aquest llibre en pugui 
inferir una coherent significació versem-
blant i, si pot ser, satisfactòria. Per si això 
fos poc, el fet d’haver assolit gaudir a fons 
d’un àlbum no garanteix que les aptituds 
que s’hi han esmerçat ens serveixin per a 
les propostes comunicatives del proper, 
atesa la gran llibertat experimental que 
cada autor i cada àlbum presenten. En de-
finitiva, per a Van der Linden, els aspectes 



formals i materials que es conjuguen en 
aquest tipus de llibre són els que el fan 
esdevenir àlbum, més enllà –o més ençà, 
perquè són prioritaris– de la presència que 
hi pugui tenir un possible, però no pas 
imprescindible, argument.

No fa gaire, Emma Bosch (2015) ha fet 
una anàlisi sense fissures de tots i ca-
dascun dels recursos visuals i materials 
que hi pot haver en un àlbum i de com 
es poden combinar entre ells per adquirir 
una significació o altra. És una investigació 
exhaustiva que la porta a afirmar que tot 
àlbum és, substancialment, un dinàmic i 
polifacètic exercici de narrativa visual i que 
les competències que cal posar en joc per 
assaborir un àlbum són moltes i variades. 
Per tant, la genèrica atribució d’aquest 
tipus de llibre a un lector primerenc no 
sempre és encertada. Per arribar a aquesta 
conclusió, Bosch ha analitzat molts àlbums 
–575–, tots ells sense mots. Imaginem-nos 
fins a quin punt la seva conclusió s’hauria 
vist refermada si hi hagués inclòs els que 
porten text!

El text d’un àlbum

El text d’un àlbum pot ser subjacent (i 
Bosch li atribueix una pauta narrativa) o ben 
present. En aquest cas, el podríem situar 
dins els clàssics paràmetres de gènere: 
poesia, teatre i, majoritàriament, narrativa. 
Dins la narrativa, podríem apreciar-hi la 
tradicional estructura de plantejament /
nucli / desenllaç. Tot i així, el text d’un 
àlbum presenta sovint unes característi-
ques formals no tan tradicionals. Hauria 
de ser necessàriament breu, concís i poc 
descriptiu (les descripcions van a càrrec 
de la imatge), i permetria jugar, fins i tot 
heterodoxament, amb les repeticions, ri-
mes, el·lipsis, bafarades, o amb la retòrica, 
la sintaxi i la puntuació. També se’l podria 
deformar tipogràficament, ondulant-lo, 
engrandint-lo o enxiquint-lo, per fer-lo més 
expressiu i denotatiu. Tot i que aquestes 
són algunes bones opcions d’estil formal, 

no han de ser necessàriament imprescin-
dibles.

La gràcia de l’àlbum rau en el fet d’oferir 
una comunicació que no es presenta ni 
es rep d’una manera lineal, com ho fa el 
discurs oral o textual, fins i tot el musical 
i el cinematogràfic, sinó que aprofita la 
bidimensionalitat espacial de la doble 
pàgina (la unitat, en el cas del còmic, 
seria la vinyeta) per fer que, almenys dos 
llenguatges diferents, el visual i el textual, 
interactuïn entre ells i també amb el lector, 
i el menin a establir relacions entre allò 
que llegeix o li llegeixen i allò que hi veu 
o hi entreveu, desllorigant al mateix temps 
la significació dels elements expressius 
com mida, color, gruix, format, contigüitat, 
espai, etc. En el cas dels pop-up, també hi 
haurà la significació dels relleus o volums 
que formarien part del llenguatge tàctil. 
Per tot plegat potser seria més escaient 
parlar de “narratologia comunicativa” que 
de “narrativa literària”.

Àlbums repertori

Ara bé, tots els àlbums són narratius? O 
bé hi ha altres formes de creació textual i 
gràfica que es poden conjugar en un àlbum, 
donada la seva idiosincràsia de llibertat 
formal? Hem observat la presència, cada 
cop més abundosa, d’obres que no són 
estrictament narratives o, més ben dit, 
que no segueixen l’estructura narrativa 
clàssica de plantejament, nucli i desenllaç. 
A vegades el seu text no passa de ser un 
mer enunciat. Són àlbums que anomenem 
llibres repertori, o mostraris, o... De fet, 
contenen llistes que, pel fet de ser un llibre, 
exposen els seus ítems una pàgina darrere 
o al costat de l’altra, obtenint entre si una 
homogeneïtat concatenada. 

Per endinsar-nos dins aquest camp serà 
bo que tornem al principi de la paraula 
àlbum o conjunt relligat de fulls en blanc. 
Un full en blanc va d’allò més bé per fer-hi 
una llista. Tothom en fa: la de la compra, 
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la dels convidats, la dels deures a fer... En 
principi és relativament senzill: s’escriu 
una cosa rere l’altra o, força més sovint, 
una sota l’altra, i anar fent... 

Umberto Eco (2009) ha fet un estudi essen-
cial sobre les llistes dins les arts literàries 
i plàstiques. Ens ajuda a reflexionar sobre 
les propietats i formalitzacions de la figura 
retòrica de l’enumeració. Podem distingir 
entre llistes d’objectes o de conceptes, 
podem col·locar uns i altres de manera 
ordenada o caòtica, podem fer llistes tan-
cades o obertes, etc. I podem fer llibres 
que no són sinó relacions d’objectes reals 
o conceptes simbòlics presentades de ma-
nera més o menys exhaustiva o ordenada. 
Vet aquí els atles (inventari de les terres del 
món), els bestiaris (enumeració descriptiva 
dels animals), els herbaris (catàleg de la 
flora d’un territori), els receptaris (mostrari 
de les pràctiques culinàries), etc. Són un 
tipus de llibres fins i tot molt anteriors a la 
invenció de la impremta. I no són pròpia-
ment narratius, sinó més aviat divulgatius, 
que usualment classifiquem com a llibres 
de “no ficció”, oi?

Doncs bé, l’àlbum ha trobat en aquestes 
modalitats bibliogràfiques un terreny abonat 
on exercir la seva llibertat d’innovació formal 
i metaficcional. Posem un exemple prou 
conegut: La gran pregunta, de Wolf Erlbruch 
(Kókinos, 2005), on, a cada doble plana, tro-
bem una resposta i el personatge que l’emet. 
L’ordre d’aquestes respostes és totalment 
aleatori, i la funció del llibre assoliria els seus 
objectius tant si l’obríem per la pàgina 12 
com per la 6 o la 20. Sigui com sigui, aquest 
suposat àlbum NO explica un conte, NO és 
narratiu, NO conté relacions encadenades 
de causa/efecte, ni d’abans/després, i NO 
permet arribar a cap mena de desenllaç o 
conclusió. Simplement és un repertori obert 
i aleatori de motivacions o respostes destinat 
a suscitar l’empatia del lector, provocada 
per la imatge o pel text. Aleshores, no és un 
àlbum? És clar que sí! I el podríem situar 
dins l’estela dels qüestionaris...

Amb un grupet d’investigadors estem 
treballant sobre els àlbums que seguei-
xen la pauta dels models bibliogràfics 
enumeratius: abecedaris, anuaris, atles, 
bestiaris, calendaris, cançoners, catàlegs, 
costumaris, dietaris, diccionaris, epistola-
ris, herbaris, horaris, itineraris, numeraris, 
poemaris, qüestionaris, receptaris, vocabu-
laris, etc. I més que n’hi ha, perquè ens 
fa la impressió que hem obert la capsa 
dels trons! De moment hem trobat més 
d’un àlbum per a cadascuna d’aquestes 
modalitats. Ens agradaria molt poder-ne 
fer la relació aquí, però és impossible per 
raons d’espai. 

En tot cas precisem que alguns presenten 
llistes obertes, com en l’exemple esmentat 
i, d’altres, llistes tancades, a tall de clo-
enda del llibre o desenllaç narratiu, que 
seria el cas d’¿En qué piensas? de Laurent 
Moreau (Madrid: Kókinos, 2011), que ho 
fa a la darrera imatge, la de les guardes. 
Uns quants, ni que obeeixin a una llista 
tan tancada com ho és la dels abecedaris, 
hi introdueixen una estructura narrativa 
circular a tall de cloenda, com ALFabeto, 
de Puño (Sevilla: Kalandraka, 2012). Hi 
ha bestiaris que presenten una inventiva 
enumeració gairebé infinita com Animalario 
Universal del Profesor Revillod de Javier 
Sáez-Castán (Mèxic: FCE, 2003), etc. 

Les pàgines d’un àlbum repertori poden 
permetre memoritzar el què, el com o el qui 
d’un personatge o època; meravellar-se de 
la diversitat de les coses; excloure tot allò 
que no pertany a una mateixa categoria; 
enumerar el quant i el quan en un afany 
exhibicionista; afavorir la repetició cíclica 
d’una cosa o forma amb un tractament 
rítmic; conèixer les possibles variants d’un 
concepte o presentar més d’una opció 
per a un mateix fet, objecte o idea; fer 
evident l’arbitrarietat del caos; obtenir una 
ordenació ascendent o descendent, aug-
mentativa o sostractiva, etc. Són objectius 
ben interessants, oi?, tant si per dur-los 
a terme es fan servir elements extrets de 



la realitat com si neixen a l’empara de la 
ficció més enginyosa.

“M’exalta el nou i m’enamora el vell”

Així, doncs: recordem aquella citació de 
Hunt on presenta l’àlbum com l’única 
(ehem) gran aportació literària i es refereix 
als altres gèneres de la literatura infantil 
en un to un si fa no fa desdenyós, qualifi-
cant-los de meres imitacions? Doncs bé, 
potser la imitació no és tan mala cosa. Quan 
determinats àlbums “imiten” tradicionals 
modalitats bibliogràfiques no narratives 
(que rares vegades han estat considerades 
peces literàries) i les “recreen” amb els 
recursos que els són propis, aconsegueixen 
injectar saba nova a soques velles gràcies a 
l’enginy creatiu i l’hàbil combinatòria dels 
elements formals.

Per això avui tenim al nostre abast, per 
la presència de la imatge, com a mínim 
tres modalitats de llibres il·lustrats: els 
pròpiament dits relats il·lustrats (dels quals 
caldrà fer la reivindicació un dia d’aquests); 
els àlbums narratius (amb mots o sense); 
i els àlbums repertori, on la metaficció es 
conjuga amb la narratologia visual i provoca 
un esperançador esdeveniment cognitiu, 

que descriurem “imitant” (o estrafent) el 
poema de Joan Alcover:

 

 Girant l’ullada cap enrere 
guaita les ombres de l’avior, 
i de la nova primavera 
sap on s’amaga la llavor. 
Sap que la soca més s’enfila 
com més endins pot arrelar.

 Així és com l’àlbum fila, fila,
 i així és com l’àlbum filarà.

Per saber-ne més

Bosch, Emma. Estudio del álbum sin pa-
labras. [Tesi doctoral (en curs de pu-
blicació).] Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 2015. 

eco, Umberto. El vértigo de las listas. 
Barcelona: Lumen, 2009.

linden, Sophie van der (2013). 
álbum[es]. Barcelona, Ekaré/Vario-
pinta/Banco del Libro, 2015.
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Què podem fer quan el nivell lector dels nostres joves adolescents és similar al de la 
societat adulta que els envolta? És l’institut el millor espai per desenvolupar el plaer per 
la lectura? Estem preparats per desenvolupar aquesta tasca? L’article que es presenta a 
continuació obre moltes preguntes i ofereix algunes respostes. 

La lectura juvenil, fracàs evitable?

JOAN PORTELL RIFÀ 

Pedagog

Entre els molts opinadors, tertulians i ex-
perts que trobem en els mitjans de comu-
nicació corre la brama que els nois i noies 
d’avui en dia no llegeixen i les culpables 
no són altres que les maleïdes pantalles. 
I és que no és estrany trobar aquell que, 
partint de la pròpia experiència, és capaç 
de convertir en llei universal el que va viure 
en la seva joventut i fer-la referent de tot 
un país o univers. Per això és hora, potser, 
de començar a dir en veu alta i clara que 
mai s’havia llegit tant com ara! 

Una altra cosa és conèixer què i com es 
llegeix. 

Però com intentaré mostrar a continuació, 
la lectura dels joves no és gaire diferent 
de la que desenvolupa la societat en què 
viuen i conviuen. 

Com bé comentava un dia el mestre Jaume 
Cela, “quan en una telenovel·la apareix algú 
llegint és que aviat sonarà el telèfon”. I és 
ben veritat. L’activitat lectora no esdevé una 
activitat gaire atraient des d’un punt de vista 
televisiu, però si ens diem societat culta 
hem de vetllar perquè d’una manera o altra 
es trenqui l’estereotip d’activitat solitària i 
introspectiva i esdevingui un bé social. Vet 
aquí un exemple: a Medellín, ciutat colom-
biana coneguda com la ciutat de l’eterna 
primavera però també de trist record pels 
seus conflictes amb el narcotràfic durant les 



darreres dècades del segle xx, van arribar a 
un punt de no retorn. O invertir en més ar-
mament i “seguretat” o invertir en cultura. 
La decisió final va ser apostar per la segona 
opció i durant els darrers anys, entre altres 
accions, Medellín ha construït nombroses 
biblioteques, projectades pels arquitectes de 
més renom, situades als barris més pobres de 
la ciutat. Algú recorda quina va ser la darrera 
notícia de violència a la ciutat? És evident 
que el nom ha caigut de les portades dels 
principals rotatius o del telenotícies. 

Els estudis del 2005 i el 2010 del Consell 
Català del Llibre per a infants i joves a l’en-
torn dels hàbits lectors certificava que els 
adolescents i joves, passada la fal·lera de 
la lectura a la Primària, esdevenien ni més 
ni menys que un reflex del nivell lector de 
la societat adulta que els envolta. És així 
com la davallada de lectors que s’esdevé 
durant el pas de la Primària a la Secundària 
–de 76% de nens i nenes lectors als 12 
anys passem al 54% de joves lectors als 
16 anys– no ens hauria d’estranyar quan 
ni la mateixa societat creu de debò que la 
lectura és un bé universal i un valor màxim 
de l’equitat social. 

Així, doncs, si la baula més dèbil de la ca-
dena de la lectura és aquesta adolescència, 
per què abandonem massa vegades a la 
seva dissort els joves lectors? Per què ens 
entestem a mantenir mètodes d’animació 
o desanimació del lector que poc han 
avançat en cinquanta anys i que s’han 
demostrat fins i tot com a perjudicials? 
Perquè, si féssim aixecar la mà a aquells 
lectors i lectores que durant el seu pas per 
l’institut van treballar la lectura a partir 
del típic resum o preguntes derivades del 
llibre, de ben segur que seríem majoria. I 
és que només cal que ens preguntem: què 
i quant llegiríem si en acabar un llibre ens 
en fessin fer un resum? 

Un darrer estudi demostra que el pas 
dels infants i joves pels centres escolars 
no crea ni destrueix lectors. La suma del 
total dels lectors és zero. I doncs, què fem 
malament? 

Podem, per començar, observar l’excessiva 
síndrome de l’avaluació que es deriva de 
la lectura, com si fos necessari sempre i 
en tot moment conèixer quin grau de plaer 
s’ha obtingut amb la lectura d’un llibre. 
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Símptoma clar que la lectura –i com a tal 
no entenc l’estudi literari– ha d’esdevenir 
matèria curricular. 

Així mateix, per experiència, veig pocs 
mestres i professors arribar al centre amb 
un llibre sota l’aixella, llegir el diari al pati 
o taules de sala de professors curulles de 
llibres –sempre tan netes i endreçades. I 
és que no oblidem que sempre som mo-
del i som observats al detall pels nostres 
alumnes. Siguem-ne també conscients pel 
que fa a la lectura. 

I no serà perquè no hi hagi lectures inte-
ressants o que els alumnes no llegeixen 
quan se’ls desperta l’interès. Recordem, 
a tall d’exemple, la saga Harry Potter, que 
va esdevenir un autèntic fenomen. La 
companya de monogràfic Teresa Duran de-
fensava, molt encertadament, que aquesta 
septologia havia tingut tan bona acollida 
perquè “havia passat per sota els pupitres”. 
I és que si alguna virtut va tenir el petit 
mag és que va desmitificar que els joves no 
eren capaços de llegir llibres gruixuts, va 
tornar a posar damunt la taula la fantasia, 
rebutjada per les onades de l’hiperrealisme 
juvenil de finals del segle xx, i va instaurar 
de nou el boca-orella com a manera més 
eficaç demostrada, en aquest i altres casos, 
de promoció lectora. 

I aleshores, què hauria de fer l’institut? Ha 
de fer llegir obligatòriament el Harry Potter 
o alguna de les sagues de vampirs com els 
Crepúsculo, de la Stephanie Meyer? Des 
del meu punt de vista aniríem ben errats. 
I és que una cosa és desenvolupar les 
estratègies lectores, fer créixer l’alumne 
en les habilitats per afrontar cada volta 
lectures de més dificultat, i una altra és 
el plaer lector. 

Conscients d’aquestes dues línies de ne-
goci, les editorials produeixen llibres per a 
ambdós camps. És així com, per una banda, 
trobem algunes col·leccions juvenils de 
segells com Edebé, Cruïlla, Barcanova o 

Bromera, que generen títols en els quals es 
destil·len temes de punyent actualitat –les 
drogues, la violència de gènere, el suïcidi, 
els abusos a menors...–, i per l’altra aquests 
mateixos segells treuen col·leccions desti-
nades al que ara s’ha passat a anomenar 
crossover. Aquests no són res més que 
títols pensats per al que podríem anomenar 
lectura per plaer i que, a més, estan orien-
tats a un públic molt genèric i difús que 
pot anar dels dotze als noranta-nou anys, 
amb un disseny cridaner i edicions molt 
acurades que tant trobarem a la secció de 
llibre juvenil com a lectures d’adults. És 
en aquesta segona línia on col·locaríem 
la septologia del Harry Potter, l’autora va-
lenciana Laura Gallego o la famosa trilogia 
d’Els jocs de la fam de Suzanne Collins. 
D’aquests, se’n venen a milers i moltes 
vegades tenen el suport d’una campanya de 
màrqueting de primer ordre que ha salvat, 
els darrers anys, els balanços comptables 
de moltes editorials. 

On són aquests milers de lectors joves? 

Doncs l’institut sembla que ha assumit un 
paper per al qual no ha estat preparat ni 
format: el del desenvolupament del plaer 
lector. Una funció que massa vegades 
manté forts paral·lelismes amb els treballs 
de literatura. Potser començaria a ser 
hora que l’institut se centrés en el treball 
pròpiament literari, el d’oferir eines per 
anar superant fases de lectura i permetre 
afrontar amb garanties lectures més com-
plexes. I és que és molt diferent intentar 
fer el salt mortal de les lectures de colla de 
la Primària a les lectures prescriptives de 
Secundària o Batxillerat si no els donem 
abans una bona xarxa on caure en el cas 
que l’intent fracassi. 

I és que a voltes hom té la impressió que 
l’aprenentatge lector s’acaba al final de 
Cicle Mitjà o Superior, quan s’ha assolit 
una determinada velocitat lectora i no es 
té en compte que per llegir El cafè de la 
granota de Jesús Moncada o Tirant lo Blanc 



no hi podem arribar sense haver treballat 
les veus narratives, l’estructura dels capí-
tols, els punts de vista i altres elements 
que permetran adquirir eines per afrontar 
lectures posteriors més enllà de l’histori-
cisme propi d’altres èpoques. 

Hi ha magnífics professionals que inten-
ten nedar entre les dues aigües: la de la 
prescripció i la del gust per la lectura. Un 
cas emblemàtic és el professor i escriptor 
Josep Francesc Delgado, el qual ofereix als 
seus alumnes un ampli ventall de lectures 
que, de ben segur, responen a interessos 
lectors molt diversos, en comptes d’una 
mateixa lectura per a tots ells. L’expe-
riència és bona, i dels èxits, potser que 
n’aprenguem. 

És veritat, però, com deia Ana Díaz-Plaja, 
que “hem de tenir en compte que hi ha 
determinats alumnes que si no llegeixen 
llibres a l’institut és probable que no en 
llegeixin mai”. És per això que, per crear 
aquest pòsit comú, aquests fonaments 
bàsics que ens identificaran com a societat 
i cultura, treballem amb tota la conscièn-
cia i responsabilitat possible les lectures 
prescriptives. Però recordem que només 
quan un mecànic té totes les eines es pot 
enfrontar a reparar un Ferrari, però no 
podem pretendre que ho faci quan només 
disposa d’una clau anglesa. 

Per altra banda, els instituts haurien de ser 
conscients de complementar la seva res-
ponsabilitat lectora més enllà de les classes 
que semblarien que en són responsables. I 
és que tots som conscients que determinats 
exercicis, enunciats o exàmens demanen 
més de comprensió lectora que no pas de 
Matemàtiques, Ciències Socials o Anglès 
per als quals van ser redactats. 

El centre ha de conèixer tots i cada un 
dels alumnes, descobrir-ne les necessitats 
lectores, el seu entorn social que, de ben 
segur, l’ha influït i l’influirà molt i molt en 
el seu camí lector, a fi de posar tots els 
mitjans a l’abast, totes les programacions 
individuals necessàries per atendre tots 
i cada un dels interessos dels alumnes. 
Això vol dir, crec, que els instituts han de 
disposar d’una bona biblioteca i de profes-
sionals que facin una tasca exclusivament 
d’acostament lector, una figura que es 
va començar a crear arran del programa 
puntedu del Departament d’Ensenyament, 
però que va anar esllanguint-se a poc a poc 
per causes diverses. 

I és que potser cal potenciar un professi-
onal format –bibliotecari si és possible–, 
que sigui conscient de les possibilitats de 
l’entorn –biblioteca pública, editorials, 
llibreries, etc.–, estigui al dia de totes les 
novetats –vagi a presentacions, tingui a 
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l’abast suplements de cultura, conegui 
autors, etc.–, participi en tertúlies especia-
litzades, disposi de temps per desenvolupar 
activitats basades en la socialització de la 
lectura –clubs de lectura–, conegui i utilitzi 
les xarxes socials per parlar de literatura 
–blogs, webs, Facebook, WhatsApp...–, 
conegui gèneres tan dispars com el còmic 
o la novel·la gràfica, la narrativa clàssica 
o la fantasy, etc. Només una persona 
així serà capaç de prescriure, com el bon 
metge davant de cada pacient, la lectura 
adequada a cada perfil lector. 

