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A hores d’ara ningú no discuteix que la família és un element determinant en la 
transmissió del gust per la lectura. Són nombrosos els estudis, d’indrets tan allu-
nyats com Holanda, Màlaga o els Estats Units, que avalen que, sense la presència 
de determinats factors estimulants en la vida dels menors, és difícil que aquests 
assoleixin uns hàbits de lectura que el converteixin en lectors, ni en la infància 
ni durant l’edat adulta. La clau per fer lectors no és només la possibilitat de tenir 
llibres a l’abast. Tampoc no depèn del nivell cultural i econòmic dels pares. El 
secret rau a compartir els moments de lectura amb els fills. 

Aquests moments íntims, de més o menys durada, esdevenen autèntics intercan-
vis d’emocions, durant els quals el llibre es converteix en la baula que uneix pa-
res i fills en una sola experiència compartida, que deixarà un bon record a petits 
i grans. Aquests records d’infància –de vegades associat a estímuls com olors, 
tactes, sons, etc.– tindran el poder de despertar en el noi adolescent el plaer per 
la lectura. Fixeu-vos si és fort el poder d’aquests records: estudis recents han 
demostrat que, quan aquests s’experimenten, s’activen les mateixes regions cere-
brals que quan es rep un estímul monetari important. És, doncs, una molt bona 
inversió de futur vetllar perquè tots els infants, ja des de ben petits, puguin tenir 
records relacionats amb la lectura. 

Malauradament, però, massa sovint els nens de casa nostra tenen pocs o nuls es-
tímuls afectius relacionats amb els llibres. I és que hi ha entorns on l’anomenada 
conciliació familiar és impossible, on la lectura és absent a l’hora d’anar a dor-
mir i els infants creixen sense conèixer aquesta experiència vital. Cal insistir-hi: 
aquestes mancances no necessàriament estan relacionades amb un nivell econò-
mic o cultural baix. 

INTRODUCCIÓ

«I vostè, senyor escriptor, 
ha llegit tots els llibres que ha escrit?». 

(Pregunta d’un nen de vuit anys 
després d’una presentació) 
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Una família adinerada i amb servei domèstic no necessàriament transmet el gust 
per la lectura de manera adequada, tot i tenir els mitjans per fer-ho, ja que, entre 
les funcions del servei, no sol haver-hi la d’explicar contes a la nit o compartir 
moments de lectura amb els nens de la casa, i sovint els pares deleguen en el ser-
vei la cura dels fills. Un exemple de signe contrari: hi ha nens atesos pels avis que, 
quan aquests són conscients de la importància del valor de la lectura, han viscut 
emocions perdurables relacionades amb el llibre i han esdevingut bons lectors, i 
això encara que la família no tingui gaire nivell econòmic i cultural.

Ara bé, quan l’infant no rep de l’entorn cap estímul positiu perquè llegeixi, alesho-
res l’escola ha d’assumir el paper cabdal que està cridada a fer si vol ser un instru-
ment d’igualtat, i treballar perquè tots els nens i nenes visquin experiències relatives 
al llibre i la lectura prou riques perquè no les oblidin mai. Tothom ha de tenir la pos-
sibilitat (perquè hi té el dret) d’accedir a la lectura, sigui quin sigui el seu medi social.

Així, els centres educatius haurien de tenir l’obligació de dissenyar estratègies 
adequades a cada circumstància, a cada infant i a cada jove, per suplir les man-
cances detectades. I és que invertir en la promoció de la lectura en les primeres 
edats i ser capaços de mantenir viva la flama del desig de llibres al llarg de tota 
l’escolaritat s’ha demostrat el millor antivirus per al fracàs escolar. 

La missió de l’escola de proposar als infants narracions orals, mons imaginaris i mil 

Que aquest alumne de secundària s'hagi volgut fotografiar amb el Jaume Copons vol dir 
que ha funcionat la feina per prestigiar la literatura i fer-la desitjable.
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i una aventures es continua en la voluntat de donar-los a conèixer qui hi ha darrere 
les obres que han llegit: l’escriptor, l’il·lustrador i, per què no, un llibreter o l’editor. 
Conèixer la feina de cadascuna de les baules que fan possible el llibre com a pro-
ducte ajuda els alumnes a estimar-los, a sentir-los propers i no pas un objecte exòtic. 