I aquest superprescriptor pot existir? Si 
ens hem de fixar en la formació de la gran 
majoria de graduats, siguin d’Educació 
Primària o de Secundària, és clar que no. 
Hem de tenir en compte que la literatura 
infantil és tan sols una assignatura de lliure 
elecció en la majoria de graus d’educació 
de les nostres universitats. Sent així, és 
clar que són pocs els professionals que 
surten formats mínimament amb el perfil 
descrit. Només podem esmentar un màster 
–Biblioteca escolar i difusió de la lectura– 
de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
la Universitat de Barcelona com a formació 
per tenir professionals que coneguin i 
practiquin una tasca d’acord amb l’objectiu 
principal de fer créixer en cada alumne 
el gust per llegir. No hauria de ser una 
formació necessària per a tothom? 

Però no només això. Cal tenir en compte 
que una gran part dels adolescents fan 
allò que els permetrà continuar formant 
part del grup, és a dir, l’adolescent és un 
animal social per definició. El paradigma 
dels pares es desenfoca i se centra en 
els companys. Tenint en compte aquesta 
premissa, podem dir que un adolescent 
continuarà sent lector si els seus amics són 
lectors, i és que “jo també en sóc, perquè 

no vull ser diferent”. I aquesta potser és 
una de les claus: dissenyar i portar a terme 
activitats que es desenvolupin a partir de 
la prescripció dels mateixos nois i noies, 
estratègies orientades a no convertir el 
lector en aquell ésser solitari que s’aïlla 
per llegir sota una làmpada al menjador 
de l’àvia, sinó en el noi o noia pel qual la 
lectura esdevé consum cultural a imatge i 
semblança de la música que de ben segur 
que escolta o la sèrie d’internet que de ben 
segur que segueix i a l’entorn de les quals 
transcorren les seves converses. 

No voldríem, però, deixar de banda la 
importància de la lectura en el si de la 
família. Estudis recents i diversos també 
han mostrat com la família és el principal 
promotor de la lectura. Però això potser 
ja no està tant en les nostres mans. Puc 
dir per experiència que massa vegades 
quan un centre desenvolupa activitats, 
xerrades o conferències per promocionar la 
lectura entre els pares, els assistents són, 
sovint, seguidors d’aquesta fe. I predicar 
en terra adobada va molt bé per a l’ego 
del conferenciant, però és poc útil per a 
l’objectiu final, que no és cap altre que la 
de desenvolupar una societat, tota, lectora 
i, també, més lliure. 

És, potser, sent conscients tots plegats que 
portar un llibre a sota l’aixella pot esdeve-
nir un gest similar al d’evitar travessar el 
semàfor en vermell o llançar els papers a 
la paperera, que podem començar a fer un 
primer pas i predicar amb l’exemple. 

I no fem alarmismes a l’entorn de les pan-
talles, perquè no sempre qualsevol temps 
passat fou millor. 

“EL CENTRE HA DE CONÈIXER TOTS

I CADA UN DELS ALUMNES”



La progressiva massificació de l’accés a la literatura infantil i juvenil en l’espai escolar 
ofereix, sense cap dubte, possibilitats enormes per a la formació lectora dels nostres alum-
nes. Aquest nou escenari també planteja grans reptes per a tots aquells docents que, dia 
rere dia, s’encarreguen de “fer les presentacions” entre els nens i els llibres. Però, com 
mediar entre els nens i els llibres perquè aquesta presentació inicial esdevingui una rela-
ció profunda i duradora? 

Un pont cap a la lectura
Notes sobre les funcions del mediador en la formació del lector literari

FELIPE MUNITA 

Professor i investigador en literatura infantil
i educació literària

Universidad Austral de Chile

Pensar l’acompanyament de l’adult des de la 
perspectiva de la mediació

Per què hem de parlar del professor com 
un “mediador” en la relació entre el nen 
i els llibres? El mot ens interessa, perquè 
posa en joc, si més no, dos elements que 
ens semblen centrals en la formació d’un 
lector.

Primer: la idea de mediació suggereix 
un desplaçament del centre d’interès 
del docent, des de les disciplines esco-
lars a les persones que viuen processos 
d’apropiació de l’univers de continguts i 
pràctiques d’aquestes disciplines. En el 
camp de la lectura, això implica primer 
de tot una funció d’acompanyament del 
mediador en el camí cap a la construcció 
del famós “plaer” de la lectura en les no-
ves generacions. Un plaer que, ben lluny 
de ser natural i espontani, es construeix a 
poc a poc, en una multitud  d’experiències 
gratificants de lectura. I perquè això passi, 
els alumnes (especialment aquells per als 
quals la lectura no és quelcom existent en 
el seu entorn) haurà de superar una sèrie 
de dificultats i d’eventuals bloquejaments 
en la seva relació amb l’escrit. D’aquí ve el 
fet que, quan en parlar de mediació, parlem 
d’un estil particular d’acompanyament, en 
el qual allò relacional i tot el que aquesta 
paraula posa en joc (afectes, empatia, hos-
pitalitat) és clau per ajudar els estudiants 
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a construir un sentit que propiciï el seu 
acostament als textos.

En segon lloc, el concepte es vincula amb 
la idea de progrés. Això situa l’actuació 
docent en l’espai de desenvolupament 
proper del nen, de tal manera que el faci 
avançar des d’allò que pot fer tot sol fins 
a allò que pot realitzar amb l’ajuda d’un 
agent extern que en determinat moment 
actua com a facilitador en el seu procés 
d’aprenentatge. Des d’aquesta perspecti-
va, la construcció del coneixement seria 
sempre un procés que, si bé es fonamenta 
en l’activitat del mateix estudiant, té en 
la guia oferta per l’adult la seva principal 
condició de realització. En el camp de la 
lectura, això que acabem de dir implica 
diverses formes de progressió amb ajuda 
de l’activitat mediadora, entre les quals 
podríem destacar l’oportunitat de descobrir 
corpus literaris com més va més amplis i 
variats, fer interpretacions gradualment 
més complexes sobre les obres, o accedir 
a noves i diverses formes de fruïció en la 
trobada amb els textos.

 
Pensar unes funcions genèriques per al 
mediador

El fet de situar el professor com a media-
dor ens porta a reflexionar sobre aquelles 

funcions genèriques que, més enllà dels 
dispositius didàctics implementats a l’aula, 
hauria de prendre en consideració el mes-
tre que vulgui actuar com a pont entre els 
nens i els llibres. Una d’aquestes funcions 
és la posada en escena de la seva postura 
de lector com a part del procés pedagò-
gic d’acostament al discurs literari. Una 
postura que permet transmetre als seus 
alumnes una actitud d’entusiasme envers 
la literatura, qüestió que conforma un dels 
factors claus en la motivació dels nens i 
joves per la lectura literària.

“La lectura a classe no és solament la dels 
alumnes”, ha dit Patrick Joole (2006) per 
subratllar la importància del model que 
ofereix l’adult quan llegeix a l’aula, tant 
per a ell (com s’esdevé en una lectura 
silenciosa) com per a d’altres (en compar-
tir un text significatiu per a ell). Ara bé: 
som davant una funció mediadora que és 
alhora central en l’educació literària, per-
què afavoreix l’apropiació de les actituds 
i comportaments del lector per part dels 
alumnes, i complementària, en el sentit 
que no és prou per ella mateixa (com 
havien postulat certs discursos associats 
a la idea del “contagi”) per formar lectors 
literaris. En aquest sentit, creiem que el 
contagi provocat per aquesta relació de 
lector a lector és un bon punt de partida 
quan es produeix en processos continuats 
i sostinguts en el temps, per una banda, 
i quan es complementa amb processos 
d’ensenyament dels sabers que intervenen 
en la lectura literària, per l’altra. 

Una altra funció mediadora que sembla 
central en la formació de lectors és el 
coneixement de les obres per part del do-
cent, qüestió que podríem pensar en dues 
direccions. La primera és el coneixement 
panoràmic d’un ampli conjunt de llibres i 
de literatura infantil i juvenil. Alguns au-
tors, potser per ajudar-nos a visualitzar la 
magnitud i centralitat d’aquesta tasca, han 
quantificat aquest coneixement, assenya-
lant que un bon mediador hauria d’haver 



llegit pel cap baix 500 llibres infantils i 
juvenils abans de començar la seva feina 
professional. Més enllà de la polèmica que 
pugui suscitar aquest o un altre nivell quan-
titatiu, allò que interessa aquí és visualitzar 
que la labor mediadora recolza necessàri-
ament en aquella “biblioteca mental” que 
ens permet de fer recomanacions de llibres 
segons els interessos dels nostres alumnes, 
pensar quins títols pugui fer servir per a una 
seqüència didàctica o altra, o bé establir 
xarxes i connexions entre allò que s’està 
llegint a l’aula i d’altres textos similars que 
hi hagi a la biblioteca de l’escola. 

La segona direcció és la capacitat d’anàlisi 
dels aprenentatges literaris que aques-
tes obres ofereixen al lector. En d’altres 
paraules: la fotografia panoràmica de la 
producció editorial s’ha de complementar 
amb un zoom cap a aquells elements 
que caracteritzen l’arquitectura ficcional 
d’una obra o una altra. Així, l’anàlisi de 
les principals característiques de les pro-
duccions literàries dirigides a nens i joves 
(com la construcció dels personatges, les 
veus narratives o la relació del text amb 
la imatge) diversifica les possibilitats de 
valoració de les obres per part del media-
dor i, per extensió, obrir camins igualment 
diversos per als processos d’apropiació del 

llibre i d’interpretació literària per part 
dels alumnes. 

Això darrer es relaciona amb una funció 
mediadora que no podem deixar de banda 
en aquesta revisió, i que es vincula amb 
el disseny de dispositius didàctics fèrtils 
per abordar les obres llegides. La pregunta 
clau, en aquest punt, és la següent: quin 
tipus d’activitats es poden elaborar amb un 
determinat llibre per promoure la formació 
dels alumnes com a lectors literaris? Es 
tracta, ara, de pensar no solament en la 
nostra pròpia activitat mediadora, sinó 
també en els “instruments mediadors” 
de què ens servirem per ajudar els nostres 
alumnes a vivenciar d’una manera més 
profunda l’experiència literària. 

Des d’aquest punt de vista, mediar és, 
també, elaborar dispositius didàctics que 
acostin els nostres alumnes a la lectura. I 
això té una conseqüència evident: no n’hi 
ha prou de pensar la mediació en termes 
d’unes funcions genèriques, sinó que hem 
de concebre l’especificitat de l’activitat 
mediadora en relació amb cada un dels 
dispositius didàctics que implementem 
a l’aula. A continuació n’esbossarem un 
exemple: la mediació en la conversació 
sobre llibres.   
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Pensar unes funcions específiques: el cas de 
la discussió literària

“Aquí hi ha un llibre meravellós, allà, un 
grup de nens. Què ve després?”, és la pre-
gunta que ha fet moltes vegades el conegut 
autor i mediador Aidan Chambers, el qual 
no dubta a respondre: “doncs parlar”. I hi 
afegirem nosaltres: què li correspon fer al 
mediador en aquest moment de conversació 
sobre una lectura? Li correspon ajudar els 
nens a descobrir l’“art de les preguntes” 
com a estratègia de construcció de sentit 
i com a motor per fer avançar la reflexió 
sobre els llibres llegits. 

Això implica, en primer terme, ajudar-los 
a participar en la discussió, aprenent (i 
incorporant de manera progressiva) les 
regles socials que regeixen el debat, com 
ara la gestió dels torns d’intervenció o el 
respecte envers les opinions dels altres. 
Això també implica ajudar-los a pensar 
sobre allò que s’ha llegit. En aquest punt, 
la investigació ha identificat algunes de les 
intervencions clau del mediador, les quals 
podríem sintetitzar en, almenys, quatre 
funcions específiques. 

Primera: promoure l’enllaç entre la mateixa 
interioritat dels lectors i la visió del món 
oferta als textos, com també relacionar la 
discussió amb altres llibres i amb conei-

xements previs de la cultura del lector. 
Segona: afavorir l’articulació de les in-
terpretacions dels lectors amb els indicis 
textuals que les sostenen i fonamenten. 
Tercera: proposar desafiaments que per-
metin advertir l’efecte de sentit de certs 
recursos expressius utilitzats en les obres, i 
oferir un metallenguatge que permeti ano-
menar aquests recursos i parlar de manera 
més consistent sobre els textos. I quarta: 
reformular, sintetitzar i sistematitzar allò 
que s’ha dit per fer progressar la discussió 
i per fixar conceptes i continguts. 

Creiem que pensar en funcions específiques 
com aquestes, relacionades amb un dispo-
sitiu didàctic determinat (en aquest cas, la 
discussió literària), ens permet avançar en 
la visualització d’un mediador de lectura 
cada cop més conscient de les múltiples 
formes mitjançant les quals pot ajudar el 
nen a acostar-se als  textos literaris. És a 
dir, un mediador que sap que no hi ha un 
pont solament, sinó molts, per construir 
entre els nens i els llibres.  

Per saber-ne més

joole, Patrick. Lire des récits longs. Pa-
rís: Retz-CRDP Versailles, 2006.



 
Entrevista a Teresa Colomer
Si no sabem on anem, tampoc sabrem mai si hi hem arribat o no 

 
AMÀLIA RAMONEDA

Bibliotacària

Teresa Colomer, doctora en Ciències de 
l’Educació i catedràtica de Didàctica de 
la Literatura de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, és un referent clar de l’en-
senyament i aprenentatge de la lectura al 
nostre entorn. Dirigeix el grup GRETEL 
(http://www.literatura.gretel.cat/), un grup 
d’investigació centrat sobre les relacions 
entre lectura, literatura infantil i juvenil 
actual i educació literària a l’escola obli-
gatòria. És autora de múltiples articles i 
llibres entre els quals destacaríem Ensenyar 
a llegir, ensenyar a comprendre, amb el 
qual va guanyar el Premi de Pedagogia de 
Rosa Sensat l’any 1990 i Siete llaves para 
valorar las historias infantiles (Salamanca: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
2005), entre d’altres. Les seves paraules 
són sempre escoltades amb atenció per tots 
aquells que d’una manera o altra estem 
implicats en el món de la lectura ja que 
sempre destil·len l’essència de l’actualitat 
i conflictes de l’educació lectora i literària.  
 

Com creus que es treballen la lectura i la 
literatura infantil i juvenil (LIJ) a l’escola? 

La literatura infantil i juvenil ha anat entrant 
a l’escola des dels anys seixanta. Precisa-
ment, el Seminari de Rosa Sensat va ser 
pioner en aquesta tasca, perquè va oferir 
seleccions de llibres i va difondre models 
d’ús, de lectura autònoma, de lectura guia-
da, etc. Actualment, es pot dir que totes les 
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escoles inclouen la familiarització i lectura 
de llibres “reals”, és a dir, com els que hi 
havia a l’exterior, i no “escolars”, fets per a 
les aules. La preocupació social pels hàbits 
de lectura de la població ha fet que aquest 
accés directe a la lectura dels nois i noies 
es vegi com una activitat evident. 

El que potser no ho és tant és entendre que 
aquesta lectura s’emmarca en l’educació 
literària encomanada a l’escola. La tria i l’ús 
dels llibres han d’obeir a diferents funcions 
i objectius. I el que trobo a faltar és que 
sovint l’escola no té clar on vol arribar amb 
aquestes lectures. I si no sabem on anem, 
tampoc sabrem mai si hi hem arribat o no. 
Sovint, per exemple, es mesura la quantitat 
de llibres llegits, però no pas el grau de 
competència literària i de coneixements 
necessaris per assolir-la. Per exemple, quan 
han de saber els infants que els llibres 
s’escriuen segons uns motlles de gènere, 
o quin efecte busca un final obert o què és 
una versió d’una obra o quina importància 
té la traducció? O bé, quin metallenguatge 
necessiten per parlar de les obres més enllà 
de dir si els han agradat o de judicar la 
conducta dels personatges com si fossin 
persones? Clarificar els objectius faria veure 
que les activitats per arribar-hi són molt 
diverses: discutir llibres junts, escriure amb 
reptes, comparar les lectures, dramatitzar, 
utilitzar la xarxa, etc. Ens proposem que 
als infants els agradin els llibres, però si 
no els ensenyem a llegir-los, el “gust” 

esdevé una cosa aleatòria, estancada i a 
mans del mercat. 

El mestre mediador està prou format? Creus 
que la universitat hi fa prou? I les altres 
administracions?

La literatura és un instrument de primer 
ordre per desenvolupar el llenguatge, per 
accedir a l’escrit, per aprendre a interpre-
tar el discurs tant en el que es diu com 
en el que es comunica implícitament, per 
modular la comprensió de les emocions, 
etc. Són coses que estan al nucli fort de la 
tasca d’educar les noves generacions. Però 
l’itinerari de formació dels professionals de 
l’educació no ho preveu realment així. 

La recerca educativa, amb alguns treballs 
d’investigadors del meu propi grup GRE-
TEL, mostra que, en general, els qui trien 
ser mestres no són bons lectors, ni tenen 
una concepció pertinent de l’educació 
literària. Així que la tasca de formació 
hauria de començar amb més intensitat. 
Però els plans d’estudi universitaris estan 
esmicolats en una multitud aclaparadora de 
disciplines, temes i activitats que fa molt 
difícil el camí formatiu dels estudiants. El 
reconegut especialista Aidan Chambers, per 
exemple, xifra en 250 llibres infantils els 
que un estudiant de Magisteri hauria d’ha-
ver llegit i analitzat amb calma per poder 
considerar-se un professional de la lectura. 
No cal dir que som ben lluny d’aquest tipus 
de formació. I quan s’incorporen al món 
del treball, els docents tampoc ho tenen 
fàcil, ja que els resultats de comparar els 
curricula de diferents països, com ha fet 
recentment Martina Fittipaldi en la tesi 
doctoral, revela la indefinició de les nos-
tres administracions sobre els objectius i 
mètodes de l’educació lectora i literària. O 
també hem vist fa poc la pervivència refor-
çada de l’eix històric a l’etapa secundària 
que preconitza la llei Wert.

Dit això, cal celebrar que les coses són 
molt millors que fa unes dècades, quan 



calia reivindicar fins i tot la presència de 
la literatura infantil i juvenil a les titula-
cions d’educació. I és evident que s’ha 
multiplicat i diversificat l’oferta de formació 
permanent i no formal, de manera que 
qualsevol pot trobar lectures i cursos a la 
seva mida. A la UAB, fa deu anys que oferim 
un màster de llibres infantils i juvenils i 
sempre tenim molta més demanda de la 
que podem atendre. I en l’enquesta que 
se'ls fa els exalumnes d’un altre màster 
de biblioteca escolar diuen que el que 
més els ha servit per a la seva feina ha 
estat la formació rebuda en llibres infan-
tils i juvenils. Però seria desitjable que no 
haguéssim de confiar en la bona voluntat 
dels docents i fóssim capaços de millorar la 
formació inicial. Vull ser optimista, perquè 
en els últims anys sembla que comença a 
atendre’s més aquesta qüestió: la carrera 
de Magisteri ha passat a llicenciatura, 
els professors de Secundària han de tenir 
un màster d’educació, la selecció dels 
estudiants de Magisteri és una mica més 
exigent en el seu domini lingüístic o s’ha 
obert una línia de finançament de projectes 
de millora de la formació inicial per a les 
universitats catalanes. 

Veus necessària la figura del bibliotecari 
escolar i els altres programes que van en-
degar-se a l’entorn de la lectura? 

La veig tan necessària que ja l’any 1990 
vam crear el primer Postgrau de Biblioteca 
Escolar en el que llavors era l’Escola de 
Mestres de la UAB, la Facultat de Bibli-
oteconomia i Documentació de la UB i 
Rosa Sensat. Per fer-ho vam treballar a 
més amb totes les institucions que havien 
ofert formació en aquest sentit fins llavors 
(el Col·legi de Bibliotecaris i Documenta-
listes, l’IME, etc.) per consensuar quin 
podria ser el millor programa formatiu. 
El Departament d’Ensenyament va estar 
d’acord a becar els mestres de les escoles 
públiques que fessin el curs, però quan això 
es va fer impossible per la nova normativa 
de beques, l’Administració no hi va voler o 

poder apostar. Cal dir que en aquells mo-
ments Catalunya estava molt més avançada 
que la resta de l’Estat pel que feia a l’ús 
de la biblioteca a les escoles; ara ja no és 
així, i en certa manera no es va aprofitar un 
capital acumulat per fer un salt qualitatiu 
en el camp de la biblioteca escolar.

Fa pocs anys vam tenir un moment d’es-
perança quan el Departament d’Educació 
va engegar el programa Puntedu, amb 
formació i dotació de bibliotecaris a les 
escoles. Va semblar que les biblioteques 
rebrien l’atenció que es mereixen en una 
societat denominada ara de la informació. 
L’acció coincidia amb la difusió dels resul-
tats de la recerca i dels informes PISA que 
demostraven sobradament l’impacte del bon 
ús de la biblioteca en els resultats de tot 
tipus de lectura dels infants i joves. Llavors 
vam pensar que havia arribat el moment 
de reprendre l’experiència del postgrau i 
vam crear el Màster interuniversitari de 
Biblioteca escolar i promoció de la lectura 
a què hem al·ludit abans, l’únic oficial que 
existeix a tot l’Estat. El màster ha rebut 
encàrrecs de l’OEI per establir un curs a 
distància per a tot Iberoamèrica, demandes 
d’organitzacions i administracions educa-
tives de Brasil, Mèxic i Xile per planificar 
cursos per als seus docents i ha estat pres 
de model per la universitat de Rikko-Tòkio. 
Però aquí continua sense ser integrat en 
una acció coordinada per a la millora de les 
nostres escoles i hem hagut de lamentar, a 
més, la desaparició del Puntedu, tot i que 
es mantenen materials valuosos al web del 
Departament. Així que continuarem espe-
rant que algun dia s’imposi l’evidència de 
la seva importància, com ja va reivindicar 
el moviment de la Institución Libre de 
Enseñanza fa més de cent anys!

Quina perspectiva de futur veus a la LIJ en 
el nostre país? Existeixen diferències amb el 
nostre entorn? Quines? 

N’hi veig molta. Els llibres per a infants i 
adolescents han esdevingut un producte 
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cultural ben consolidat que fins i tot ha 
salvat moltes editorials durant aquests 
anys de crisi. La nostra producció és com-
parable a la dels països del voltant, ja que 
la indústria editorial s’ha globalitzat molt 
en les darreres dècades. Ara resulta més 
difícil que abans assenyalar trets específics 
d’una o altra literatura. Arreu funcionen les 
grans tendències i edicions multinacionals 
de llibres alhora que les petites tirades 
experimentals o de recuperació de títols 
propis. I ha començat a desenvolupar-se la 
literatura infantil i juvenil digital. Al meu 
equip de recerca, hem dedicat els darrers 
anys a explorar aquesta nova literatura ba-
sada en la multimodalitat i la interactivitat. 
Encara hi ha poca producció que no sigui 
de pur entreteniment, però sens dubte són 
a les portes de l’esclat d’aquest nou tipus 
d’exploració artística, la qual conviurà amb 
l’oferta impresa. 

Així que ara tenim accés a un mercat més 
ampli i diversificat que mai en la història 
de la humanitat i això és molt de celebrar. 
També fa que sigui més necessari saber 
com orientar-se, és clar, però ara internet 
fa més fàcil aquesta tasca, amb molts webs 
i blocs de recomanadors. A GRETEL hi 
mantenim des de l’any 2000 una base de 
dades de llibres recomanats per la crítica 
especialitzada a partir de més d’una de-
sena de fonts i oferim al web el “top ten” 
actualitzat dels títols més recomanats per 
a cada edat. Però també cal pensar que no 
sempre busquem el llibre més innovador 
i celebrat... 

Els darrers anys sembla que la LIJ ha ocupat 
un paper important en el món de la produc-
ció editorial i els canals de venda s’han 
diversificat de manera important. Aquest 
creixement creus que té paral·lelisme a 
l’escola? Per què? 

L’escola ha tingut un paper molt important 
en la creació de la literatura infantil i juve-
nil. Per començar, amb els llibres que van 
ser escrits per al seu ús, com Cuore o Nils 

Holgersson, per exemple. També perquè 
actua com una instància de sanció dels 
llibres, que esdevenen clàssics, perquè 
moltes generacions han pogut llegir-los 
a les aules durant la seva infantesa, com 
és el cas d’El zoo d’en Pitus o el Meca-
noscrit del segon origen en el nostre país. 
O perquè la transmissió del folklore s’ha 
refugiat a les aules i els nens segueixen 
cantant “sol, solet”, vinguin d’on vinguin, 
gràcies a l’activitat de P3. I, naturalment, 
perquè l’escola ha estat el gran client 
editorial en una societat tan poc lectora 
com la nostra.

En aquests moments, em sembla que el 
paper prescriptor de l’escola ha disminuït. 
D’una banda, perquè ja no hi ha uns pocs 
i bons llibres adoptats per l’escola, que 
arrufa el nas davant de molts altres tipus de 
produccions. La seguretat dels pocs i bons 
llibres ha esclatat davant de la crítica als 
llibres “escolaritzats”, la millora artística 
de produccions abans menystingudes, 
com el còmic o l’augment desorbitat de 
la producció (cap a deu mil títols editats 
anualment a Espanya). Això és bo perquè 
obre l’escola a produccions més diversifi-
cades o menys deutores de la preocupació 
pels aprenentatges. També perquè tenim 
moltes més obres per pensar itineraris 
de lectura segons el context i segons els 
tipus de lectors que conviuen a les aules 
i que necessiten estratègies diferents per 
progressar. Ho ha demostrat, per exemple, 
el treball de Mireia Manresa, publicat per la 
vostra editorial, després de seguir la lectura 
individual de 80 alumnes de Secundària 
durant tres anys.

Però també pot tenir efectes adversos. Per 
exemple, la seguretat dels criteris escolars 
sobre “els bons llibres” pot quedar substi-
tuïda per la pressió de venedor editorial o 
per les lleis del mercat. Llavors l’escola pot 
basar excessivament la seva selecció en els 
llibres de moda, perquè “agraden als nens”, 
o en els que s’ofereixen com a material idoni 
per “treballar temes” o formen part d’un 



pla de lectura estandarditzat. I també pot 
ser que tanta diversitat dificulti la creació 
d’uns referents culturals comuns si ningú 
ha llegit els mateixos títols. Formar lectors 
i llegir són dues coses que no coincideixen 
exactament. I crec que la presència dels 
clàssics infantils i juvenils o el tast de la 
literatura clàssica pròpia tenen el seu lloc 
natural a l’escola, ja que és la institució 
encarregada de fer saber als futurs ciuta-
dans com funciona una cultura.

Cap on van els gèneres de la LIJ –temàtiques, 
gèneres i subgèneres...

La LIJ va iniciar una etapa de modernit-
zació cap als anys setanta que ha arribat 
fins avui. Es caracteritza per una sèrie de 
trets literaris, artístics, ideològics, etc., 
que han tingut una gran continuïtat al llarg 
d’aquestes dècades, tot i que s’hi hagin 
produït diversos canvis. Per exemple, el 
desenvolupament de produccions especí-
fiques per a públics específics: llibres per 
a primers lectors, per als adolescents pro-
gressivament escolaritzats o per a nadons; 
o bé la incorporació de temes provinents 
de noves preocupacions socials, com les 
migracions o el dret a la diferència sexual; 
o també l’èxit en anys determinats dels 
gèneres fantàstics propiciats per l’aparició 
de la sèrie de Harry Potter i el fenomen d’El 
Senyor dels Anells. 

Probablement, ara som al començament 
d’una altra etapa, perquè la societat està 
entrant en transformacions molt profundes 
i les seves formes educatives i artístiques 
canviaran. Em sembla que ja en són 
exemples l’auge actual de la imatge, amb 
l’espectacular irrupció de l’àlbum il·lustrat 
per a totes les edats o l’inici de la ficció 
digital artística. Actualment, dirigeixo dues 
tesis doctorals que comparen la sistema-
tització dels trets de la literatura infantil 
i juvenil dels anys vuitanta feta a la meva 
tesi doctoral, amb la producció dels darrers 
deu anys. Així que aviat tindrem dades molt 
precises sobre els canvis produïts.

Quin paper ha de tenir l’entorn escolar en la 
promoció de la lectura? 

La col·laboració escolar amb l’entorn és 
una de les bones notícies dels darrers 
temps. Cal assenyalar en primer lloc les 
múltiples experiències conjuntes amb les 
biblioteques públiques, una institució que 
ha esdevingut de les més estimades de la 
població en aquestes dècades. Però és 
tot una xarxa de complicitats i relacions 
les que s’han creat entre l’escola i el seu 
entorn: les associacions de pares i mares, 
els ajuntaments, diversos tipus de pro-
fessionals, com contacontes, escriptors i 
il·lustradors visitants de les aules, movi-
ments de voluntaris d’ajuda a la lectura i 
un llarg etcètera. Quan va ser el moment 
de “l’animació a la lectura” vam témer 
per un moment que la tasca escolar es 
perdés en una teranyina d’accions i gent 
entrant i sortint per totes bandes, incloses 
les pantalles, i vam reclamar una distinció 
més clara entre la participació de l’entorn 
i els objectius escolars. No tothom havia 
de fer-ho tot amb el risc que no se sabés 
ben bé qui feia què. Però penso que aquest 
perill ha passat. L’escola ha sabut mantenir 
la seva responsabilitat i l’entorn ha sabut 
trobar el seu lloc de suport i contribució en 
els aspectes en què és útil. La idea d’una 
comunitat que educa els seus infants en 
estreta aliança s’ha desenvolupat a través 
d’una munió d’experiències molt riques. 
Ahir, sense anar més lluny, vaig ser en 
una escola on Voxprima, un col·lectiu 
d’escriptors i il·lustradors, desenvolupa 
tallers creatius a les escoles sota l’empara 
de les administracions i en col·laboració 
amb estudiants i professorat universitari. 
No sé si aquesta dimensió col·lectiva té a 
veure amb el nou clima d’implicació social 
i política que vivim, però és un aspecte ben 
reconfortant.
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Com arribar a parlar d’emocions i alhora sentir-les? Com mostrar exemples d’aquestes 
emocions per saber de què parlem? La literatura ens aporta aquests exemples, vius i de 
qualitat, sobre els quals podem parlar després d’una lectura en comú.

Lectura i creixement personal

 ISABEL DARDER, PERE DARDER, DOLORS ESTRADA, 
MARIONA GARCIA, CONRAD IZQUIERDO,

ASSUMPCIÓ LISSON, JULI PALOU, JORDI QUINTANA, 
AMÀLIA RAMONEDA I ASSUMPCIÓ VILA

Grup de Desenvolupament Personal i Social del 
Lector (DPS) del projecte El punt de lectura de 

l’Associació de Mestres Rosa Sensat

Necessitem un coneixement de les emocions 
que experimentem i com les viu cadascun de 
nosaltres

Cal una millora continuada en educació 
emocional, sobretot en relació amb l’au-
toestima (personal) i l’empatia (social). 
Per una banda, la persona ha d’actualitzar 
les competències intrapersonals, les que 
actuen sobre el mateix subjecte, i ho pot 
fer a través de l’autoestima i del desenvo-
lupament de les capacitats personals. Per 
l’altra, la formació respecta i incrementa 
les relacions interpersonals, les que porten 
a la col·laboració que és necessària per 
cercar solucions de millora de la vida so-
cial. Les aportacions de les neurociències 
han incrementat el coneixement sobre les 
emocions i apunten en la direcció que 
acabem d’indicar. 

La qüestió que ens plantegem és la següent: 
com pot integrar cada persona aquestes 
capacitats inter- i intra-personals? Sabem 
que la dinàmica que genera aquestes ca-
pacitats se situa en l’alternança entre el 
conflicte i l’equilibri personal; un equilibri 
que requereix una constant reestructuració 
de les oscil·lacions entre les emocions 
negatives i positives, lligades als fets de la 
vida. Tant les emocions positives com les 
negatives són necessàries, perquè ambdues 
aporten elements indispensables per a la 
continuïtat i l’evolució de la vida.



Les emocions que considerem negatives 
(ira, ansietat, tristesa, enveja, por, dis-
gust...), es troben a l’origen d’un malestar 
que, si no se supera, pot portar a adoptar 
valoracions i comportaments negatius 
tant per a un mateix com per als altres. 
Les emocions que considerem positives 
(esperança, compassió, alegria, amor, 
assertivitat...) expressen la dimensió del 
benestar i de la millora i aporten incre-
ment de l’energia i de la motivació, de la 
capacitat de decisió o emprenedoria, de la 
cerca de noves sortides, de la complexitat, 
l’harmonització..., i ajuden a assolir nous 
estadis d’equilibri.

Una proposta

Per oferir oportunitats de conèixer, com-
partir i reflexionar sobre les emocions, 
proposem crear grups d’alumnes que 
tinguin l’oportunitat de reflexionar sobre 
les emocions que es posen en joc quan es 
fan lectures concretes i es comparteixen. 
Ens referim tant a les emocions incloses 
en els textos, com a les que generen els 
lectors durant i després de les lectures. Es 
tracta de parlar de la capacitat d’odiar i de 
la generositat, de la tristesa i de l’esperan-
ça, de l’enveja, etc., i de la manera que 
tenen uns personatges concrets de donar 
resposta a tot aquest ampli i complex i 
sovint contradictori ventall d’emocions que 
sostenen les històries humanes.

Tant en un grup classe, com en el grup 
de lectura a la biblioteca, com en un grup 
creat de manera espontània, etc., es ne-
cessita un nombre limitat de participants 
compromesos a fer unes mateixes lectures 
durant un temps determinat. Com és obvi, 
hem de pensar en les característiques del 
grup i del facilitador.

Per poder proposar un intercanvi entre els 
lectors en relació amb com ho viu cadascun 
d’ells i de quina manera incideix la lectura 
en la pròpia vida, cal considerar, entre 
els menors, unes característiques (edat, 

formació general i lingüística, cultura, ca-
pacitat de concentració, nivell d’interès...) 
i la influència de les circumstàncies (mo-
ment, proximitat vital al contingut, motiu 
i motivació de la lectura, suport personal 
extern, influència del context...).

El dinamitzador o conductor de la reunió ha 
de donar eines per descobrir entre tots dife-
rents emocions davant una mateixa lectura. 
Però ningú no parla de manera oberta d’allò 
que sent si no és en un ambient protegit; 
és per això que el facilitador ha d’afavorir 
el coneixement dels participants i una bona 
dosi d’espontaneïtat en les intervencions. 
D’aquesta manera es podrà reflexionar, a 
través d’un diàleg que afavoreixi el que 
anomenem co-construccció d’un discurs, 
que sempre serà singular i irrepetible. Això 
sí: en la mesura que es tracti d’un discurs 
seriós i profund, trobarà que té un ressò 
en altres discursos creats per altres veus, 
per altres lectors. 

Les lectures

En relació amb les lectures concretes, con-
vindrà tenir cura de les obres, de les seves 
característiques i dificultats, del fet que 
siguin pròximes a les vivències o al treball 
del lector. Convindrà, també, que siguin 
suggeridores, estimulants per a les diverses 
capacitats, amb continguts clars i oberts a 

35

març - abril ´16 
386

M
M O N O G R À F I C



36

la participació personal, amb qualitat ex-
pressiva, estètica, constructiva, que ajudin 
a créixer i a tenir una actitud positiva i de 
resposta davant les dificultats inevitables 
que sempre presenta el fet de viure.

Es tracta d’afavorir la trobada entre el lector 
i el llibre per tal de garantir que la lectura 
aconsegueixi allò que anomenem Desen-
volupament Personal i Social del Lector. 
L’encaix es produeix a tres bandes: és fruit 
d’allò que aporta el text, de la pròpia expe-
riència del lector, com hem dit abans, i del 
contrast amb altres lectors, i, per tant, amb 
altres experiències. Cal valorar especialment 
la progressiva consciència del lector sobre 
l’impacte que li produeix la lectura. Quina 
reflexió, quines emocions i quin impuls a 
l’acció es produeixen?, quines noves pers-
pectives s’obren?, quines noves preguntes?, 
quins conflictes i quines incerteses?

A partir d’aquestes preguntes volem fer una 
proposta de treball, a partir de literatura 
seleccionada i propera a les persones que 
hi han de participar i, per tant, que tingui 
en compte els seus interessos, el seu nivell 
cultural, el context, etc.

Un exemple d’aquesta selecció ens el pro-
porciona i facilita el Seminari de Literatura 
Infantil i Juvenil. 

Una metodologia

La metodologia de la pràctica reflexiva 
per aprendre a llegir els continguts de la 
consciència i sentir i expressar les emocions 
que emergeixen en el context de la lectura 
de l’obra literària consta de dos moviments 
(Cuadernos de Pedagogía, núm. 416, oct. 
2011: articles de Juli Palou).

Nosaltres els presentem ara, tot afegint-hi 
un tercer pas.

Primer: activar el diàleg interior per iden-
tificar la vivència i explorar-la (“què et fa 
sentir?”, “com ho vius?”, “com ho con-
nectes?”, etc.) en relació amb un mateix 
i pensant en els altres.

Segon: compartir l’obertura de la conscièn-
cia de les vivències pròpies amb els altres 
(iguals o no) que també han fet el primer 
moviment tot llegint el mateix text.

Tercer: adonar-se dels canvis en les emoci-
ons i els sentiments i de la influència que 
tenen en el desenvolupament propi. 

Preparació de materials

Com a concreció de la proposta, oferim uns 
instruments i uns materials que poden ser 



d’utilitat a les persones (mestres, dinamit-
zadors dels clubs de lectura, bibliotecàries, 
etc.), que volen donar aquest enfocament 
a la lectura.

Pel que fa a la preparació de material, 
cal que l’escola avaluï allò que els tex-
tos aporten en termes d’obra literària i 
d’intel·ligència psicològica i/o social dels 
alumnes. És important dir que l’abast de 
la proposta formativa es controla des de 
tres instàncies que conformen un teixit 
de relacions: la congruència del lector, 
l’empatia disponible del grup per compartir 
i l’adequació del llibre seleccionat, que 
inclou la disposició del mestre a entrar o 
no en certs continguts o propiciar/redirigir 
els processos implicats.

Pel que fa a altres condicions d’aplicació, 
es recomana que les propostes de lectura 
propiciïn les trobades entre lectors d’un 
mateix llibre. Cal afavorir certa informalitat 
per activar l’espai de compartir i l’obertura 
de consciència. El paper del mestre com 
a facilitador és el de fer un seguiment 
proper i, alhora, mostrar disponibilitat per 
ajudar a fer l’autoreflexió i participar en les 
converses de grup.

El procés de descoberta emocional fet 
pels grups pot materialitzar-se en dietaris 
“enriquits” (aplicant els criteris dels ma-
pes mentals), individuals o compartits, si 
es pensa en ús molt restringit i protegit. 
Si es vol incorporar la resta de la classe 
o l’escola es poden crear panells visuals, 
on els aspectes personals (individuals o 
compartits pel petit grup), estiguin ree-
laborats per fer-los compatibles amb la 
comunicació pública.

Instruments i materials utilitzats

En el nostre cas –el del Grup de Desen-
volupament Personal i Social del Lector 
(DPS) del projecte El punt de lectura de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat– hem 
situat en un blog els materials que hem anat 

elaborant i utilitzant, els quals es poden 
consultar i descarregar a: <http://elpuntde-
lectura.blogspot.com/p/desenvolupament-
personal-i-social.html>.

Entre els instruments que compartim, 
volem destacar el Marc de referència o 
fonaments que sustenten o avalen la teoria 
de les intel·ligències múltiples; les Línies 
de treball per afavorir la trobada entre el 
lector i el llibre; la Pauta com a proposta 
de treball, que ofereix una llista de diverses 
situacions que recullen fets, sensacions, 
emocions, estats d’ànim i sentiments que 
poden coincidir amb vivències o proble-
màtiques experimentades pels lectors; la 
Pràctica reflexiva que està a cavall entre 
un treball sistemàtic de valoració psicope-
dagògica de textos literaris i de les guies 
per educar la Intel·ligència Emocional; i, 
finalment, els Llibres de referència, on hi 
ha la bibliografia que hem fet servir per 
construir els materials. 

Quant als materials, els documents que s’hi 
presentem són per a les diferents etapes 
de l’ensenyament obligatori i alguns també 
per al Batxillerat, i n’hi ha de tres tipus: 1) 
Llibres, on es presenten tant llibres d’imat-
ges per a totes les edats, com narracions 
llargues, tots en edicions dels últims anys 
i uns quants en línia; 2) treballs sobre els 
Contes per explicar que hem cregut impor-
tants per a totes les etapes, contes com Els 
tres óssos o El gegant de la Barbassa, una 
variant catalana del clàssic Barbablava; i 
3) els Curts cinematogràfics. 

Tots aquests materials van acompanyats 
d’una aplicació de la Pauta com a proposta 
de treball abans esmentada, amb la seva 
citació bibliogràfica i un resum. 

Continuem treballant en aquesta proposta 
amb les persones que es van integrant al 
grup i oferint-los en els cursos de Rosa 
Sensat i en el blog. 
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Des de la biblioteca infantil i juvenil de l’Associació de Mestres Rosa Sensat s’han preparat 
unes maletes de llibres per deixar en préstec a escoles i instituts. Es tracta d’una selec-
ció de llibres de ficció per impulsar la lectura i el debat a fi d’afavorir una mirada social i 
crítica i donar recursos als mestres, des de la literatura infantil i juvenil, a l’hora d’abordar 
diferents aspectes de l’actualitat

Guerres que no s’acaben

TERESA FONT
ROSA MUT

AMÀLIA RAMONEDA

Bibliotecàries

.

Intenció de les maletes: la necessitat 
d’entendre el que està passant

Són molts els contes que tenen un encap-
çalament que fa: “en aquells temps...”. Ens 
agradaria que aquest fos l’inici d’aquesta 
bibliografia i maleta Guerres que no s’aca-
ben, però no és el cas. Davant l’astorament, 
la perplexitat i la tristesa que ens causa 
aquest fet, ens hem de referir a un temps 
present, fosc, que va més enllà de la crisi 
econòmica, i que té molt a veure amb la 
crisi social i de valors que estem vivint. 

El món està canviant i ens n’hem adonat de 
mica en mica, però no ha estat fins aquest 
estiu que les guerres, les migracions, els 
conflictes, les dificultats... de tanta gent 
han trencat fronteres i han creat un revul-
siu que ha provocat que ens sentim més 
vulnerables, propers i solidaris. 

A través dels mitjans, de les xarxes... hem 
pogut conèixer la realitat de les persones 
desplaçades i ens hem pogut posar a la 
pell del qui pateix, del qui somia una 
vida millor, del qui ho ha de deixar tot per 
poder sobreviure, per reprendre una nova 
vida més lliure, del qui defensa els seus 
drets per aconseguir un món més just. 
Homes i dones valents que s’arrisquen 
per continuar vius desafiant qualsevol 
element i convertint-se en persones molt 
i molt vulnerables, tant per les polítiques 



d’acollida com pels conflictes d’encaix que 
en moltes ocasions es generen.