En els moments de crisi i desigualtat que vivim es fa més necessari que mai que 
l’escola desenvolupi activitats especialment centrades en el coneixement de l’en-
torn del llibre i dels seus creadors. 

Des de fa temps les visites dels autors –els escriptors i els il·lustradors– a escoles i 
instituts formen part de les activitats de dinamització lectora, dels programes de 
foment del gust per llegir. Sovint, però, tant els autors com l’escola viuen aquestes 
visites com un pur tràmit. 

Pel motiu que sigui, aquesta activitat no ha estat mai objecte d’orientació educativa, 
de manera que cadascú fa el que pot. Malgrat tot, l’experiència tant dels docents 
com dels mateixos creadors sol salvar la situació i la visita esdevé una vivència d’èxit. 

Però no sempre és així, ho dic per experiència! Hi ha cops que l’autor arriba a 
l’aula per parlar de la seva obra, esperant una mínima preparació per part del 
públic, i el que es troba és una colla de nens somrients i esperançats que prete-
nen que els tregui un conill del barret. I pitjor encara: quan els nens estan ben 
asseguts i callats i la mestra diu: «Tots teus!», aleshores la catàstrofe està asse-
gurada. Si a això hi sumem l’estat nerviós dels nens per la visita d’un «famós», 
el desastre pot ser monumental, perquè sovint tot el que esperen és aconseguir 
una signatura de l’autor, a l’objecte o la part del cos que sigui. Que tothom en 
prengui nota, sisplau: no es pot demanar a l’autor que ens ompli una hora de 
l’horari lectiu, entre altres raons perquè no té per què saber fer classes. Fent-ho 
l’únic que aconseguirem si l’autor no té gaire experiència és la sensació que tots 
plegats hem perdut el temps. 

Si el mestre ha tingut la sensació que l’escriptor o l’il·lustrador no ha estat a l’al-
tura del que s’esperava, senyal que els nens i nenes no han treballat prou la figura 
i l’obra de l’autor i, per tant, han desaprofitat l’ocasió de conèixer-lo de prop i 
gaudir-ne que la seva presència els brindava. 

I és una autèntica pena..., perquè alhora hem perdut l’ocasió d’acostar la lectura i 
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els seus creadors als nostres infants i joves. La visita d’un escriptor hauria d’estar 
perfectament organitzada abans, durant i després, ja no només per deferència en-
vers l’autor, sinó també i molt especialment pels infants i joves, que si no veuran 
frustrades les seves expectatives. Si no es prepara, la visita tan esperada acaba 
sent una activitat més de la dura jornada escolar, una activitat que no deixa petja. 

És doncs pels futurs lectors que els adults –autors i educadors– tenim l’obligació 
de convertir la visita en una jornada particular, en un esdeveniment que els mar-
qui fins al punt que, temps després, encara sigui un dels records agradables que 
els empenyi a llegir. 

Recordo molt especialment la visita a una escola de Salt (Gironès) on el tracte 
i la sessió de treball van ser exquisits. En efecte, hi ha escoles on la visita d’un 
autor s’entén com la culminació d’una lectura o la descoberta de l’obra d’algú, 
i per tant l’activitat és plantejada de manera correcta i tothom fa el paper que li 
correspon. És en aquestes experiències (les meves pròpies o les d’altres creadors) 
que pouen les orientacions que oferim en aquest dossier. 

Tot autor pot haver tingut una mala experiència, es pot haver sentit tractat com 
el contacontes que no és, però cal dir i és de justícia que cada vegada són menys. 
I a fi que acabin sent una anècdota a continuació us proposem algunes idees per 
treure tot el partir a la visita d’un autor. 

Així mateix, hem cregut adient afegir els relats d’alguns escriptors i il·lustradors 
que han viscut en pròpia pell l’experiència de la lectura d’algun dels seus llibres 
davant d’infants i joves. Són testimonis que contenen idees innovadores i mane-
res originals de plantejar la visita al centre. 