La literatura ens permet viure moltes 
vides i conèixer, sense haver-les viscut 
directament, altres realitats que ens fan 
actuar i ens ajuden a ser millors. Els bons 
llibres tenen la virtut de connectar allò 
que l’autor ens narra amb la nostra pròpia 
vida. Hem preparat aquesta maleta amb 
la intenció d’afavorir una lectura en clau 
de comprendre el món que ens envolta. 
Una selecció de llibres que ens permet 
llegir aquesta parcel·la de la realitat a 
través de la projecció de l’experiència 
dels protagonistes i poder gestionar millor 
l’impacte emocional de les imatges i de 
les notícies que ens arriben, i reflexionar 
sobre la identitat.

Tanmateix, atesa la impossibilitat de com-
prendre la magnitud dels esdeveniments, 
és del tot necessari que les lectures puguin 
anar acompanyades de converses, debats, 
intercanvi d’idees i impressions, parers... 
En el cas d’aquestes maletes, pensem que 
és del tot imprescindible la feina del me-
diador per conduir el debat, per extreure’n 
idees, per crear opinió i per construir entre 
tots un discurs obert, on l’acollida, l’en-
caix, el valor de la diferència esdevinguin 
factors que ens enriqueixen. Potenciar el 
diàleg, la mirada crítica, és convenient per 
sentir-nos més forts i capaços de canviar 
i exigir canvis que de ben segur han de 
ser possibles.

Estructura del discurs i selecció de llibres

Les maletes de llibres Guerres que no s’aca-
ben són compostes per un bagul amb més 
d’un centenar de llibres, i un dossier amb 
la bibliografia estructurada en set mòduls, 
que fan referència als desplaçats i la seva 
realitat; les persones que les acullen i 
l’encaix entre elles; i tot allò que ho fa 
possible: la capacitat empàtica, la solida-
ritat i la denúncia davant les injustícies 
de tota mena. Hi ha una maleta adreçada 

a infants d’Educació Infantil i Primària, i 
una maleta amb els mateixos apartats i el 
mateix nombre de llibres per a joves de 
Secundària. 

Els apartats en els quals hem agrupat les 
lectures són: 

• Tots els països han viscut alguna guerra 
al llarg de la història. 

• Les guerres fan que les persones hagin 
de marxar del seu país, posant la seva 
vida en perill i ser refugiats lluny de 
casa seva.

• A vegades, tot i que no hi ha guerra, 
la pobresa fa que les persones hagin 
de fer les maletes i anar-se’n del seu 
país per trobar el seu lloc en un altre. 
Són els immigrants que sovint han de 
deixar part de la família per, potser, 
retrobar-se més tard.

• Nosaltres també hem patit la devas-
tació de la guerra, també hem estat 
refugiats i també hem viscut a l’exili.

39

març - abril ´16 
386

M
M O N O G R À F I C



40
• Escoltar, sentir, comprendre, comu-

nicar, viure en la pròpia pell allò que 
li ha passat a l’altre, pot generar un 
conflicte que haurem d’estar disposats 
a resoldre. Això és empatia.

• Quan tots estem d’acord ens ajudem, 
cooperem, compartim, convivim... Això 
és solidaritat.

• Tan iguals, tan diferents. Històries de 
l’altra banda, amb escenaris i realitats 
diferents, però amb personatges amb 
qui compartim somnis i sentiments.

Podríem dir que aquest discurs està marcat 
per tres eixos. El primer fa referència a 
la universalitat dels conflictes i tensions 
polítiques. Tot el territori és susceptible 
de viure, si no l’ha viscut en el transcurs 
de la història, una guerra. La guerra no 
és allò que succeeix tan lluny, nosaltres 
també l’hem viscut. De la Guerra Civil 
Espanyola, en fem referència en un mòdul, 
per la qual cosa hem pogut fer una àmplia 
selecció de llibres d’autors catalans, en 
molts casos narradors de vivències molt 
properes. En aquest apartat, hi trobareu 
llibres com ara: En Flon Flon i la Museta 
d’Elzbieta; Els nens no volen la guerra 
d’Eric Battut; Història d’una bala de Joles 
Senell; Inseparables de Mar Pavon i Maria 
Girón; el Mur de Javier Sobrino i Nathalie 
Novi; La croada dels nens de Bertolt Brecht 
i Carme Solé i Vendrell... això pel que fa a 
la guerra i a la pau. Pel que fa a la Guerra 
Civil Espanyola, hi trobarem llibres com Fill 
de rojo de Joan Portell i Ignasi Blanch; Les 
galetes del Saló de Te Continental de Josep 
M. Fonalleras; El camí del far de Miquel 
Rayó; Silenci al cor de Jaume Cela; Negra 
nit de Lolita Bosch...

El segon eix fa referència al conflicte in-
tern de les persones desplaçades, allò que 
suposa deixar casa seva, emprendre un 
viatge del qual no se sap si hi haurà retorn, 
l’acollida de les persones que les reben, 
l’encaix entre uns i altres, l’acompliment 
o no de les expectatives personals... En 
aquest apartat trobareu llibres com ara: 

Emigrantes de Shaun Tan; Migrar de José 
Manuel Mateo i Javier Martínez Pedro; L’illa 
d’Armin Greder; Ziba vino en un barco de 
Liz Lofthouse i Robert Ingpen; La Mila 
va a l’escola de Teresa Duran; Dos fils de 
Pep Molist...

I finalment el tercer eix fa referència a 
valors lligats a l’empatia i la solidaritat. En 
aquests apartats trobareu llibres com ara: 
Que valent! de Lorenz Pauli; La granota i 
la forastera de Max Velthuijs; El gos i la 
llebre de Rotraut Susanne Berner; A la 
teva pell d’Emmanuel Bourdier; Filemón 
y Baucis de Lemniscates; Petites històries 
del Globus d’Àngel Burgas i Ignasi Blanch; 
Temps de paraules en veu baixa d’Anne-
Lise Grobéty; Trucant a les portes del cel 
de Jordi Sierra i Fabra...

En tots els apartats trobareu llibres de 
diversos registres, tot i que hi impera el 
realisme. Hi ha autors que també han 
sabut plasmar en el relat l’humor irònic 
i la fantasia per amorosir les vivències 
terribles de molts dels seus protagonistes 
i fer possible així una distància des d’on 
analitzar l’absurditat de les guerres.

El format en què cada autor ha decidit 
narrar amb paraules i/o imatges pot anar 
des del còmic, la novel·la realista, l’àlbum, 
el llibre il·lustrat, la poesia, el llibre sense 
mots... Hem inclòs totes les tipologies de 
llibres que han estat al nostre abast per tal 
de mostrar les diferents maneres d’abordar 
una narració i perquè cada lector trobi el 
seu gènere preferit.

És una selecció en la qual trobarem moltes 
referències a conflictes, tensions polítiques, 
precarietat, vulnerabilitat..., però també 
en surten reforçades la identitat, els drets 
humans, l’empatia, la solidaritat… a partir 
de la lectura que ens permet connectar 
amb l’altre, que ens fa sortir de nosaltres 
mateixos per viure el que ha viscut l’altre. 
Paraules i emocions que ens fan créixer 
com a persones i com a lectors. 



És del tot necessari que les lectures puguin 
anar acompanyades de converses, debats, 
intercanvi d’idees i impressions, parers...

A cada apartat trobareu llibres per a totes 
les edats des de Parvulari fins a Batxillerat, 
tot i que recomanem una mirada àmplia 
i no ajustar-nos només al segment que 
tocaria. Per fer la selecció de llibres, com 
a totes les maletes que s’elaboren des de 
la biblioteca infantil, ens hem basat en el 
criteri de qualitat narrativa, gràfica i interès 
que desvetllen les històries, més que en 
l’afany nascut del didactisme, tot i que la 
temàtica convida molt a buscar llibres en 
els quals el tema pot ser molt pertinent, 
però la manera d’abordar-lo no tant. No 
hem volgut cedir a aquest criteri. Pensem 
que tenim un compromís amb els lectors 
i que els hem de posar a l’abast bones 
lectures, atès que és una activitat que 
es fa des de la biblioteca escolar per tal 
d’incidir en l’hàbit lector dels nois i noies 
des d’aquesta mirada social i crítica que 
de què parlàvem abans.

Metodologia, ús i funcionament de les 
maletes Guerres que no s’acaben als 
centres educatius

Com en totes les maletes de llibres que 
es preparen des de la biblioteca, volem 
destacar que els principals destinataris 
són els infants i joves de les escoles i els 
instituts, que podran gaudir de la lectura 
i el debat. 

També n’és destinatària la biblioteca 
escolar, la qual podrà organitzar un racó 
amb una exposició temàtica que juga amb 
el factor de la sorpresa, de la novetat i de 
la no-perdurabilitat. Aquest darrer factor, 
encara que no ho sembli, és molt positiu. 
Obre la possibilitat de fer una activitat di-
ferent a la biblioteca, demana coordinació 
de l’equip de mestres, que haurà de fer un 
calendari de les visites dels infants i joves 
per a l’exposició, prèvia lectura i mirada 
del fons per part dels mestres per tal de 
poder presentar el discurs i algun dels 
llibres exemplificatius de cada un dels 
set apartats.

També es pot posar èmfasi en una part del 
discurs, perquè no cal “treballar” tots els 
apartats. Potser es preferirà llegir i explicar 
els llibres d’un apartat determinat per les 
raons que sigui, per exemple el de les guer-
res, o el de les persones refugiades... 

Una altra manera de presentar les maletes 
és triant un llibre de cada apartat, i després 
de presentar el mòdul, llegir o explicar el 
llibre elegit i després parlar-ne, tant de l’ar-
gument com de la temàtica, de la manera 
que l’autor ha narrat la història i de quins 
elements narratius ha utilitzat.

Les maletes estan als centres educatius en 
préstec durant un mes, i es poden tornar a 
demanar tantes vegades com calgui.
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Els àlbums i els còmics han arribat a les nostres biblioteques escolars per quedar-s’hi. 
Enriqueixen la lectura de nens i nenes, dels més petits i també dels més grans. Gaudim-
ne i aprofitem-los: ensenyen a mirar i a pensar.

La lectura d’àlbums i còmics a l’escola primària

MARIONA TRABAL

Mestra i bibliotecària a l’escola Orlandai de 
Barcelona

Mirant enrere

No fa gaires anys, podíem saber l’edat del 
lector a qui anava dirigit un llibre per la 
proporció que hi trobàvem entre il·lustració 
i text. A més il·lustració, era un llibre per 
a lectors més petits, a menys il·lustració, 
per a més grans. No hi havia dubte.

Sense anar més lluny, a la dècada dels vui-
tanta era habitual trobar en una biblioteca 
d’aula dels cursos alts d’EGB només dos 
o tres llibres amb il·lustracions. Conside-
ràvem normal que els lectors d’aquestes 
edats “ja llegissin” novel·les. Si hi havia, 
entre el nostre alumnat, algú a qui llegir 
novel·les li presentava dificultats, s’entre-
tenia a rellegir una i altra vegada aquests 
pocs llibres que, acompanyats d’imatges, 
li eren més entenedors.

Si no volem mirar tan enrere, fa només deu 
anys, quan hi va haver una arribada impor-
tant de nens i nenes nouvinguts a les nostres 
escoles que no podien entendre la nostra 
llengua, a l’alumnat més gran de Primària 
gairebé només li podíem oferir els llibres 
sense lletra dels petits, aquells imatgiaris 
que per als grans no tenien cap interès. 

Els àlbums, avui

Actualment, som en una situació del tot 
oposada. Podem –si el nostre pressupost 



ens ho permet– nodrir la nostra biblioteca 
escolar d’àlbums. De tot tipus, amb pa-
raules i sense. Per a tots els públics, per 
als nens i nenes petits, per als més grans 
i també per als molt grans.

A l’escola primària, l’alumnat hi llegeix 
imatges a totes les edats. Potser les 
mestres que en tenim la responsabilitat 
no fem un treball específic de lectura 
de la imatge. Hem elaborat, de manera 
seriosa i precisa, entre totes les persones 
del claustre, la manera com abordem la 
lectura de textos, però sovint no hem fet el 
mateix amb les imatges... Com si de llegir 
la imatge se’n naixés ensenyat! Benvinguts 
siguin els àlbums, que ens ofereixen avui 
una oportunitat òptima per dur a terme 
aquesta tasca.

A l’hora de triar els àlbums que presentarem 
als nens i nenes, ens sembla important 
ampliar al màxim el tipus d’il·lustració 
que oferim. Si obrim el ventall de possi-
bilitats, si defugim presentar sempre la 
clàssica il·lustració infantil –aquella que 
ens complau a nosaltres i sabem segur 
que agradarà a tothom–, si ens arrisquem 
una mica, estarem contribuint a educar la 
sensibilitat artística del nostre alumnat. Els 

llibres amb imatges són un petit museu 
d’art per als infants, probablement el seu 
primer museu d’art.

Els àlbums han enriquit indiscutiblement 
la lectura dels nens i les nenes.

Un bon àlbum té un contingut interessant 
o explica una història que ens complau, 
però, a més, hi afegeix un punt d’implicació 
personal. S’ofereix a la descoberta per part 
de les criatures, ha de ser “desxifrat”. So-
vint, imatge i text els presenta un joc, una 
interpretació. Els nens i nenes imaginen, 
anticipen, se sorprenen, s’emocionen... 
Amb l’avantatge afegit que aquest pro-
cés tan interessant es dóna en un lapse 
de temps relativament curt. La nostra 
experiència ens diu que tots els lectors, 
tant aquells a qui costa llegir, com als qui 
no, es rendeixen a aquesta descoberta, a 
aquesta emoció.

Com diu Ana Nebreda al seu blog Biblioa-
brazo, “el llibre àlbum és una oportunitat 
per a la lectura”. A aquelles escoles, com 
la nostra, on el préstec i la lectura setma-
nal d’un llibre es converteix en un hàbit, 
sabem que els àlbums i els còmics han 
obert portes, han aconseguit que gairebé 
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cap criatura, avui, pugui dir “no m’agrada 
llegir” o “no m’interessen els llibres”.

No oblidem els còmics

Si parlem de narratives gràfiques, hem de 
dedicar també unes paraules al món del 
còmic. Al llarg de molt temps s’havia con-
siderat el còmic com a literatura de segon 
ordre. No ens cal anar a cercar exemples 
allunyats: fa molt pocs anys, a la biblioteca 
de la nostra escola, els còmics es consi-
deraven exempts de préstec, no es consi-
derava aconsellable dur-los a casa com a 
lectura setmanal. I, en l’estona curricular 
de lectura a l’escola, no es permetia llegir 
còmics. Només en les estones de lectura 
més informal.

Avui els autors de còmic, amb la col-
laboració d’un petit nombre d’editorials 
especialitzades (Bang, Base i altres), han 
guanyat, pels seus llibres, un merescut 
espai a les biblioteques escolars. Per als 
lectors grans i, darrerament, també per 
als més petits.

Parlar dels llibres, parlar dels àlbums

A l’escola s’hi llegeix i s’hi expliquen 
contes. Expliquem contes oralment, sense 

suport gràfic, i ho alternem amb explicar 
àlbums, mostrant-ne les imatges. Regu-
larment, cada  setmana, als infants des 
de tres fins a sis anys. Gairebé sempre 
dirigint-nos a mig grup classe, per poder 
seure ben a prop del llibre. I quan aca-
bem, se’l miren d’encara més a prop, els 
qui volen. Tenen l’estona per fer-ho, o per 
mirar-ne d’altres.

Des dels set anys fins als nou, són els nens 
i les nenes qui mostren i expliquen l’àlbum 
llegit. Lògicament, perquè a la biblioteca 
n’hi ha; de vegades es tracta d’un llibre 
il·lustrat, no d’un àlbum. A l’inici de curs 
explica el llibre la criatura que ho vol fer 
i, setmana a setmana, tots es van animant 
a fer el mateix.

Voldríem que aprenguessin a parlar d’allò 
que han llegit, i els donem pautes per fer-
ho. No només de l’argument d’un conte, 
sinó també de les imatges, i de tot allò que 
els hagi suggerit. Volem que en coneguin 
l’autor del text, i també l’il·lustrador. In-
tentem que vagin fent un procés per acabar 
l’escola primària sabent parlar dels llibres 
llegits, oralment i per escrit. Les mestres, 
els ajudem, els donem idees, els formulem 
preguntes. Els companys que escolten 
participen de la conversa: si han llegit el 



mateix conte, hi aporten vivències; si no, 
interroguen el qui explica.

La conversa sobre la lectura té tot el seu 
sentit quan tots han llegit el mateix llibre. 
Dirigida als més grans de l’escola, portem 
a terme regularment una activitat que dóna 
molt bons fruits. És el Club de Lectura, 
per als nens i nenes del Cicle Superior de 
Primària. De manera voluntària i fora de 
l’horari lectiu, l’alumnat que ho desitja 
s’hi incorpora i llegeix el llibre proposat. 
La biblioteca pública que ens correspon al 
barri hi posa els volums necessaris. 

La conversa posterior, dirigida per un perso-
na gran, és sempre d’una gran riquesa. Però 
després d’uns pocs anys de llegir només 
novel·les, al Club ens vàrem iniciar en la 
lectura també d’àlbums, i vam poder tornar 
a comprovar el gran potencial d’aquests 
llibres. La lectura i la interpretació col-
lectiva de les imatges, l’intentar explicar la 
voluntat expressiva de l’il·lustrador, quan 
tria un color o un estil, quan engrandeix 
o empetiteix les imatges... proporciona 
als petits lectors moments d’observació i 
reflexió molt valuosos. 

El fet que la lectura d’un àlbum demani poc 
temps afavoreix que el moment de lectura 
es traslladi a la família sencera: pares i 
germans comparteixen l’àlbum triat al Club 
de Lectura amb el lector que l’ha portat a 
casa, en parlen, hi diuen la seva i, fent en 
definitiva allò que nosaltres busquem, se 
senten que formen part d’una comunitat 
escolar que llegeix.

Per posar de relleu la importància de la con-
versa sobre tot tipus de lectura –àlbums o no– 
recordem Aidan Chambers, qui, a Dime (llibre 
molt recomanable), cita la frase d’una nena, 
en el context d’una conversa al voltant d’un 
llibre: “No sabemos lo que pensamos sobre un 
libro hasta que hemos hablado de él.”

De vegades hem d’enfrontar-nos a una 
dificultat en la lectura d’àlbums per part 

dels nostres nens i nenes. Una dificultat 
que no prové dels lectors, sinó de les seves 
famílies. El cert és que avui encara ens 
trobem amb qui creu que, si a un llibre hi 
ha poca llengua escrita, aquell llibre no 
afavoreix l’evolució lectora de la criatura 
que l’ha triat per llegir. 

És un problema dels adults, però pot con-
dicionar alguns lectors, sobretot els més 
grans. Pot semblar-los que llegir àlbums 
no “fa gran”. El que dóna prestigi de bon 
lector són les novel·les, i com més grui-
xudes, millor. Això demana per part de 
les mestres una feina de promoció entre 
pares i també entre l’alumnat. Quan a la 
biblioteca portem a terme activitats de 
descoberta o de difusió de llibres ho hem 
de tenir en compte: jocs i exposicions han 
de voler trencar aquests esquemes erronis. 
Cal explicar que la lectura de la imatge 
és lectura que posa en marxa l’activitat 
intel·lectual de les criatures, i cal oferir-los 
aquells àlbums –avui ja en trobem molts– 
pensats expressament per ser llegits per 
nois i noies grans que un lector primerenc 
no arribarà a comprendre.

Tenim el convenciment, però, que aquestes 
resistències aniran caient. Any rere any la 
presència dels àlbums a les llibreries i a 
les llistes de llibres recomanats per a totes 
les edats va en augment, i tard o d’hora 
seran reconeguts per tothom en el seu 
just valor. D’altra banda, l’alumnat més 
gran de l’escola d’avui ha crescut entre 
els àlbums, i aquests ja formen part de la 
seva vida com a lectors. El temps juga a 
favor nostre.

Per saber-ne més

chamBers, Aidan. Dime. Mèxic: Fondo de 
Cultura Económica, 2007.
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Mirem, ens concentrem en les imatges dels llibres, en les de les pel·lícules, tot buscant 
el significat i amb el desig de descobrir el fil narratiu de la història. Llegim imatges, 
paraules i escenes. Perquè tot ens explica què està passant, a qui, on i per què. I en 
parlem. Parlem per explicar, per opinar, per debatre, per aprendre, per sumar, per acla-
rir, per prendre partit, per defensar, per trobar, per trobar-nos. I arribem a la conclusió 
que tot això és més fàcil amb llibres a les mans. 

Mirem, llegim i parlem de llibres
De l’àlbum i el llibre il·lustrat a la lectura literària
Una experiència de motivació lectora a l’Institut Vila de Gràcia

CARME PARDO

Bibliotecària 

M. TERESA VERDAGUER

Professora de Llengua i Literatura Catalanes
Institut Vila de Gràcia de Barcelona

La motivació lectora dels nois i noies, i la 
necessitat d’ajudar-los en el seu camí cap 
a la lectura plaent han estat des de sempre 
motius d’anàlisi i reflexió dels diferents 
àmbits professionals que hi intervenen: 
escoles, biblioteques, editorials... Tot 
i això, els resultats no sempre són els 
desitjats i molts nois i noies, que havien 
estat bons lectors a Primària, deixen de 
ser-ho en arribar als cicles superiors de 
Secundària, sovint a causa de les múltiples 
i atractives possibilitats d’oci que s’obren 
al seu abast.

Aquestes consideracions ens van portar a 
planificar l’optativa com un itinerari lector 
nou i alternatiu. Es perseguia una doble fi-
nalitat: donar a conèixer els llibres i àlbums 
il·lustrats, i reconduir el seu distanciament 
tot propiciant una nova relació amb els 
llibres i la lectura.

Com va sorgir aquesta optativa?

La proposta de lectura «Mirem, llegim i 
parlem de llibres» va sorgir quan un grup 
d’alumnes de 3r d’ESO, als quals s’ha-
via assignat cursar l’optativa «Taller de 
lectura», van explicitar el seu desacord 
a participar-hi. Des del primer moment, 
van manifestar el seu absolut desinterès 
lector i, per tant, l’actitud passiva amb 
què l’assumirien. Sota el títol «Taller de 



lectura» –el qual van criticar i van suggerir 
canviar–, hi veien una pila de llibres per 
llegir, unes fitxes de lectura per omplir i 
una colla de resums a fer. Un seguit d’ac-
tivitats gens atractives i, en cap cas, una 
proposta plaent.

Aquesta situació va portar-nos al replan-
tejament immediat de la programació 
prevista, per tal de trobar una sortida a la 
posició de rebuig en què ens trobàvem. 
Així, doncs, vam fer una nova proposta 
radicalment diferent a la inicial. En lloc 
de les activitats tradicionals de motivació 
lectora i les lectures literàries, vam orga-
nitzar i seqüenciar un itinerari lector que 
s’iniciava amb la lectura d’àlbums i llibres 
il·lustrats, continuava amb la lectura de 
novel·les gràfiques i el visionat de les ver-
sions cinematogràfiques corresponents i, 
finalment, ens permetia proposar la lectura 
de clàssics i de literatura d’adults.

El resultat va ser l’estructuració del curs 
en els tres blocs temàtics següents:

Bloc 1: Àlbums i llibres il·lustrats.
Bloc 2: Novel·les gràfiques.
Bloc 3: Lectures literàries (novel·les, te-
atre, poesia).

Per què els àlbums i els llibres il·lustrats?

Les raons que ens van portar a aquest canvi 
tan radical en l’orientació de l’optativa 

van ser múltiples. D’una banda, l’efecte 
sorpresa que els volíem causar amb l’oferta 
d’unes «lectures» en què la lletra era la 
gran absent –totalment o parcial–, i que, 
en canvi, els forçaven a «llegir» imatges i 
a superar el prejudici que sovint associa il-
lustració i conte infantil. Va ser una manera 
de confrontar-los a la seva negativa a llegir 
amb una contraproposta inesperada.

Així mateix, els àlbums i els llibres il-
lustrats els posaven en contacte amb una 
proposta narrativa i artística molt rica i, 
en molts casos, inèdita per a ells. Una 
proposta darrere la qual hi podien descobrir 
un nou llenguatge narratiu en què text i il-
lustracions comparteixen la responsabilitat 
del desenvolupament i la comprensió de 
la trama.

A més, aquesta opció permetia situar tots 
els lectors en el mateix punt de sortida. Ini-
ciaven el mateix itinerari amb independèn-
cia de les seves qualitats i competències 
lectores. Ser més bons o mals lectors, ser 
uns lectors més experts o menys... no era 
una condició determinant. Tothom podia 
mirar i participar. Cadascú podia aportar 
les seves idees, valoracions, opinions i 
arguments en igualtat de condicions.

Finalment, el camí dels àlbums permetia 
traçar un itinerari progressiu cap a la lec-
tura literària d’una manera més planera, 
ja que en el bloc següent vam preveure 

47

març - abril ´16 
386

M
M O N O G R À F I C



48

introduir la novel·la gràfica com a pont i 
estadi intermedi.

Quins llibres i àlbums calia seleccionar?

Evidentment, no tot s’hi valia. Van caldre 
uns criteris de selecció clars per tal de fer 
la tria. D’entrada, teníem clar que havi-
en de ser adequats a l’edat dels nostres 
alumnes adolescents. Calia evitar que en 
cap moment se sentissin infantilitzats o 
que la nostra proposta els refermés en la 
idea que un llibre il·lustrat és sempre un 
conte infantil. I no només per l’estil del 
dibuix, sinó també per la temàtica que els 
plantegés cadascun dels àlbums. Calia que 
sentissin que aquests llibres els parlaven 
amb profunditat de temes complexos 
(la guerra, la xenofòbia, l’emigració...) 
presents en la seva vida quotidiana; que 
abordaven temes i situacions problemàti-
ques, més o menys íntimes (el bullying, la 
por, la malaltia, les deficiències físiques o 
psíquiques...), que afectaven directament 
o indirectament la seva vida o la d’algunes 
persones del seu entorn. Però, també, que 
els plantegessin reptes d’enginy, que els 
provoquessin la imaginació, que poguessin 
gaudir simplement mirant.

En un altre sentit, no se’ns escapava que 
l’aposta i la reivindicació de molts artistes 
en abordar els àlbums i els llibres il·lustrats 
com a creacions artístiques en elles matei-
xes, i no com a complements més o menys 
necessaris d’un text, ens posava a les mans 
la possibilitat d’oferir un aprenentatge i un 
enriquiment artístics evidents. És per això 
que un altre criteri en la selecció de títols 
va ser compilar una gran diversitat d’au-
tors, d’estils i de temàtiques. Vam tenir en 
compte l’estil del dibuix, el traç, el color, la 
composició, els jocs simbòlics, el realisme 
o l’abstracció de les imatges.

Finalment, calia fer-los a mans un nombre 
important d’exemplars, que els permetés 
veure’n la diversitat i que els n’eviden-
ciés les riqueses temàtica, narrativa i 
artística.

Què van aportar les novel·les gràfiques a 
aquest nou itinerari lector proposat?

D’una manera gairebé natural, les novel·les 
gràfiques van esdevenir el pas necessari 
cap a la lectura literària. La multiplicitat 
de formats de les novel·les gràfiques (algu-
nes molt properes al còmic i d’altres més 



properes als àlbums) permetia introduir, 
ara ja amb text, trames llargues i comple-
xes, problemàtiques actuals, temàtiques 
històriques... I els criteris per a la selecció 
dels títols van ser els mateixos que per als 
llibres i àlbums. Volíem que hi veiessin el 
salt qualitatiu que representen les novel-
les gràfiques actuals respecte al còmic 
tradicional. Obres com Maus, per exemple, 
n’evidenciaven la distància.

A més, vam aprofitar aquest nou format 
narratiu per introduir una altra proposta: 
mirar les versions cinematogràfiques de 
les novel·les per tal d’analitzar-les i fer-
ne el contrast. El debat que es generava 
permetia comparar –encara que fos de 
manera molt senzilla– els dos llenguatges, 
l’adaptació cinematogràfica, la priorització 
argumental o temàtica feta, la presentació 
dels personatges, etc.  

Al llarg de diferents cursos, el títols amb 
els quals vam fer aquesta anàlisi van ser, 
entre d’altres, V, de Vendetta, Persèpolis, 
L’onada, La invención de Hugo Cabret, 
Arrugas...

La lectura literària: el final del trajecte

Un cop arribats aquí, totes les propostes 
que vam fer als alumnes ja només preveien 
la lectura d’obres clàssiques de la litera-
tura i vam pactar, successivament, amb 
cadascun dels grups, el contingut d’aquest 
darrer bloc. Aquesta ha estat sempre la part 
variable de l’optativa, gairebé un vestit fet 
a mida per a cada promoció d’alumnes.

Així, doncs, aquesta flexibilitat ens va 
portar a propostes com ara la introducció 
de la novel·la negra i el gènere policíac 
amb la lectura d’El gos dels Baskerville  i 
el contrast amb la sèrie Sherlock; i també, 
la creació d’«agències de detectius» per tal 
de llegir i conèixer els autors i detectius 
més rellevants. O bé, la lectura de novel-
les de ciència-ficció (Fahrenheit 451), de 
fantasia (Alícia al país de les meravelles), 

realistes (He jugat amb els llops)... amb el 
visionat de les pel·lícules corresponents –al 
cinema o a classe– i el debat subsegüent. 
Així mateix, vam portar a terme la lectura 
dramatitzada a classe d’obres de teatre (La 
comèdia dels embolics, El malalt imagi-
nari, La comèdia de l’olla). I, fins i tot, la 
lectura dramatitzada de la novel·la Adreça 
desconeguda, la qual van representar el 
dia de Sant Jordi.

“Mirem, llegim i parlem de llibres”

Aquest és el nom actual de l’optativa, tres 
verbs que representen exactament el que 
hem fet amb els nostres alumnes quan els 
hem posat llibres a les mans. La valoració 
dels alumnes al final de curs, malgrat les 
seves reticències inicials, sempre ha estat 
positiva: els ha agradat conèixer una altra 
manera de llegir amb els àlbums i els lli-
bres il·lustrats, han conegut (i ens han fet 
conèixer a nosaltres!) còmics i novel·les 
gràfiques que desconeixien, s’han sorprès 
llegint clàssics que, alguns d’ells, de ben 
segur no haurien agafat mai del prestatge. 
I els ha agradat fer la comparativa llibre-
pel·lícula tot reconeixent al final que els 
agraden més les versions escrites que 
les filmades, perquè senten més llibertat 
d’imaginar amb les primeres. Però sobretot 
han agraït el temps que els hem donat per 
fer-ho, la tranquil·litat, el tornar a mirar, o 
a llegir, o a parlar-ne si els calia. 

Les seves respostes fan que la nostra 
valoració sigui no solament positiva, sinó 
molt satisfactòria. Cada curs hem canviat 
alguna cosa, perquè a cada curs n’hem 
après alguna, hem gaudit llegint i ensenyat 
a fer-ho i, sobretot, ens quedem amb 
l’agradable sensació que uns quants han 
tornat a obrir la porta a la lectura. 
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PersPectiva escolar
recomana

Llibres

La Biblioteca mediateca: Educació in-
fantil i primària, proposta de treball. 
Barcelona: Rosa Sensat, 2007 (Dos-
siers; 63).

La Biblioteca mediateca: Educació secun-
dària, proposta de treball. Barcelona: 
Rosa Sensat, 2007 (Dossiers; 64).

Bosch andreu, Emma. Estudio del álbum 
sin palabras. [Tesi doctoral inèdita.] 
Universitat de Barcelona, 2015.

centelles, Jaume. La biblioteca, el cor 
de l’escola. Barcelona: Rosa Sensat, 
2005.

cerrillo, Pedro; Larrañaga, Elisa; YuBero, 
Santiago. Libros, lectores y mediado-
res. Conca: Ediciones de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, 2002 
(Arcadia; 6).

chamBers, Aidan. Dime. Mèxic: Fondo de 
Cultura Económica, 2007.

colomer, Teresa. La formació del lector 
literari. Barcelona: Barcanova, 1998.

colomer, Teresa (dir.). Siete llaves para 
valorar las historias infantiles. Ma-
drid: Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 2002.

duran, Teresa. Àlbums i altres lectures: 
anàlisi dels llibres per a infants. Bar-
celona: Rosa Sensat, 2007.

escardó i Bas, Mercè. La Biblioteca, un 
espai de convivència, un espai edu-
cador. Parets del Vallès: Ajuntament 
de Parets del Vallès / Centre Unesco 
de Catalunya, 2002.

garcia, Santiago. La novela gráfica. Bil-
bao: Astiberri, 2007.

garralón, Ana. Leer y saber, los libros 
informativos para niños. [S.l.]: Ta-
rambana Libros, 2013.

hernández ranz, Olalla. Esto no es una 
novela gráfica, es una pipa. Saragos-
sa: Pantalia, 2014.

jover, Guadalupe. Un món per llegar: 
educació, adolescent i literatura. 
Barcelona: Rosa Sensat, 2007.

lartitegui, Ana G. Páginas mudas, libros 
elocuentes. Saragossa: Pantalia, 2014.

linden, Sophie van der. Álbum[es]. Ma-
drid: Ekaré / Variopinta Ediciones, 
2015.

M’agrada llegir: com fer els teus fills lec-
tors. Barcelona: Ara Llibres, 2004.

manresa, Mireia. L’univers lector adoles-
cent: dels hàbits de lectura a la inter-
venció educativa. Barcelona: Associa-
ció de Mestres Rosa Sensat, 2012.

marina, José Antonio; válgoma, Maria. 
La màgia de llegir. [Barcelona]: Rosa 
dels Vents, 2005.

mata, Juan. Animación a la lectura. Barce-
lona: Graó, 2009 (10 ideas clave; 9).

molist, Pep. Els llibres tranquils: el curs 
de la vida a través de la literatura in-
fantil. Lleida: Pagès, 2003.

teixidor, Emili. La lectura i la vida: com 
incitar els nens i els adolescents a la 
lectura, una guia per a pares i mes-
tres. Barcelona: Columna, 2007.

Webs

Anatarambana literatura infantil: <http://
anatarambana.blogspot.com.es/>.

Associació de Mestres Rosa Sensat: 
<www.rosasensat.org/>.

Babar: <http://revistababar.com/wp/>.
Biblioteca Escola Orlandai: <http://bi-

bliotecaorlandai.blogspot.com.es/>.
Blog del grup de treball “El punt de 

lectura”: <http://elpuntdelectura.
blogspot.com/>.

Can Butjosa (Bibl. de Parets del Vallès) 
<http://bibut.parets.org>.



Amb la col·laboració de la BIBLIOTECA ROSA SENSAT

Cavall Fort: <www.edu365.com/vadelli-
bres>.

Consell Català del Llibre per a Infants i 
Joves: <http://www.revistaclij.com/>.

Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 
<www.fundaciongsr.com>.

GRETEL: Grup de Recerca de Literatura 
Infantil i Juvenil i Educació Literària a 
la UAB: <www.literatura.gretel.cat>.

La Joie par les livres: <www.lajoieparles-
livres.com>.

Llibres al replà: <http://llibresalrepla.
blogspot.com.es>.

Puntedu: <http://xtec.gencat.cat/ca/pro-
jectes/biblioteca/puntedu/>.

Xarxa de Biblioteques de la Diputació de 
Barcelona: <http://genius.diba.cat/>.

Revistes

Articles de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura. Barcelona: Graó, 1992-. 
ISSN: 2014-4636.

Bloc: Revista Internacional de Arte y Li-
teratura Infantil = International Art 
and Children’s Literature Magazine. 
Madrid: Bloc, 2007-2010. ISSN: 
1888-9085.

CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y 
Juvenil. Barcelona: Fontalba, 1988-. 
ISSN: 0214-4123.

Faristol. Barcelona: Consell Català del 
Llibre Infantil i Juvenil, 1985-. ISSN 
0213-2427.

Fuera [de] Margen. Saragossa: Pantalia, 
2012-. ISSN 2254-2213.

Imaginaria [en línia]. Buenos Aires: Ima-
ginaria, [1999?]- [Consulta 28 de ge-
ner de 2016.] Disponible a: <http://
www.imaginaria.com.ar/archivo/>. 
ISSN 1514-5115.

Peonza: Revista de Literatura Infantil y 
Juvenil. Santander: Asociación Cultural 
Peonza, [1987]-. ISSN 1130-8370.

La Revue des livres pour enfants. París: 
La Joie par les livres, 1977-. ISSN 
0398-8384.

Grups de treball de Rosa Sensat que 
aprofundeixen en els llibres per a 
infants i joves

Art i Literatura. Coordina: Montse Coli-
lles. Adreçat a mestres d’escola bressol 
i parvulari, espai per interrogar-se i refle-
xionar sobre la pràctica educativa quan 
experimentem amb la literatura per a les 
primeres edats.

Passió per la lectura. Coordina: Jaume Cen-
telles i Susana López. Adreçat a mestres 
d’Educació Primària.

Il·lustrem-nos! Coordina: Emma Bosch. 
Adreçat a mestres, bibliotecaris i persones 
interessades a aprofundir sobre les possibi-
litats formals i no formals de l’àlbum.

Mons Paral·lels (l’ensenyament de la 
literatura a l’Educació Secundària) 
Coordina: Juan Sánchez Enciso. Espai 
per debatre el tema de quina educació 
literària té sentit a l’Educació Secundària 
tot plantejant-hi alternatives. 

Seminari de bibliografia infantil i juvenil. 
Coordinen: Assumpció Lisson i Amàlia 
Ramoneda. Un dels principals objectius 
és realitzar la lectura i el comentari de les 
novetats editorials per a infants i joves, així 
com determinar les possibilitats de lectura 
entre els lectors.

Punt de lectura. Coordina: Assumpció 
Lisson. Format per cinc grups de recerca 
i innovació on es realitza un treball coo-
peratiu de professorat de tots els nivells 
educatius, des de l’Educació Infantil fins 
a la universitat.
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Escola
Fa gairebé un any que érem d’excursió. Estàvem provant uns GPS i anàrem a 
una masia prop de l’escola. Allà, quan ens oferiren esmorzar, ens varen deixar 
tocar uns conills acabats de néixer. A partir d’aleshores els nens i les nenes 
només tingueren un objectiu. Tot el seu centre d’interès canvià i passà del 
que estàvem fent als petits rosegadors. Es marcaren l’objectiu d’aconseguir 
un conill per a la classe. Per arribar a tenir-lo, vàrem haver d’informar-nos, 
assessorar-nos, construir una gàbia, cercar d’on treure’n un i un cop amb ell, 
ara ens en fem càrrec. En tenim cura i vetllem perquè no li falti de res. Ens 
n’hem fet responsables. 

Un conill. Una bona motivació per aprendre

SERGI PICH CAÑISÀ 

Mestre de l’escola de Mura (Bages)
ZER Moianès Ponent 

Moltes vegades, quan ens plantegem 
l’origen de cert projecte, ens és difícil 
situar-lo en un temps i un lloc concret. 
Tendim a dir que fou a partir d’una idea 
que es gestà de tal manera o de tal altra i 
que ens sembla que passà quan fèiem una 
cosa o altra, però algun cop ets conscient 
del moment precís en què va començar el 
projecte i per què. 

En aquest cas, l’origen fou una sortida 
de principis del tercer trimestre. Estàvem 
participant en un altre projecte, Geocating, 
quan en una sortida per provar els GPS, 
vàrem anar a casa d’uns nens de l’escola 
a esmorzar. L’àvia d’aquests, quan vàrem 
acabar d’esmorzar, ens convidà a seure al 
costat de la porta perquè tenia una sorpresa 
per a nosaltres. Tot seguit, aparegué amb 
una caixa de cartró amb cinc o sis conills 
petits, perquè en crien i aquell dia en 
tenien de molt xics. 



De cop, tot el centre d’interès dels infants 
es girà entorn dels conills. Els varen estar 
tocant, varen fer mil i una preguntes i 
gairebé d’acord, tots a una, demanaren 
de tenir-ne un a classe.

La resta de l’excursió, uns quatre quilò-
metres per corriols des de la masia fins 
a l’escola, fou una constant elaboració 
d’hipòtesis sobre què podien fer per tal 
de tenir un conill.

En arribar a l’escola, després de rumiar-ho 
un xic, vaig acordar amb ells que estava 
disposat a tenir un animal a la classe, si ells 
se’n feien responsables. Per descomptat 
que varen dir que sí, però per tal de no 
prendre una decisió a la lleugera, els vaig 
convidar a fer una recerca sobre aquest 
animal.

Així, doncs, pocs dies després vàrem comen-
çar a cercar informació d’aquest animal, des 
de les cures que necessita, a l’alimentació, 
passant pel tipus d’habitatge fins als llocs 
d’on en podríem aconseguir un.

Un dels pactes que vàrem acordar, induït 
sobretot per mi, fou que no en compraríem 
cap. Si volíem un conill o bé ens el dona-
ven –al poble hi ha gent que en cria per 
menjar–, o bé n’adoptàvem un d’algú que 
no el pogués tenir. 

Un dia, la mestra de la llar d’infants, l’Anna, 
que estava al mateix edifici, en assabentar-
se del projecte ens explicà que tenia un 
conill i s’oferí a venir a presentar-nos-el i a 
explicar-nos què representava tenir un co-

nill. Durant una sessió ens féu una xerrada 
sobre tot allò bàsic que calia saber i a més 
a més ens el deixà tocar. Aquesta visita 
encara va refermar més la decisió. 

Mentre fèiem la recerca vàrem veure que 
existien protectores d’animals petits i 
cercant en aquestes vàrem descobrir que 
els conills també es poden adoptar. Així, 
doncs, semblava lògic que si havíem de 
tenir un conill, més que un capritx per 
una raça o color, era interessant tenir-ne 
un que, d’altra banda, estava en perill i 
cercava casa.

Un cop ja informats, vàrem començar a 
prendre acords per tal de tenir l’animal a 
la classe. Un dels primers acords fou que 
serien ells els que se n’ocuparien. En cap 
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cas els mestres serien els que se’n farien 
càrrec. A més, si ens el quedàvem, aquest, 
cada cap de setmana i per les vacances 
hauria d’anar a casa d’un nen o altre, ja 
que no el podíem deixar sol a l’escola. 
Veient que estaven d’acord i entusiasmats 
amb la idea, vàrem proposar-nos el primer 
objectiu: l’habitatge.

L’habitatge

Cada nen i nena, individualment o per 
parella, havia de dissenyar una gàbia per 
al conill. Havia de pensar i dibuixar el 
que creia que podria ser el seu habitatge. 
Varen dibuixar els plànols i després, amb 
aquests projectes varen fer una maqueta en 
paper de la seva gàbia per tal que tothom 
pogués fer-se’n una idea. Un cop tots els 
dissenys estaven fets, ens els vàrem mirar 
i comentar. Cada nen i nena argumentava 
el seu disseny, la seva finalitat i les mides 
que havia pensat i els avantatges que hi 
veia. 

Un cop tots exposats, vàrem fer una votació, 
però en aquesta votació calia argumentar 
per què es triava aquell model. Després de 
repassar-los tots, ens vàrem decidir per un 

que era força original, amb tres pisos amb 
el darrer com una terrassa. Tot i això, un 
cop escollit, varen sorgir diferents idees 
que milloraren el projecte. 

Amb els plànols i la maqueta ja decidits 
i una idea clara en ment, vàrem convidar 
el Crisant, pare d’un nen, fuster d’ofici, 
que vingués a assessorar-nos. Va mirar-se 
el projecte i, d’entrada, no semblà gaire 
convençut de l’èxit, però veient l’interès 
dels infants, ens assessorà i intentà acon-
sellar-nos de la millor manera. 

L’endemà ens portà diferents tipus de fusta 
per tal que triéssim. Ens explicà les virtuts 
i les pegues de cada mostra i ens aconsellà 
un tipus de fusta prou rígida que potser, 
“només potser”, podria aguantar el desgast 
d’un rosegador.