Hem de partir de la base que a un autor li hem de demanar que escrigui (o que 
il·lustri) correctament, que faci tan bé com pugui el seu ofici, però no li podem 
demanar que sigui amable, simpàtic i que conegui els trucs per dinamitzar una 
classe: no és la seva feina. En canvi, sí que és la feina dels milers de mestres i pro-
fessors, que han d’ajudar l’autor quan li obrim les portes de l’aula. Només així 
aquesta magnífica oportunitat per acostar els nens a la lectura serà aprofitada 
plenament. Pensem que, per a molts nens, l’experiència de la visita d’un autor, la 
simple signatura del seu llibre, pot esdevenir clau per al seu futur com a lectors. 
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Pep Albanell diu en aquest mateix dossier: «Al meu entendre les trobades a les 
escoles no són només un incentiu per a la lectura. Són també, en certa manera, 
un acte cultural. I cal donar-los un cert sentit d’espectacle per tal que l’alumne el 
recordi agradablement. Que s’exploti adequadament el llibre o l’autor és, per a 
mi, secundari; l’important és que l’alumne sigui conscient que ha participat en un 
acte cultural que li ha resultat interessant, dinàmic, divertit. L’escola ha de contri-
buir a trencar la relació que, segons com s’estableix entre cultura i avorriment».

És en aquest estat de gràcia, en la comunió entre autor i lectors,  que la lectura 
esdevé un acte complet que els estudiants poques vegades tornaran a viure. 

Aprofitem-lo com es mereix! 

Escola d'estiu, amb Joaquim Carbó, acompanyat de Xesco Boix i Guillem d'Efak, als 
combatius anys setanta.
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A continuació desenvoluparem algunes estratègies que podem tenir en comp-
te abans, durant i després de la visita d’un autor. Són estratègies diverses, totes 
basades en experiències personals o explicades per diferents autors. La majoria 
d’aquestes estratègies no s’han de veure d’una manera isolada, ja que les unes es 
complementen amb les altres i conformen un tot que pot permetre aprofundir 
més i millor en l’obra i vida de cada autor. 

Així mateix, oferim algunes idees perquè els autors coneguin què i com poden 
presentar-se a l’escola on faran la sessió de presentació de la seva obra. Són ori-
entacions que també poden ser útils a les editorials que proposen la visita d’al-
guns autors com a premi a les escoles que n’han comprat uns quants llibres. 

Però a les escoles i instituts no només podem demanar que vinguin autors: també 
pot ser interessant demanar que ens visitin editors, bibliotecaris o llibreters, a fi 
que aportin la seva visió i dinamitzin lectures. Són altres baules imprescindibles 
en la producció del llibre perquè el missatge del creador arribi al lector, i per això 
pot ser interessant demanar que vinguin a donar-nos consells sobre les lectures. 

Així, doncs, aquesta primera part s’organitza a partir d’aquests tres grans mo-
ments de la visita: l’abans, el durant i el després de la visita: 

 • Abans: Inclou tot el que es treballarà a l’aula, a la biblioteca o a casa amb l’ob-
jectiu de descobrir i conèixer l’autor. 

 • Durant: Considerem aquí totes les accions i activitats des que l’autor té el pri-
mer contacte amb els lectors –sigui en un centre escolar o en un altre espai, com 
una biblioteca o un centre cultural– fins que es posa fi a aquest contacte, quan 
l’autor marxa de l’escola o s’acomiada després d’haver signat llibres. 

 • Després: Aquí tractarem de tota la feina que es fa al centre immediatament 
després de la visita o en dies successius. Aquest treball posterior pot ser tan 
divers com l’educador i l’escola creguin adient. I, si es creu convenient i l’autor 
hi està d’acord, fins i tot es pot mantenir un cert contacte amb l’autor que ha 
visitat el centre –se li pot fer arribar un reportatge de la visita, agraïments o 
altres tasques realitzades.

Comencem!
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Hi ha algunes preguntes que ens hauríem de fer a l’hora de triar un escriptor o 
il·lustrador: 

 · Quin autor i per què un determinat autor?
 · Com el convidem o, ¿i això qui ho paga? 
 · Quan seria més adequada la visita?
 · Com posar-se en contacte amb l’autor?
 · Quines activitats fem per conèixer l’autor abans de la visita? 