Per tant, ja teníem els plànols i les mostres. 
Només ens calia comprar el material.

 
El material

El primer que vàrem fer, sabent ja el ma-
terial, fou mirar en diferents pàgines web 
de botigues el preu del material i com el 
venien.

Vàrem veure que venien plaques d’una 
determinada mesura. Per tant, vàrem po-
der calcular, sabent que necessitàvem les 
quatre parets i tres terres, la quantitat de 
fusta que necessitàvem i d’aquesta manera 
calcular-ne el preu.

Ara bé, algunes botigues tenen el catàleg 
en línia, però no el preu, i això va permetre 
de practicar el llenguatge oral mitjançant 
una trucada. Per tal de preparar-nos, ens 
posàrem per parelles i teatralitzàrem la tru-
cada. Un feia de comprador, demanant allò 
que necessitàvem, i l’altre de venedor. Un 
cop ja preparats, vàrem trucar a diferents 
botigues demanant els preus i calculàrem 
l’oferta que era millor.



Dies més tard vàrem anar d’excursió, per un 
altre motiu, a Manresa. Aprofitant aquesta 
sortida vàrem demanar als pares que un 
cop ens recollissin a quarts de cinc, ens 
acompanyessin a la botiga de Manresa on 
havíem trucat i encarregat el material. Tot 
i això, allà no te’l tallaven si no hi eres 
present i vàrem haver d’estar a la botiga 
esperant que ens tallessin el material. 

Ja amb les peces a punt, a l’escola vàrem 
dibuixar en aquestes planxes de fusta la 
gàbia, prenent mides i marcant on calia 
tallar i on no.

La gàbia

Durant quatre matins vàrem anar al taller 
del Crisant. Amb ell ja s’havia convingut 
que la gàbia l’havien de fer els nens i les 
nenes i que ell només faria allò que fos 
perillós. 

En arribar allà vàrem repassar amb ell 
de nou les mides de les fustes per tal de 
tallar-les per fer les obertures de la gàbia. 
Amb les mides ja ben preses, començàrem 
la gàbia. 

Primer de tot feia amb els nens i nenes un 
forat amb una broca petita i després amb 
una serra tallava les fustes. Abans d’unir-
les, vàrem fer diferents portes a cada nivell 
per tal de poder accedir a cada pis de la 
gàbia i netejar-la. Mentre uns feien les 
portes, d’altres envernissaven la gàbia, amb 
un vernís especial. Vernís a l’aigua. 

Un cop totes foradades i amb les portes 
posades, vàrem unir les parets i els terres. 
Amb els nens i nenes feia un forat amb una 
broca petita per després, amb un trepant, 
collar cada placa, de manera que s’anés 
fent l’estructura. 

En acabat, quan ja teníem l’esquelet 
muntat, varen tallar la malla de galliner, 
després de mesurar-la, i amb una grapadora 
a compressió la varen fixar a les finestres. 

Tot i això, la malla deixava cantells esmo-
lats i ens va proposar de posar uns petits 
llistons a sobre d’aquests per tal d’amagar 
els cantells. D’aquesta manera vàrem poder 
veure com d’una fusta basta, gairebé un 
tronc, amb diferents màquines en treia 
un llistó. 

El darrer que quedava per fer eren les 
escales per passar d’un pis a un altre. 
En el projecte havíem plantejat fer una 
rampa amb travessers, però en Crisant ens 
mostrà que no era gaire pràctic a causa 
de l’angle necessari i ens proposà de fer 
uns esglaons mòbils, de manera que es 
poguessin enretirar per fer la neteja i així 
ho vàrem fer. 

Per tal de moure-la amb facilitat, ens va 
muntar a la gàbia unes rodes petites, de 
manera que aquesta lliscava suaument a 
pesar del gran pes que tenia. 

L’autorització i cartes variades

Si bé ja m’havien dit els nens i les nenes 
que podien tenir el conill, em va semblar 
que era una decisió prou important per 
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assegurar-me per escrit que tothom n’estava 
al corrent i per això vaig plantejar de fer 
una autorització. Ara bé, aquesta la farien 
ells. Aprofitaria l’avinentesa per treballar 
la carta. Així doncs, vaig demanar als nens 
i a les nenes que redactessin una carta 
d’autorització per a la seva família.

Dies després, quan varen tornar totes om-
plertes i sabent ja que totes les famílies 
estaven no només assabentades, sinó 
també implicades, iniciàrem de nou la 
recerca del conill. 

El pas següent fou començar a veure les 
protectores d’animals petits i veient que 
en moltes pàgines no s’explicaven gaire els 
passos a seguir per formalitzar l’adopció i 
les condicions, decidírem escriure diferents 
cartes a aquestes associacions demanant 
més informació.

Estàvem en aquest procés, rebent les 
primeres respostes, quan l’Anna, a través 
del Crisant, ens féu saber que hi havia 
uns veïns de Mura que cercaven algú que 
volgués un conill. El donaven amb gàbia 
de transport, menjar i estris varis, perquè 
no se’n podien fer càrrec. 

Així doncs, al cap de poc ja teníem el co-
nill. Un conill que van anomenar Esquitx, 
animal de companyia de la classe dels 
Esquitxos.

I ara què

Per tenir-lo hem fet un llarg camí, un camí 
que no s’ha acabat, sinó que segueix. 
Ara ens hem de posar d’acord a l’hora de 
netejar la gàbia, de comprar el menjar, 
d’emportar-nos-el a casa i desenes de 
petites coses que van sorgint. A més, fem 
treballs relacionats amb aquest animalet, 
com prendre dades, dibuixar-lo... 

Tot plegat ens servirà per aprendre a po-
sar-nos d’acord amb els companys, a ser 
responsables amb les decisions que es 
prenen i aprendre aspectes curriculars a 
través d’aquest. Tot un encert de projecte 
i alhora una mostra de responsabilitat. 



Fa deu anys que es van crear les primeres aules d’acollida, les quals van significar l’or-
denació del tractament de l’alumnat d’incorporació tardana dins d’un pla més ampli, el 
Pla LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social). Aquest pla no només tenia en compte 
l’existència de l’aula d’acollida, sinó que també plantejava el concepte de centre acollidor 
i de pla d’entorn. 

Deu anys de les aules d’acollida
Avaluació i reptes de futur

MONTSERRAT BERTRAN
JOAN GRATACÓS

ALBERT QUINTANA
TERESA ROMAGUERA 

M. ANTÒNIA VILAPLANA* 

Grup de tutors i tutores d’aules d’acollida de 
centres de Secundària de la ciutat de Girona

Inclusió, integració i aprenentatge de la llengua

Les aules d’acollida es van implantar a la 
gran majoria de centres educatius de Ca-
talunya i van néixer amb unes diferències 
evidents respecte al TAE (Taller d’Adaptació 
Escolar), un recurs anterior per atendre 
l’alumnat nouvingut, que rebia alumnes de 
diverses escoles i instituts fora dels seus 
centres de referència. Les aules d’acollida, 
en canvi, van fer possible l’escolarització 
d’aquest alumnat en el seu centre des de 
l’inici del procés. Això va portar la intro-
ducció a les escoles i instituts d’un espai 
obert, flexible i personalitzat, amb la pos-
sibilitat d’innovar metodologies, accelerar 
aprenentatges i de permetre que els nois i 
noies fessin una entrada gradual a la vida 
dels centres i al sistema educatiu català. 

Malgrat els aspectes positius que hem 
esmentat, volem plantejar algunes de les 
dificultats que a partir de la nostra pràctica 
hem observat en l’aplicació del recurs de les 
aules d’acollida. Entre d’altres, serien:

• El pes de la “motxilla educativa” de 
cada alumne, sovint més determinant 
que el salt lingüístic. 

• El condicionant del moment i la situa-
ció d’arribada de cada persona. 

• Però especialment el pas gradual de 
l’aula d’acollida a l’aula ordinària, per 

*Idees presentades al IX Simposi de Llengua i Immigra-

ció. “Avaluació: eina de selecció o eina d’equitat”
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la dificultat de compartir itinerari, pro-
jecte i criteris bàsics de dinàmiques de 
treball, avaluació, etc., entre aquests 
dos àmbits.

Ens preguntem, també, si l’aula d’acollida, 
tal com s’ha concebut, ha estat més un 
espai d’integració o de segregació, tot i 
que reconeixem que aquesta qüestió no 
depèn solament de l’aula d’acollida, sinó 
en bona part de la disposició d’acollida 
i tractament de la diversitat del conjunt 
del centre. 

L’aprenentatge de la llengua a l’aula 
d’acollida, i la relació amb els departaments 
de llengua dels centres de Secundària

Sovint l’aprenentatge de la llengua s’ha fet 
en un context d’immersió força instrumen-
tal per tal que l’alumne pogués participar, 
com més aviat millor, a l’aula ordinària i 
fes el currículum habitual, però adaptat 
al seu nivell.

Amb aquest objectiu al capdavant, potser 
no s’ha tingut prou en compte el conei-
xement i l’ús de la L1 com a suport per 
a l’aprenentatge de la L2, i fins i tot, en 

alguns casos, la diversitat lingüística dels 
nostres centres s’ha percebut com un 
obstacle per a l’ensenyament de la L2. Ac-
tualment, però, la L1 es veu com un recurs 
amb potencial per enriquir l’experiència 
d’escolarització de l’alumnat. Per això, 
potser la L1 hauria de tenir una presència 
més significativa a les nostres aules, en 
un doble sentit:

a)  visibilitzar aquesta L1,

b)  tenir-la en compte en les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge. 

El professorat de l’aula d’acollida i, en la me-
sura que fos possible, el professorat de llen-
gües del centre, hauria de tenir una formació 
bàsica per poder prendre en consideració la 
L1 de l’alumnat i així assegurar l’aprenen-
tatge de la L2. Això ens porta a plantejar la 
qüestió de la formació del professorat que ha 
de treballar en un context plurilingüe. Potser 
la formació que se’ns ha ofert no ha tingut 
prou en compte la necessitat que el docent 
de llengua tingui els mínims coneixements 
per aprofitar la L1 de l’alumnat.

D’altra banda, tot i que l’elaboració dels 
Projectes Lingüístics de Centre ha facili-
tat el debat i la presa en consideració del 

Benvinguda institucional, a l’ajuntament, a tots els alumnes que s'han incorporat en els darrers mesos.



tractament de les llengües, la coordinació 
entre els departaments de llengua ha estat 
minsa i difícil, tot i que és imprescindible. 
En la majoria de casos, manca un projecte 
integrat d’aprenentatge de les llengües. Els 
departaments dels centres responen d’una 
manera diversa al procés gradual de l’apre-
nentatge de cada llengua. Una coordinació 
més eficaç potser seria desitjable, tot i que 
també és cert que la mateixa estructura es-
colar que divideix el saber i l’aprenentatge 
en compartiments dificulta els processos de 
treball més conjunt i coordinat. En aquest 
sentit cal dir que a Primària es treballa més 
en equip que a Secundària, per l’estructura 
d’aquesta primera etapa educativa i per la 
formació dels mestres, més holística i amb 
uns fonaments didàctics més sòlids.

Totes aquestes reflexions s’han d’inserir en 
una perspectiva més àmplia. Sembla que 
a l’alumnat nouvingut li poden caldre uns 
cinc anys per tal de situar-se al mateix nivell 
lingüístic en L2 que els seus companys i 
companyes autòctons. Això ens fa pensar 
que segons quin sigui el moment en què el 
noi o la noia s’incorpora al sistema educa-
tiu català el tempo escolar no s’adiu amb 
el tempo d’aprenentatge d’una llengua. 
Els primers dos anys (el temps d’estada 
màxima en una aula d’acollida) l’alumnat 
aprèn alguns aspectes fonètics, lèxics i 
morfosintàctics. El salt de l’aula d’acollida 
al grup classe es produeix en un moment 
en què el treball conjunt de l’equip docent 
hauria de ser més acurat, per tal de dis-
minuir el decalatge que hi pot haver entre 
el model de llengua de l’aula d’acollida i 
el model de llengua del grup classe. I és 
que potser aquests anys s’ha treballat més 
sobre l’acollida lingüística que no pas sobre 
l’objectiu final d’aquest procés.

L’avaluació de l’alumnat que participa de les 
aules d’acollida

L’avaluació de l’alumnat que participa de 
les aules d’acollida és un dels punts que 

genera més debat en els centres educatius. 
Tot i l’elaboració de Plans Individualitzats 
(PI), la disparitat de percepcions, la diversi-
tat de criteris i les característiques pròpies 
de cada matèria fan que no hi hagi gaire 
satisfacció pel que fa a la metodologia i al 
resultat de l’avaluació. 

Des de les aules d’acollida segurament 
s’insisteix més en una avaluació “qualita-
tiva”, perquè es té com a criteri principal 
el progrés de l’alumnat, no només en 
l’aprenentatge de la llengua, sinó també 
pel que fa als aspectes personals i emo-
cionals, previs a un bon aprenentatge 
posterior. En canvi, des de l’aula ordinària 
es veu sovint més la necessitat d’acabar 
formulant una avaluació “quantitativa”. 
Aquests desajustaments d’orientacions i 
criteris en l’avaluació solen tenir el seu 
punt àlgid a l’hora de valorar l’acreditació 
de l’ESO d’aquest alumnat a 4t curs.

El Departament d’Ensenyament no dóna 
tampoc unes instruccions gaire precises: 

“Com la resta d’alumnes del centre, els 
alumnes nouvinguts han de ser avaluats, 
almenys trimestralment, de les matèries 
curriculars que hagin cursat durant el 
trimestre. L’avaluació dels processos 
d’aprenentatge de cada alumne i la decisió 
sobre el pas de curs s’han de dur a terme 
en relació amb els objectius del seu pla 
individualitzat.

”L’avaluació ha de ser contínua, amb una 
observació sistemàtica i visió global del seu 
progrés d’aprenentatge, i ha d’integrar les 
aportacions i les observacions efectuades 
en cada una de les matèries. En cap cas 
l’avaluació no s’ha de limitar a la suma o 
la combinació numèrica de resultats ob-
tinguts en les diverses matèries.” (De les 
Instruccions d’inici de curs 2014-15) 

Des de l’aula d’acollida es poden fer dos 
tipus d’informes d’avaluació trimestral:
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• Ordinàriament es fa una avaluació 
dels aprenentatges en relació amb la 
llengua catalana, independent de les 
diverses matèries. En aquest informe 
específic es valoren la comprensió oral, 
la comprensió lectora i l’expressió oral 
i escrita. És un informe que sovint no 
es veu reflectit en el d’avaluació or-
dinari que emet l’equip docent, sinó 
que queda circumscrit a l’alumne, el 
tutor de l’aula d’acollida i, en tot cas, 
la família. 

• Més extraordinàriament es fa una ava-
luació de les tasques que fa l’alumne 
de diverses matèries a l’aula d’acollida 
(Socials, Naturals, Matemàtiques...), 
que tenen incidència en les avalua-
cions de les diverses matèries i fins 
i tot en l’avaluació més integral de 
l’alumne. 

A partir de la constatació de l’elaboració 
d’aquests informes, és important que ens 
fem diverses preguntes: què cal valorar des 
de l’aula d’acollida? L’aula d’acollida ha 
d’avaluar només el progrés en l’aprenentat-
ge de la llengua catalana? És possible que 
aquest aprenentatge es produeixi al marge 
del progrés més global? Ha de participar 
i intervenir en l’avaluació més integral i 
“qualitativa” de l’alumne nouvingut? 

Sobre aquesta qüestió, el professor Ig-
nasi Vila opina que cal garantir alhora el 
coneixement acadèmic i el coneixement 
de la llengua: “En educació tot el que és 
coneixement és lingüístic”.

En aquests deu anys hem comprovat que 
l’aula d’acollida és una bona eina per tal 
d’iniciar-se en la llengua catalana. Però 
l’alumne nouvingut no només necessita una 
iniciació a la llengua, sinó també una plena 
integració a l’aula ordinària i al sistema 
educatiu en general. En el terreny lingüístic 
això implica passar del nivell A2 al B2. Per 
aquest motiu una qüestió que ens plante-
gem és com s’acompanya aquest procés i 

amb quins suports i recursos es compta. I, 
alhora, com s’avalua establint una relació 
entre la tasca que es desenvolupa a l’aula 
d’acollida i la que es fa a l’aula ordinària 
a partir del currículum establert.

Un bon instrument que cal tenir present 
poden ser els PI –els Plans Individu-
als– que, a proposta de l’equip docent, 
permeten adaptar els objectius a assolir 
per part de l’alumnat i, d’aquesta mane-
ra, ajustar l’avaluació a l’evolució del seu 
aprenentatge. 

Una vegada més, però, veiem que un bon 
instrument es queda a mig camí i dóna 
un resultat pobre per als objectius que es 
persegueixen. Molt possiblement els PI, 
a la pràctica, queden molt subjectes a la 
dinàmica i decisió de cada assignatura, 
amb una visió parcial i molt poc integral i 
evolutiva del procés de l’alumne. És a dir, 
sovint tenen més a veure amb el nivell 
del que es voldria que amb el nivell de la 
realització concreta i amb l’avaluació de 
l’alumne. 

En aquest sentit volem destacar la impor-
tància d’una bona elaboració dels PI a partir 
d’una estreta col·laboració entre els cotu-
tors de l’alumne –el tutor del grup classe 
i el tutor de l’aula d’acollida–. L’exercici 
de la coordinació real d’aquesta cotutoria 
facilita molt la detecció de les necessitats 
de l’alumne, el seu acompanyament i, en 
conseqüència, una adequada avaluació. 
D’altra banda, és molt convenient que cada 
matèria tingui recursos i estratègies per tal 
de graduar la informació i l’adquisició dels 
continguts bàsics i significatius del seu 
àmbit i també que es facin constar en els 
PI al llarg del procés d’aprenentatge. Amb 
tot, però, convé salvar de nou el parany 
del coneixement parcial de cada matèria 
per tal d’avaluar més pròpiament l’assoli-
ment de les competències bàsiques dels 
diversos àmbits que els permetrà afrontar 
noves etapes.



Cal trobar un espai apropiat per poder 
realitzar aquesta tasca tan important. 
El millor lloc serien els mateixos equips 
docents, però a vegades no és possible 
per manca de temps o dedicació. Potser 
caldria fer-ho a partir de les orientacions 
de les comissions d’atenció a la diversitat 
(CAD) dels centres. 

També és molt oportú plantejar l’exercici 
de l’autoavaluació per tal que l’alumnat 
nouvingut sigui conscient del seu progrés i 
es marquin les passes i els reptes a assolir. 
Tant l’avaluació com l’autoavaluació han 
de fer-se en positiu, promovent les expec-
tatives acadèmiques de l’alumnat. 

Entenem, doncs, que l’avaluació és molt 
important a l’hora de buscar la igualtat 
d’oportunitats i d’expectatives positives de 
millora de cara a l’èxit educatiu, malgrat els 
seus condicionaments. Per això ens preocu-
pa l’aplicació de la LOMCE en relació amb 
l’alumnat d’incorporació tardana, perquè 
promou una avaluació en un context molt 
més competitiu, uns nivells a superar a les 
revàlides i la derivació d’aquest alumnat 
a itineraris segregadors que sovint poden 
comportar la no-acreditació en l’Educació 
Secundària Obligatòria.

Reptes i propostes de futur

Des d’aquesta visió de deu anys d’aules 
d’acollida i avaluant el moment present 
amb perspectiva de futur, el nostre grup 
de tutors d’aules d’acollida planteja al-
guns reptes i propostes com a elements 
de debat: 

La llengua 

Podem considerar que el nivell d’aprenen-
tatge de la llengua catalana de l’alumnat 
nouvingut (IT) que ha participat de les aules 
d’acollida ha estat satisfactori i suficient? 
Es pot millorar?

En conjunt podem considerar que sí. S’ha 
anat assolint un nivell que en primer lloc 
ha permès la comunicació i després un cert 
desenvolupament gradual com a llengua 
de treball, amb el benentès que la llengua 
no s’aprèn només a l’aula d’acollida, sinó 
arreu. A l’aula d’acollida es posen els 
fonaments i les guies per desenvolupar 
l’aprenentatge. Ara bé, sovint ha estat 
descontextualitzada de la resta d’àmbits 
d’aprenentatge del centre, fins i tot dins 
dels àmbits lingüístics. S’ha utilitzat poc el 
suport de la llengua L1 com a eina d’apre-
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nentatge de la nova llengua, a vegades de 
manera intencionada, per preservar-la de 
certes contaminacions.

A partir d’aquests elements pensem que 
tindríem el repte de millorar:

• La coordinació de l’aprenentatge de la 
llengua catalana més estretament amb 
els departaments lingüístics dels cen-
tres, perquè sigui molt més integrat.

• El suport de la L1 en l’aprenentatge de 
la llengua catalana. Diversos estudis de 
multilingüisme ens indiquen que la L1 
és molt important a l’hora d’adquirir 
la L2. Com fer-ho? Com aprofitar els 
seus propis recursos lingüístics per fer 
un millor aprenentatge?

• Valorar més les seves llengües familiars, 
donar-los el seu lloc i reconeixement i, fins 

i tot, que es puguin avaluar com a llen-
gües estrangeres (rus, xinès, àrab...). 

El recurs “aula d’acollida” 

Hem de tenir en compte que l’aula d’acolli-
da és una eina que pot donar diversos resul-
tats segons la intencionalitat i la realització. 
Ara bé, a partir de la nostra experiència, 
perquè l’aula d’acollida és oberta, flexible, 
tutoritzada, personalitzadora (tot i que és 
evident que hi ha moments de segregació 
–i també moments en què s’estigmatitza), 
considerem que ha estat més un element 
de promoció de la integració, de facilitació 
i d’acceleració del procés i impulsadora de 
la normalització. 

És veritat que quan el recurs aula d’acollida 
no s’adapta a l’alumnat i en canvi és l’alum-
nat nouvingut el que s’adapta al recurs, 
aquest efecte integrador minva. La realitat 
de les reduccions del marc horari aquests 
darrers cursos ho posa de manifest.

Possiblement la situació ideal seria la 
total integració de l’alumne nouvingut al 
grup classe. Però la cultura escolar que 
tenim, els recursos que caldria destinar-hi, 
les estratègies a desenvolupar ho farien 
pràcticament inviable. I també sabem 
per experiència que un alumne sense les 
atencions necessàries en un grup classe 
pot resultar més segregat que en un recurs 
obert i flexible com l’aula d’acollida.

Ara bé, el que acaba determinant si l’aula 
d’acollida és segregadora o integradora no 
és tant l’aula d’acollida en si, sinó l’encaix 
amb la resta del centre, la coordinació aula 
d’acollida-aula ordinària, el tractament 
d’atenció a la diversitat que té plantejat 
l’institut, la participació del conjunt del 
professorat dels equips docents en la 
tasca inclusiva de l’alumnat nouvingut… 
Per això, per a nosaltres, el gran repte és 
que realment tot el centre sigui un “centre 
acollidor”.

A l’aula d’acollida. 



El centre acollidor
Prenem aquest nom del Pla LIC (Llengua, 
Interculturalitat i Cohesió Social) que va 
desenvolupar les aules d’acollida, entre 
d’altres, com un projecte que se sostenia 
en tres pilars: aula d’acollida, centre aco-
llidor i Pla Educatiu d’Entorn. A partir de la 
nostra pràctica, podem donar per segur que 
el concepte de centre acollidor és el que 
s’ha desenvolupat menys. I en el context 
en què ens trobem, que no és tant d’aco-
llida com d’integració real, potser és quan 
el trobem més a faltar. Fins i tot ara ens 
convindria canviar el nom i parlar més de 
centre “integrador” que acollidor. Per això a 
vegades ens trobem que a l’aula d’acollida 
se li demana més del que pot donar. Cal 
que el centre es converteixi en acollidor/
integrador perquè tot el professorat tingui 
presents els objectius i les actuacions per 
tal de garantir la integració reeixida de 
l’alumnat nouvingut. 

Dins d’aquest repte de centre acollidor, 
hi podem considerar molts dels aspectes 
que hem anat desgranant en tota la co-
municació:

• La coordinació en el pas de l’aula 
d’acollida a l’aula ordinària.

• L’elaboració dels PI en la gradació dels 
objectius i continguts.

• Integrar les diverses avaluacions i tenir 
les competències com a referent.

• La coordinació dels diversos departa-
ments de llengües dels centres.

• El desenvolupament de la riquesa de 
recursos que generen els centres plu-
rilingües.

• Fins i tot l’impuls de la presència de 
les diverses cultures en un autèntic 
projecte intercultural.

• I, per què no, des de projectes d’atenció 
a l’alumnat nouvingut promoure canvis 
en les estructures tan travades i com-
partimentades dels nostres centres de 
Secundària i experimentar nous models 
d’estructuració espai-temps, per exem-
ple treballant per projectes, cosa que 
pot redundar en benefici no només de 
l’alumnat nouvingut, sinó de tots els 
alumnes del centre.

Continuïtat de les aules d’acollida 

Així, doncs, a partir de la nostra experiència 
com a tutors i tutores, tenint present aques-
ta mirada de deu anys de desenvolupament 
de les aules d’acollida i amb el compromís 
d’assumir i donar resposta als reptes que 
hem plantejat, DEFENSEM la continuïtat 
de les aules d’acollida com a recurs que 
promou la igualtat d’oportunitat i l’equitat 
educativa del nostre alumnat nouvingut. 

Participació a Temps de Flors. 
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Mirades
La meva Rosa Sensat
6 d’octubre de 2015, dia del cinquantè
aniversari de Rosa Sensat

IRENE BALAGUER

Expresidenta de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat

Del delit a l’entrada

La meva íntima amiga, la 
Roser Vives, va ser una de 
les afortunades del primer 
‘Curs de Tarda’. Fidelment, 
jo l’esperava cada dia a la 
sortida del curs per saber 
qui hi havia anat i de què 
havien parlat. Les seves ex-
plicacions unes vegades em 
recordaven la meva escola 
i d’altres em deixaven una 
sana enveja, perquè m’hau-
ria agradat poder ser-hi.

Però sobretot rèiem, ens di-
vertíem, ella era, i és, molt 
aguda descrivint les perso-
nes i les situacions. Teníem 
17 i 19 anys, i vaig conèixer 
la majoria de les que varen 
fer aquell mític primer curs 
de tarda: la Coqui, la Dora, la 
Teresa, la Pou i tota la colla de 
mestres joves, totes amb molt 
d’entusiasme per esborrar el 
que havien viscut i après a la 
Normal franquista, per esbor-
rar-ho i aprendre de nou.

El 1966, algú que no re-
cordo em va donar una 

quartilla amb el programa 
de la segona Escola d’Estiu 
que s’havia de fer a l’esco-
la Betània, amb una petita 
nota al final que demana-
va voluntaris per ajudar a 
muntar-la.

En aquell moment vaig 
pensar que potser podria 
ajudar en alguna cosa, i 
el dia i hora indicats vaig 
anar cap a Betània, que en 
aquell moment per a mi era 
anar a la fi del món.

Vaig anar-hi amb dues pors: 
la de no trobar l’escola i la 
de no poder ajudar en res.

L’escola Betània de Barce-
lona és situada en un in-
dret semblant a la Betània 
bíblica –que és a la falda 
oriental de la muntanya de 
les Oliveres. Un indret just 
a la falda oriental de Collse-
rola, però no amb oliveres, 
sinó voltada de pins. Tot un 
símbol.

Truco al timbre i obre la porta 
la Marta amb un somriure. 



“Hola! He vingut a ajudar”. 
Em passa el seu braç per 
la meva espatlla amb una 
acollida afectuosa i em diu: 
“Benvinguda, entra...!”. Des 
d’aquell entra...! no he dei-
xat d’estar a Rosa Sensat. 

La veritat és que aquella 
Escola d’Estiu ha estat el 
que ha orientat tota la meva 
vida professional. 

La Marta ho impregna tot

Treballar al costat de la 
Marta és ser molt afortuna-
da. El Dr. Antoni M. Badia, 
a Perspectiva Escolar, la va 
definir com “Marta Mata la 
ben dotada”. 

Vaig descobrir la seva ma-
nera de fer oberta, rigorosa, 
amable, valenta, acollidora, 
generosa, infatigable al ser-
vei de canviar la realitat de 
l’educació del país i a més 
fer-ho col·lectivament. 

Com molt bé diu la Marta, 
Rosa Sensat mai ha volgut 
ser sola, la seva voluntat era 
la de “fer goixar”, treballar 
perquè arreu creixessin 
grups de mestres i de ciuta-
dans compromesos a trans-
formar la realitat creant es-
coles, formant-se perquè la 
vida i l’aprenentatge a les 
escoles s’inspirés en els 
principis de l’Escola Nova, 
activa, catalana i en català 
en la llengua i la cultura. 

En aquesta línia de tre-
ball, la Marta impulsa i 
col·labora en la creació 
de diverses iniciatives: la 
Coordinació Escolar, la 
Fundació Artur Martorell, 
l’Assessoria Didàctica del 
Català, els Moviments de 
Mestres i les seves Escoles 
d’Estiu a altres ciutats i co-
marques de Catalunya. 

Es col·labora en la creació 
de la revista per a infants 
Cavall Fort, en diverses col-
leccions de les editorials La 
Galera, Nova Terra, Estela, 
Laia, Edicions 62, i altres 
d’aquí i de fora.

En aquell temps, a Rosa 
Sensat es creen tres de-
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partaments: Pedagogia, 
Psicologia i Sociologia. 

I neixen grups de treball 
de mestres, el grup de Ci-
ències Socials i Ciències 
Naturals, el de Matemàti-
ques, entre altres. La Mar-
ta participa activament en 
el grup de l’aprenentatge 
de la lectura i l’escriptu-
ra. 

S’amplia la biblioteca. És 
una de les grans obsessions 
de la Marta, arreu on ha tre-
ballat ha creat una bibliote-
ca. La de Rosa Sensat, amb 
la Concepció Martínez al 
capdavant, convertí una va-
queria en una biblioteca, una 
biblioteca de disseny, plena 
de llibres i de mestres.

En plena dictadura, s’acor-
da crear la primera revista 
catalana i en català de la 
postguerra, Perspectiva Es-
colar. Amb la direcció de 
Jordi Tomàs durant dèca-
des, un consell de redacció 
de persones de diferents 
àrees de la casa i un primer 
monogràfic sobre la gran 
preocupació de sempre de 
Rosa Sensat: La formació 
del mestre. La “Perspe” 
ha fet 40 anys, una llarga 
trajectòria plena de d’ex-
periències interessants per 
renovar l’escola. 

Des del meu punt de vista 
hi ha dos fets rellevants que 
indiquen la força, l’entusi-
asme i la voluntat de servir 
i no de servir-se, tan propis 
de la Marta. 

Un primer fet, l’Escola 
d’Estiu. El Dr. Rubió, al 
costat de Pau Vila, l’any 
1969 es preguntava, qui 
són aquests bojos que cada 
any organitzen les escoles 
d’estiu? Aquesta activitat 
contribuïa a recuperar un 
model de formació de mes-
tres del període de la Repú-
blica. Com en tantes altres 
idees de fons de l’activitat 
de Rosa Sensat la recupera-
ció de la memòria històrica 
era un estímul per projectar 
el futur de l’escola a Cata-
lunya, sempre amb l’ajut de 
les orientacions dels vells 
mestres castigats pel fran-
quisme.

L’altre fet és com s’encai-
xava amb gran il·lusió i 
entusiasme la creació de 
la Universitat Autònoma i 
amb ella l’Escola de Mes-
tres de Sant Cugat. Perquè 
per a Rosa Sensat va com-
portar canvis importants: 
d’una banda deixar de fer 
el Curs de Tarda, i de l’altra, 
el traspàs com a professors 
de la nova escola de mes-
tres de moltes persones que 
eren pilars fonamentals de 
la casa. 

En aquest repàs personal, 
crec que cal dir que no 
tot varen ser flors i violes, 
perquè també es van viure 
moments durs. La Marta, 
respecte a aquesta època i 
amb la seva benevolència, 
va deixar escrit que l’auste-
ritat ha caracteritzat sem-
pre l’actuació de la casa. 
Molts cops els recursos 
econòmics o eren escassos 

o no hi eren, per molt que 
en Ramon Moragas i les ‘se-
nyores’ de la Fundació Ar-
tur Martorell s’esforcessin 
a aconseguir-ne. Per raons 
diverses, les aportacions a 
la Fundació de les 1.249 
persones i entitats inicials 
van anar minvant.

A la Marta, les qüestions 
econòmiques la preocu-
paven relativament. La 
van preocupar, i molt, les 
reaccions que tant dintre 
de Rosa Sensat com a fora 
va tenir el fet que decidís 
fer-se de Convergència So-
cialista. Des del meu punt 
de vista, la Marta no tenia 
cap intenció de comprome-
tre’s amb cap partit polític, 
però les circumstàncies in-
ternes de Rosa Sensat l’hi 
van portar.

El seu compromís amb un 
partit concret mai la va pri-
var de mantenir una visió i 
un posicionament ampli i 
obert, perquè la indepen-
dència en les idees és per-
sonal i no depèn del com-
promís que hagis adquirit 
amb un o altre partit. Mai 
va ser partidista. 

De la mateixa manera, la la-
ïcitat de l’escola ha estat un 
element definidor de Rosa 
Sensat des dels seus inicis, 
tot i que tant ella com la 
majoria dels fundadors són 
cristians i, com ella, prac-
ticants.

Un cop recuperada la de-
mocràcia i les nostres ins-
titucions d’autogovern, a 



Rosa Sensat s’obre un de-
bat intern. Un debat sobre 
com cal afrontar el futur en 
les noves coordenades.

La decisió va ser difícil, fins 
i tot gosaria dir que trau-
màtica. 

La Marta, tot i ser diputada 
a Madrid, ho va conduir de 
manera que s’arribés a un 
acord, però les posicions 
eren quasi antagòniques. 
Finalment, en una reunió 
molt àmplia, s’acordà pas-
sar d’una Societat Anòni-
ma, AAPSA, a crear una As-
sociació en què els mestres 
associats fossin els que en 
marquessin les directrius i 
la gestionessin.

L’Associació de Mestres Rosa 
Sensat

Rosa Sensat fa, com a As-
sociació de Mestres, 35 
anys que funciona, amb 
el mateix compromís dels 
que la varen iniciar, amb 
unes constants i uns canvis 
perquè segueix essent una 
organització viva, activa, i, 
per tant, s’ha de plantejar 
i replantejar constantment 
per poder respondre a les 
necessitats dels mestres i 
professors a cada moment.

Durant aquests anys al-
guns dels somnis s’han 
fet realitat: les escoles de 
coordinació escolar −des-
prés organitzades en el 
CEPEPC− són públiques, 
el català és la llengua de 
les escoles de Catalunya, 

“sense separar els nens per 
cap motiu” −com la Marta 
defensà per convicció i en 
memòria del consell del Sr. 
Galí. Dues lleis d’educació 
de l’Estat es varen inspirar 
en la Declaració de l’Escola 
d’Estiu del 1975. 

Si l’Escola de Mestres de 
Sant Cugat va fer inneces-
sari el Curs de Tarda, les 
lleis i polítiques demo-
cràtiques van impulsar la 
creació dels Centres de 
Recursos i amb ells una 
àmplia oferta de formació 
gratuïta durant tot l’any; 
aquesta iniciativa pública 
era una de les moltes rei-
vindicacions de Rosa Sen-
sat, perquè era positiu per 
a l’escola i per als mestres 
del tot el país. 

Les escoles d’estiu han re-
sistit aquesta nova realitat 
i any darrere any els Mo-
viments de Renovació Pe-
dagògica de Catalunya se-
guim organitzant-ne. Cada 
any amb menys recursos, 
però amb la mateixa volun-
tat o tossuderia de sempre, 
la d’oferir als nostres com-
panys mestres un espai i un 
temps de formació sempre 
nou, sempre diferent, sem-
pre estimulant per seguir 
fent front col·lectivament 
als reptes que la societat 
planteja a l’escola. 

Durant aquests anys de 
Rosa Sensat com a Asso-
ciació de Mestres es crea 
una nova revista, Infàn-
cia, educar de 0 a 6 anys, 

i uns anys desprès neix la 
Infancia en castellà, amb 
un consell de redacció for-
mat per representants de 
totes les noves autonomi-
es; després neix Infància 
a Europa, publicada en 15 
llengües. I fa poc temps 
s’ha iniciat la Infancia 
Latinoamericana, revista 
virtual i en dues llengües. 
El somni de la Marta de tra-
vessar els Pirineus i anar 
més enllà de l’Atlàntic s’ha 
fet realitat.

Les publicacions passen 
de ser editades en forma 
de petits llibrets senzills, 
ciclostilats, amb un con-
tingut extraordinari, a ser 
editades com a llibres. Ac-
tualment es compta amb 
14 col·leccions i un ampli 
ventall de continguts que 
combinen les experiències 
de cada dia a l’escola amb 
la reflexió teòrica. Dues 
vessants que a Rosa Sen-
sat sempre han anat jun-
tes, perquè l’una alimenta 
l’altra. 

Es crea el Premi de Peda-
gogia −que ara porta el nom 
de Marta Mata−, el qual és 
un reconeixement de la fei-
na que fan mestres o pro-
fessors cada dia a l’escola 
o a l’institut fent realitat 
la renovació pedagògica. 
El premi esdevé una font 
d’inspiració i estímul per a 
altres, que també ho fan o 
ho intenten. Es crea al ma-
teix temps el Guardó. Un 
reconeixement a persones 
o entitats d’altres camps 
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professionals que amb el 
seu treball contribueixen a 
la renovació pedagògica de 
l’escola de Catalunya. 

La tecnologia ha permès 
que el fons de la Biblioteca 
de Rosa Sensat estigui a la 
Xarxa de Biblioteques Uni-
versitàries de Catalunya; 
que la feina del Seminari 
de Bibliografia Infantil i 
Juvenil estigui al servei de 
totes les escoles i instituts 
del país; que l’Associació 
tingui una plana web; que 
amb Facebook sigui l’en-
titat d’educació amb més 
seguidors de Catalunya; 
que es comencin a fer pu-
blicacions digitals, que la 
gestió de tota la casa sigui 
molt més ràpida i fàcil; 
que es tingui a disposició 
de tothom el fons de totes 
les revistes, etc.

De Còrsega a Drassanes 

Durant aquests 50 anys, 
Rosa Sensat ha canviat di-
verses vegades de local; de 
la casa dels amics Rovira al 
carrer de Rosselló va passar 
al pis del carrer Entença, 
després al del carrer París, 
al de Còrsega, i finalment 
a l’actual seu a l’avinguda 
Drassanes. Tots els canvis 
s’han fet per poder gaudir 
de més i millor espai, però 
el més rellevant ha estat 
el darrer, no només per les 
magnífiques instal·lacions 
de què gaudim i que amb 
tanta cura la Fundació Artur 
Martorell manté i conserva, 
sinó perquè la nostra arri-
bada al Raval ha coincidit 

amb la seva gran transfor-
mació i hem tingut l’opor-
tunitat de viure directament 
l’allau migratòria al barri de 
Barcelona amb el tant per 
cent més alt d’immigració. 
S’ha treballat amb les esco-
les i els instituts de la zona, 
amb les entitats i amb els 
infants i joves.

De l’educació infantil a la 
presidència

Els que em coneixeu sabeu 
que des que som Associa-
ció hauria pogut formar part 
de la Comissió Executiva, 
però no ho havia volgut mai, 
perquè la meva feina era 
treballar per a l’educació 
dels més petits. Aquella la 
sentia com la meva feina, 
m’hi sentia segura, bé i fe-
liç. Potser perquè sempre 
ho he pogut fer gràcies a 
la meva parella de fet, la 
Pepa.

Però una crisi interna de la 
casa em va fer canviar i vaig 
decidir assumir la respon-
sabilitat que mai no havia 
volgut tenir. 

La crisi interna va ser molt 
simple i molt complexa 
alhora. Entre nosaltres hi 
havia dues visions antagò-
niques sobre què havia de 
fer l’Associació, molt espe-
cialment en relació amb les 
polítiques del Departament 
i també en l’enfocament de 
l’activitat i el funcionament 
democràtic de la casa.

En una Assemblea massiva, 
plena com està avui aques-

ta sala, vàrem sortir elegits 
aquells que consideràvem 
que la llibertat d’opinió de 
l’Associació era fonamental 
per poder continuar treba-
llant amb i al costat dels 
mestres, i que, per tant, 
com a Rosa Sensat no po-
díem donar suport al Pacte 
Nacional de l’Educació. Per 
la mateixa raó tampoc và-
rem subscriure més tard el 
plantejament de la sisena 
hora, ni tampoc la defensa 
o acceptació de la mateixa 
LEC.

Us he de dir que han estat 
nou anys tan difícils i durs 
com apassionants.

Aquests anys, com sabeu, 
són els anys en què s’està 
patint l’anomenada crisi 
econòmica, una crisi ter-
rible per a la societat ca-
talana i que també ha fet 
molt difícil el treball a Rosa 
Sensat. Els ajuts de les ad-
ministracions s’han reduït 
de manera dràstica, quasi 
sense donar-nos temps a 
reaccionar.

La feina continua i, des 
del meu punt de vista, els 
propers anys a l’Associació 
caldrà trobar arguments de 
fons per a tres qüestions 
velles i noves alhora:

Una primera: demostrar 
encara més que l’Escola 
Nova, que l’Escola Activa, 
en la qual des dels inicis 
ens hem inspirat, no només 
continua essent vàlida, sinó 
que, com argumentava Phi-
lippe Meirieu, “Ara sense 



cap mena de dubte podem 
afirmar que els seus prin-
cipis són els que realment 
porten a l’emancipació de 
les persones, de totes les 
persones”.

Una segona: ens caldrà 
aprendre a demostrar de 
manera contundent i clara 
que tots els postulats del 
neoliberalisme, tant polí-
tics, econòmics, com peda-
gògics, només condueixen 
a l’alienació, a la classifi-
cació de les persones i a la 
desigualtat social. 

La tercera: ens caldrà con-
tinuar treballant encara 
més amb la riquesa que 
ens ofereix la immigració, 
la diversitat cultural i lin-
güística, que és un factor 
positiu. Crec que des de 
l’escola s’ha fet molt bé, 
però que encara és pos-
sible fer-ho millor. Un fet 
que també tinc la convicció 
que reforçarà més el català, 
perquè esdevindrà la llen-
gua comuna.

Amigues i amics, a Rosa 
Sensat mai no s’acaba la 
feina ni la passió per seguir 
treballant. Potser caldrà 
prendre consciència que 
el treball de Rosa Sensat 
serà una tasca minoritària, 
perquè calen minories per 
poder continuar avançant. 

Els que avui som aquí sa-
bem que els fundadors de 
Rosa Sensat són set: l’An-
na Maria, l’Enric, la Marta 
i els que ara ens parlaran, 
en Jordi, la Maria Antònia, 

la Maria Teresa i en Pere, 
“els set magnífics”. 

D’ells és l’encert de crear 
Rosa Sensat i també que 
avui celebrem els primers 
50 anys. 