1.1. QUIN AUTOR I PER QUÈ UN DETERMINAT AUTOR? 

Si no sabem quines són les característiques de l’autor o estem indecisos entre di-
versos autors, sempre poder recórrer a diferents fonts d’informació: 

 · Diccionari d’autors i autores de literatura infantil i juvenil en català: http://www.

clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html Elaborat pel ClijCAT, hi són presents els 
autors i autores amb més de cinc obres publicades. 

 · Directori general d’autors amb pàgina web: http://www.escriptors.cat/autors/alfabetic/dir-

general.html#p de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. El nom ja fa la cosa. 

 · Il·lustradors Associats: http://www.apic.es/illustradors/illustradors-associats/cid:8-22/lid:ca/ 
Pàgina en què es referencien tots els il·lustradors associats a l’APIC amb una mos-
tra de les seves il·lustracions. 

 · Autors amb obra publicada en col·leccions de literatura infantil i juvenil cata-
lana: http://www.andreusotorra.com/cornabou/docus/autorslist.html, llista d’escriptors 
de la revista digital Cornabou. També hi trobareu la llista d’il·lustradors: http://

www.andreusotorra.com/cornabou/docus/illustlist.html 

1. ABANS DE LA VISITA
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 · Finalment, convé saber que molts autors són a Facebook o a Linkedin, dues 
plataformes molt utilitzades per donar-se a conèixer. Es pot intentar posar-s’hi 
en contacte a través d’aquestes xarxes socials. 

Un cop solucionats tots els problemes...

Qui ens ve a veure? Per anar bé, aquesta qüestió ens l’hauríem de plantejar  el 
més aviat possible. És a dir, si podem gestionar la visita d’un autor a final de curs 
de cara al següent, o fins i tot amb un any vista millor que millor. Hem de tenir 
en compte que són molts els centres que volen que algun autor els visiti pels volts 
de la diada de Sant Jordi. És per això que serà necessari fer els tràmits amb la 
màxima antelació. A més, mercès a aquesta previsió, algunes de les lectures que 
es faran al llarg del curs següent es poden centrar a conèixer l’obra del convidat. 
Inspirant-nos en el que fan algunes biblioteques públiques, podem dedicar un 
curs a un autor i declarar, per exemple, l’any Joaquim Carbó, o l’any Lluís Far-
ré... Amb aquesta finalitat podrem dissenyar tot un seguit d’activitats enfocades 
a la festa final, el dia de la visita. És lògic, doncs, intentar que la figura escollida 
i l’autor que ens visiti siguin la mateixa persona, la qual, de ben segur, se sentirà 
molt gratificada amb l’homenatge. També es pot aprofitar l’avinentesa de conèi-
xer o tenir amistat amb un autor per convidar-lo, com moltes escoles ja deuen fer. 
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Una altra pregunta que seria bo que ens féssim abans de la visita és: per què ens 
visita aquest autor? La resposta hauria d’estar centrada especialment a aprofitar 
la seva presència per potenciar el gust per la lectura, és a dir, convertir la lectura 
en l'eix de les nostres activitats, més enllà de la rutina diària relacionada amb les 
àrees de llengua. A més, la visita ha de ser l’inici, la cirereta o el tancament d’una 
tasca realitzada al centre o a l’aula a partir de la il·lusió i les ganes de descobrir 
l’autor triat. Haurem de tenir en compte que la visita d’un autor és un acte espe-
cial i únic dins la rutina escolar, i l’hem de programar com a tal. 

Algunes respostes possibles a la pregunta:

 · Perquè hem fet la lectura d’algun llibre seu. 
 · Perquè n’hem treballat i conegut l’obra. 
 · Perquè és conegut d’algú de l’escola i s’aprofita l’avinentesa. 
 · Perquè és un autor local. 
 · Perquè celebrem alguna efemèride relacionada amb ell: aniversari de la 

publicació d’una obra seva, aniversari del naixement...
 · Perquè algun alumne ho ha proposat arran d’un treball de recerca. 