Només podem dir-vos, mol-
tes gràcies per tot el que 
tan generosament ens heu 
donat a milers i milers de 
mestres de Catalunya i d’ar-
reu. Per molts anys!!! 
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Pedagogia líquida: quelcom al 
cim de la taula i a navegar

XAVIER LAUDO CASTILLO

Universitat de València

Vivim en una societat lí-
quida? Zygmunt Bauman 
respon que sí, i la defineix 
com l’entorn on «les con-
dicions en què els seus 
membres actuen canvien 
més ràpid del que triguen 
a convertir-se en hàbits o 
rutines». Cada dia podem 
trobar frases o titulars de 
sociòlegs, filòsofs, psicò-
legs o pedagogs en les xar-
xes socials, els diaris o la 
televisió dient coses com 
aquesta: «L’única caracte-
rística permanent del món 
d’avui és el canvi». El canvi 
ha passat a ser l’essència 
i el signe dels temps. I si 
això és així, ha de ser una 
reflexió obligada per a tots 
els educadors. Ara bé: vo-
leu dir que, per viure en una 
societat accelerada, hem 
de donar una educació que 
prepari per viure accelera-
dament? Potser hauríem 
de tenir cura de no posar 
l’arada davant dels bous. 
Viure en una època incer-
ta fa encara més necessari 
no deixar-se encegar per la 
vertiginositat dels canvis i 
la urgència dels problemes 
immediats. La potència 
d’internet i totes les seves 
aplicacions ha fet possible 
moltes de les pràctiques 
socials característiques 
d’aquesta forma de vida 
tan líquida fins a canviar 
l’estructura mental de les 
persones i assumir valors 

diferents dels d’abans. Re-
cordeu, no fa molts anys, 
quan no podíem cancel·lar 
una cita o modificar l’hora 
o el lloc de trobada mitja 
hora abans? Si ho pensem 
bé, això té implicacions 
molt profundes, efectes pa-
pallona que modifiquen de 
dalt a baix la forma en què 
ens relacionem amb els al-
tres i el valor que donem als 
nostres compromisos. No 
us sembla que ens estem 
començant a creure mas-
sa, no només que internet 
és el teixit de les nostres 
vides –com deia Manuel 
Castells–, sinó que, a més, 
també n’és la solució!? El 
pensament metafòric tam-
bé ens pot ajudar a ordenar 
la multitud de propostes 
educatives amb què ens 
trobem en l’imaginari pe-
dagògic líquid postmodern. 
Us proposo emprar la metà-
fora líquida per pensar una 
pedagogia equilibrada entre 
allò sòlid i allò gasós. 

Què seria una pedagogia 
gasosa? Uns exemples: 
una innovació rere l’altra, 
sense importar la coherèn-
cia entre elles... Utilitzar 
qualsevol nova tecnologia a 
l’aula pel fet de ser nova... 
Però, sobretot, qualsevol 
plantejament pedagògic 
que doni poca importància 
a la tradició estarà privant 
els nostres joves de con-



frontar allò propi amb allò 
aliè, el que era important 
per a les generacions que 
els han precedit, amb la 
cultura, en definitiva. Tal 
com diuen els pedagogs 
flamencs Jan Masschelein 
i Marteen Simons: «Els 
ambients contemporanis 
d’aprenentatge desborden 
de manuals i instruccions, 
però no hi ha res al cim de 
la taula», assenyalant un 
tipus d’escola pública que 
ha quedat buida de tradició 
i continguts. 

Què seria una pedagogia 
sòlida? En podríem dis-
tingir dues grans orienta-
cions: les que proposen la 
conservació d’allò existent 
i les que promouen la seva 
transformació irrenuncia-
ble. Són plantejaments on 
l’objectiu és que l’educació 
es regeixi per un coneixe-
ment normatiu absolut 
que ens indiqui les millors 
normes d’acció per aconse-
guir uns fins preestablerts 
dels quals no es pot dub-
tar. Aquests plantejaments 
poden donar-se tant en la 
dreta conservadora com en 
l’esquerra transformadora 
si les dues tenen ja un mo-
del i horitzó predeterminat. 
Com sigui, en ambdós ex-
trems de la pedagogia sò-
lida la normativitat peda-
gògica se sustenta en una 
veritat forta basada o bé en 
la conservació de la tradició 
o en un progressisme cap 
a la promesa de la utopia 
social que no admeten dis-
cussió.

I una pedagogia líquida? 
Entre els extrems sòlid i 
gasós, entre la tradició im-
mutable i la incertesa d’allò 
que no sabem on duu, hi ha 
un espai on es pot treballar 
i educar d’una altra mane-
ra: és el lloc de l’equilibri al 
qual tendeixen els líquids. 
Educar des d’aquesta idea 
vol dir adaptar-se al context 
i als esdeveniments que va-
gin succeint; ara bé, no vol 
dir partir del no-res i treba-
llar sobre el buit o sobre el 
caprici de cada educand. 
Hi ha d’haver una part de 
l’educació que s’encarregui 
de la transmissió del patri-
moni cultural i la tradició 
pròpia, aquest és el punt de 
partida que cal posar al cim 
de la taula. Després, en un 
altre moment correspondrà 
obrir un espai per a relati-
vitzar la tradició i ironitzar 
i dubtar sobre ella, i així, 
acostar-nos a un promoure 
una educació de la pos-
sibilitat. L’objectiu últim 
d’aquest plantejament pe-
dagògic no seria altre que 
posar els educands en con-
dicions d’alliberar-se a ells 
mateixos de la dominació 
dels discursos normatius 
vigents i donar lloc a la 
possibilitat de crear noves 
formes de veure el món 
i les relacions humanes. 
Deia George Steiner que 
els vegetals tenen arrels i 
els homes i les dones tenen 
peus. La finalitat educati-
va líquida seria promoure 
un model de persona que 
parteix de la pròpia tradi-
ció, que pot adaptar-la als 
canvis i que té capacitat per 

viure i interpretar la realitat 
sense referents universals 
i absoluts, algú que sap 
d’allà on ve i que pot deci-
dir on anar. 

Creieu que les pedagogies, 
sòlides o gasoses, obses-
sionades pel mesurament 
avaluador i l’eficiència 
(que sempre és finalment 
una qüestió econòmica) 
ens duen a cap lloc inte-
ressant? Quants pedagogs 
mesuradors i eficients han 
passat a la història de la 
pedagogia? Potser els edu-
cadors no tenim una carta 
naval ni una bona cartogra-
fia, però la nostra barca té 
timó i veles, i això és el que 
permet avançar. L’equilibri 
rau en la pedagogia líquida. 
Educar? Quelcom al cim de 
la taula i a navegar.
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ANTONI TORT BARDOLET

Professor de Pedagogia
Universitat de Vic

“Mieux apprendre pour mi-
eux reussir” és el nom de 
la nova reforma del primer 
cicle de l’educació secun-
dària, que la ministra fran-
cesa d’educació del govern 
Hollande, Najat Vallaud-
Belkacem, està intentant 
posar en marxa enmig 
d’una contestació inevita-
ble. Al carrer, amb vagues 
del professorat, i als mitjans 
de comunicació i xarxes 
socials, amb el quasi per-
manent i encès debat amb 
què França aborda sempre 
l’educació. Les propostes 
que apareixen sota aquest 
lema d’aprendre millor per 
reeixir més i millor, sem-
blen desitjables, per bé 
que difícils d’acomplir rà-
pidament. Es volen reforçar 
coneixements bàsics però 
a la vegada aprofundir en 
la interdisciplinarietat. Es 
pretén establir temps es-
pecífics per al seguiment 
de cada alumne o alumna 
i a la vegada millorar el cli-
ma dels centres en el marc 
d’una “refundació” de 

Reformes, reformes, reformes...

l’escola republicana, etc. 
Necessitem temps, recur-
sos i condicions, reclama 
el professorat.

Al seu torn, a Itàlia, i amb 
més protagonisme de l’hi-
peractiu primer ministre 
Mateo Renzi que de la 
ministra Giannini, llancen 
la seva, de reforma, ano-
menada “Buona Scuola”. 
També acompanyada amb 
protestes a la via pública 
i contestació en els alta-
veus audiovisuals i escrits. 
La reforma italiana, sota 
aquest nom, entre auster i 
ambiciós de la bona escola, 
focalitza les accions en el 
professorat: en la reducció 
de les bosses d’interinatge 
i de substituts mitjançant 
una forta inversió per re-
duir la precarietat de grans 
contingents de mestres, po-
tencia sobre el paper l’au-
tonomia dels centres per 
flexibilitzar els currículums 
en funció de l’alumnat, vol 
generalitzar l’educació en 
alternança al final de la 



Secundària, introdueix cri-
teris i procediments per a 
l’avaluació del professorat 
novell, i reforça la capacitat 
i autoritat del director, un 
dels aspectes que ha cre-
at més controvèrsia en la 
valoració d’aquest paquet 
de reformes. L’aprovació 
de la reforma italiana ara 
ja fa uns mesos, coincidia 
també amb un nou informe 
europeu sobre el professo-
rat europeu, “The Teaching 
Profession in Europe”, que 
analitza i compara els vin-
cles entre les polítiques 
que defineixen la professió 
docent i les percepcions i 
les pràctiques que en tenen 
els docents mateix. 

Estem davant d’un procés 
constant de recomposició, 
de revisió dels sistemes 
educatius i d’alguns dels 
seus aspectes centrals o 
parcials. Les reformes es 
van produint en la mesura 

que hi ha canvis de govern 
als diferents països, en fun-
ció de la força i la influència 
d’organismes internacio-
nals, que acaben marcant 
directius i biaixos als ex-
perts que han de reorientar 
els processos de reforma, en 
funció de les pressions dels 
diferents sectors en joc. És, 
per tant, una dinàmica que 
coneixem, i aquest podria 
ser ben bé un article escrit 
en un altre moment, per bé 
que els noms de les refor-
mes, tipus “la bona esco-
la”, o “aprendre millor per 
reeixir millor” ens ho con-
textualitzin en aquest curs 
2015-2016.

Uns lemes que no haurien 
de concitar ni adhesions 
entusiastes ni resistències 
apocalíptiques. En educa-
ció, sabem bé que el nom 
no sempre fa la cosa. I tam-
bé sabem que les reformes 
educatives tenen un fort 

component retòric, no ne-
cessàriament negatiu. El 
problema és que la lògica 
propagandista i electora-
lista d’una determinada 
manera de fer política edu-
cativa, genera expectatives 
que moltes vegades no es 
corresponen amb les con-
dicions de possibilitat que 
es proposen, en termes de 
recursos mobilitzats.

Potser l’avantatge avui és 
que hi ha equips i xarxes de 
mestres que ja no s’esperen 
a la reforma de torn, ni es 
deceben per les promeses 
incomplertes. Tiren els seus 
projectes innovadors sense 
esperar ni aquiescències ni 
permisos administratius. 
Desitgen, això sí, que les 
reformes presents i futures 
siguin marcs facilitadors 
o, si no és demanar massa, 
que almenys no posin en-
trebancs a projectes locals, 
amb cara i ulls. 

73

març - abril ´16 
386

M
M I R A D E S



74

ELENA MONTIEL BACH

Educadora social de l’EAIA
del Baix Empordà i pedagoga 

Noranta-vuit grisos

Per què? —em pregunta 
la Mercè Company—, per 
què fa això el teu perso-
natge? La Mercè, que és 
escriptora des de fa més de 
trenta anys i que ha escrit 
més de cent setanta obres, 
sap de què parla. Jo li de-
mano assessorament: una 
de les protagonistes de la 
novel·la que estic escrivint 
―la meva primera novel·
la, sigui dit d’entrada―, i la 
Rosa, se’m resisteix. Ella 
em pregunta en quin punt 
m’encallo, i quan li explico 
quin és el conflicte del per-
sonatge em pregunta per 
què? Per què actua així la 
Rosa? Per què pensa com 
pensa? Quines són les se-
ves motivacions? I no sé 
ben bé què contestar, per-
què m’adono que encara 
no la conec prou. 

La riquesa d’una novel·la, 
d’una pel·lícula o d’una 
obra de teatre serà conse-
qüència de la profunditat 
dels seus personatges. Si 
no volem crear personat-
ges de cartró pedra, hem 
de tenir molt present la 
complexitat de la psicolo-
gia humana. Han de viure 
conflictes que els facin créi-
xer, han de tenir motivaci-
ons que justifiquin els seus 
actes, han de tenir llums i 
han de tenir ombres. Vaja, 
com les persones de carn i 
ossos! I podrem identificar 

quan un autor, un escrip-
tor o un guionista coneix 
bé els seus protagonistes 
si ens els mostra en els 
seus diferents plans: què 
fan i com actuen, però tam-
bé què pensen en realitat 
i com reaccionen quan es 
troben contra les cordes. I 
per a això cal que es pre-
guntin per què contínua-
ment.

Les coses no són blanques 
o negres —continua expli-
cant la Mercè parlant amb 
la passió de qui estima la 
seva feina, i jo l’escolto bo-
cabadada. Entre el blanc i 
el negre hi ha noranta-vuit 
grisos. Els blancs i els ne-
gres, els genèrics, les eti-
quetes, no serveixen per a 
res a l’escriptor, perquè no 
li permeten veure els per-
quès, les motivacions que 
porten els personatges a 
moure’s. L’escriptor no pot 
tenir límits, no pot tenir pre-
judicis mentre escriu. 

I jo, que sóc aprenenta de 
l’ofici d’escriure, però que 
treballo amb persones, 
penso en com ens agrada 
―o com necessitem― po-
der classificar i etiquetar 
tots els comportaments 
humans, tant els que en-
tenem com a normals com 
els que se’ns escapen 
d’aquesta idealitzada nor-
malitat. Necessitem posar 



nom a tot. Però, a vegades, 
el diagnòstic pot acabar 
desencadenant la malaltia: 
el TDAH, l’ansietat, la dis-
lèxia. Quan diem Aquest 
nen és un nervi o Aquesta 
nena és vergonyosa, hem 
de ser molt conscients del 
poder que tenen les parau-
les i de l’efecte que poden 
tenir en la persona a qui 
ens referim. Dir que un 
nen, en Joan, per exemple, 
és un nervi, en una situa-
ció en què es posa nerviós, 
és un judici amb el qual el 
definim, una espècie de 
creença màgica que des-
prés en Joan no sabrà mai 
més com treure’s de sobre. 
Com si ser un nervi, ser 
vergonyós o tenir dèficit 
d’atenció fossin caracte-
rístiques permanents, crò-
niques i insuperables. 

Si en Joan fos un perso-
natge de la meva novel·la, 
la Mercè no em permetria 
quedar-me només amb 
l’etiqueta és un nervi. Em 
preguntaria: per què està 
nerviós? Està nerviós sem-
pre o només en determina-
des situacions? És mogut 
o som els adults a qui ens 
sembla que es mou mas-
sa? (En aquest sentit, sem-
pre he pensat que si el meu 
pare en comptes de passar 
la infància anant a córrer 
camps, parant ballestes, 
pedalant amb la bicicleta 
amunt i avall, s’hagués 
criat en un pis de cinquanta 
metres quadrats en un bloc 
de pisos al mig d’una ciutat, 
hagués estat diagnosticat 
de TDAH, segur.)

L’etiquetatge diagnòstic, tal 
com l’anomena Marshall 
B. Rosenberg, pare de la 
Comunicació No Violenta, 
pot acabar tenint efectes 
negatius en la mesura que 
crea prejudicis, opinions 
anticipades i limitacions a 
l’hora de poder treballar 
i canviar aquests judicis. 
Darrere de cada sentiment 
expressat els nervis, 
la vergonya, l’ansietat, 
l’avorriment, la tristesa, 
l’alegria, la seguretat, la 
tranquil·litat... s’amaga 
una necessitat coberta o 
una necessitat no coberta. 
Totes les persones tenim 
unes necessitats bàsiques 
que hem de cobrir —neces-
sitats físiques, d’autono-
mia, de sentit, d’integritat, 
de connexió... Escoltar de 
manera empàtica els sen-
timents, llegir entre línies, 
preguntar-nos per què, 
ens portarà directament 
a l’origen de la necessitat 
que tenim descoberta i ens 
permetrà preguntar-nos a 
continuació què podem fer 
per poder construir, crear, 
cobrir aquesta necessitat; 
ens permetrà ser assertius 
en les nostres interven-
cions. En paraules de la 
coach Joana Frigolé, l’em-
patia ens permet mirar el 
passat, entendre el perquè, 
i l’assertivitat mira al futur, 
apel·la al verb fer, desperta 
opcions, possibilitats. És a 
dir, l’empatia i l’assertivitat 
ens permetran moure’ns 
per l’escala de grisos. 

Si som exigents quan triem 
un llibre, quan mirem una 

pel·lícula o una obra de te-
atre, si volem llegir o veure 
personatges que tinguin 
present la complexitat de la 
psicologia humana, és in-
genu pensar que aquell nen 
que tenim a classe i que no 
para quiet es comporta així 
només perquè és un nervi 
o perquè té un diagnòstic 
de TDAH. Nosaltres també 
tenim la responsabilitat de 
ser exigents amb les per-
sones amb qui treballem i 
ens hem de preguntar què 
s’amaga darrere dels nervis 
d’en Joan, quina necessitat 
no té coberta i què podem 
fer per ajudar-lo. 

Jo he estat de sort, perquè 
el meu professor d’escrip-
tura, en Carles Peramo, 
escriptor i director de l’Aula 
de Lletres, el primer dia 
de classe no me’n va po-
sar cap, d’etiqueta. Si me 
n’hagués posat, potser jo 
no m’hauria atrevit mai a 
escriure. Si ell no hagués 
cregut que tot es pot apren-
dre i que tot es pot canviar, 
jo ara no m’estaria endins-
ant en els noranta-vuit gri-
sos de la Rosa ni hauria 
pogut iniciar·me en l’ofici 
de l’escriptura. Però en 
Carles no té prejudicis. Per 
sort, el que pensa en Car-
les és que, en paraules de 
Nietzsche, opinió pública, 
mandres privades. És la 
mandra mental la que ens 
fa esclaus dels tòpics i ens 
incita a etiquetar amb tanta 
facilitat?
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JOSEP CALLÍS

PersPectiva escolar

De Jaume Cela
Associació de Mestres Rosa Sensat, Barcelona, 2015

A Apunts d’un aprenent de mestre greu-
ment jubilat, en Jaume Cela –explica Jor-
dina Oriols, l’actual directora de l’escola 
Bellaterra, l’escola que ha dirigit en Jaume 
durant 23 anys– es deixa anar. No és un 
llibre de laboratori, sinó un regal íntim, 
humanista, existencial, on no s’amaguen 
les seves pors obsessives a la mort, a la 
pèrdua dels records... En Xavi Gordo, 
exalumne d’en Jaume i ara un amic, ha 
parlat justament del mestre –a qui veien 
com una mena de personatge mitològic– i 
de la persona amiga, i el verb que més 
ha utilitzat ha estat commoure, que li ha 
servit per fer un retrat emocionat i sentit 
de l’autor d’un text que –diu– li ha permès 
de conèixer-lo encara més.

Tot això ha passat a la biblioteca de Rosa 
Sensat el dia 3 de desembre, en la pre-
sentació del nou llibre de Jaume Cela, uns 
apunts –ha remarcat ell mateix– del que 
ha viscut al llarg del curs 2014-15, el seu 
primer any de mestre jubilat, quan l’eix 
de la seva vida ha deixat de ser l’escola, 



un autèntic dol per a ell. Una setantena 
de persones l’hi han volgut acompanyar i 
en Jaume –visiblement commogut– s’hi 
ha adreçat amb aquella seva manera tan 
personal, plena d’humor i de veritat, amb 
aquell to tan captivador i aquell gest nervi-
üt. Ens ha dit que no ha volgut pontificar en 
absolutament res; que es considera més un 
velocista que un corredor de marató; que, 
al final de la seva vida, s’ha adonat que 
ha estat una persona molt estimada; i  
que l’abelleix que el recordin, per damunt 
de tot, com una persona apassionada i 
compromesa...

El llibre, fet de capítols breus, és ple de 
referències de llibres, de pel·lícules, de 
persones... Té el to, la sinceritat i la varietat 
d’una conversa amistosa, una conversa tan 
ben escrita i tan suggerent... que, senzilla-
ment, et deixa amb ganes de més. Moltes 
gràcies, Jaume!
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Un llibre i sis presentacions 

“És un llibre que recull un segle no d’educació sinó de renovació pedagògica al llarg 
del segle xx a Catalunya, una fotografia heterogènia per pensar cap a on hauria d’anar 
l’educació del futur”. Amb aquestes paraules Joan Soler, coordinador del nombrós grup 
d’autors de la darrera novetat de la col·lecció Referents, Vint mestres i pedagogues ca-
talanes del segle xx, tancava la marató de presentacions que ha permès donar a conèixer 
aquesta joia de la història de la pedagogia catalana arreu del país. Des de Barcelona –a 
Rosa Sensat i a l’Institut d’Estudis Catalans–, fins a Reus, passant per Manresa, Vic i 
Girona, Soler, acompanyat en tot moment per Francina Martí, presidenta de l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat, ha proclamat les benaurances del llibre. 

Estructurat en tres “onades” –d’inicis del segle xx a la Guerra Civil, la recuperació fran-
quista i del 1975 en endavant–, com va batejar Soler mateix els tres grans moments de 
la renovació pedagògica a Catalunya i base de la selecció i estudi de les vint mestres i 
pedagogues presents en el llibre, el nombrós públic assistent en cada sessió ha pogut 
conèixer a fons aquest volum de més de 400 pàgines. Un títol on es mostren les dones 
que, d’una o altra manera, han aconseguit que el nostre país continuï sent un referent 
de la renovació i la innovació pedagògiques. 

Repassant les autores hom se sent deutor de la seva tasca. De totes elles, d’una o altra 
manera, n’hem begut i ens hem sentit acompanyats en la nostra feina d’educadors. I més 
quan en algunes de les presentacions hem tingut el goig de poder gaudir d’algunes de 
les protagonistes, com la Maria Teresa Codina, la Maria Antònia Canals, la Pilar Benejam 
o la Montserrat Castanys. Totes elles, plenes de vitalitat i energia, ens han inoculat la 
saviesa que porten dins. 

Com va dir Martí, en la darrera presentació a Manresa, en el marc del Centre Cultural 
del Casino, “aquest llibre no té una finalitat erudita, sinó que va destinat als mestres i 
professors d’avui, és un llibre més de present que de passat, un pont entre el llegat deixat 
per totes aquestes dones i el dia a dia d’avui en totes les escoles i instituts de Catalunya”. 
I és ben cert, ja que la seva lectura ens forma i ens transforma per ser conscients del 
testimoni rebut i responsabilitzar-nos pel que deixarem. 
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