El fet és que, sigui quin sigui el motiu, sempre haurem de tenir en compte que, 
com més ben preparada estigui la visita, com més hagin treballat els alumnes 
l’autor, més ganes demostraran per conèixer-lo de ben a prop. I l’acte que podia 
passar sense brillar es convertirà en un record cabdal de la història dels alumnes 
com a lectors. 

Si l’obra de l’autor que ens visita és prou extensa perquè pugui ser treballada 
per tot el centre, la visita programada es pot convertir en una autèntica festa. 
Fixem-nos en l’experiència que l’escriptor Jaume Cela ens relata de la seva visita 
a una escola: 

El que mai no he pogut oblidar és que quan vaig arribar al pati de l’escola, un 

pati molt bonic, amb arbres i flors, tota l’escola m’esperava, des dels més petits 

als més ganàpies. Però encara hi havia més sorpreses: tenien una banda, i la 

banda em va regalar una cançó de benvinguda. Em vaig passejar com un rei 

entre dues llargues fileres amb les criatures que em saludaven i em regalaven 

tota mena de somriures. I si dic això de «com un rei» és perquè vaig respondre 

totes les preguntes assegut en un tron. Una sessió inoblidable!



15 15 

1. ABANS DE LA VISITA

1.2. COM EL CONVIDEM O, ¿I AIXÒ QUI HO PAGA? 

Pot ser molt important saber de part de qui ve un autor al centre, és a dir, qui dóna 
el suport econòmic a l’activitat, perquè ens pot condicionar com l’enfoquem. 

Així, per exemple, si la visita de l’autor és oferta per l’editorial que ha publicat 
algun dels llibres que n’hem llegit, és obvi que la visita s’haurà de limitar al curs 
o nivell que hagi triat el títol d’aquest segell. Però hi ha altres vies diferents: que 
l’autor vingui al centre mercès a les gestions fetes per l’AMPA, el Centre de Re-
cursos, la Regidoria de Cultura de l’ajuntament, o que l’enviïn del programa Lle-
tres a les Aules, organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes (http://www.

lletrescatalanes.cat/ca/programes/lletres-a-les-aules/autors-a-les-aules-u).

Observem ara els pros i els contres de cada una de les opcions: 

Visita d’un autor convidat per una editorial: que un autor vagi a una escola con-
vidat per una editorial sol tenir avantatges i inconvenients. Un dels avantatges 
principals és que el cost per al centre és mínim i fins i tot, habitualment, zero. 
L’inconvenient és que només podrem parlar d’una obra o d’aquelles obres pu-
blicades pel segell editorial que paga. Aquest fet limita tant el nivell de cursos 
per visitar com les lectures de què parlar. Tot i això, les editorials estan ober-
tes a compartir amb l’escola les despeses de la visita de l’autor si volem que 
aquest parli no només de les obres que elles han editat. 

Visita d’un autor convidat pel centre, l’AMPA o altres entitats: en aquest cas la 
visita pot suposar una despesa econòmica important, perquè cal pagar a l’au-
tor no només la sessió  sinó també el desplaçament i, si la visita dura tot un dia 
o més, la manutenció. El gran avantatge és que la visita no s’ha de limitar al 
curs o nivell que hagi llegit un determinat llibre, sinó que es pot fer extensiva 
a tot el centre, que pot participar en bloc en la mateixa activitat. 

Finalment hi pot haver solucions mixtes, que passarien perquè l’editorial en pa-
gués una part (com ara el viatge i una sessió), i la resta anés a càrrec del pres-
supost del centre o d’alguna entitat. Això ens permetria que l’autor no s’hagu-
és de limitar a parlar dels títols relacionats amb un sol segell editorial. 

Aquesta solució pot convenir a totes les parts, ja que tothom hi surt guanyant. 
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Només cal, doncs, contactar amb el comercial del segell editorial i pactar-hi. 
Hem de tenir en compte que les editorials volen quedar bé i que qualsevol co-
operació en un acte de l’escola pot representar una porta oberta per als seus 
comercials, professionals que, tot cal dir-ho, són valorats per l’empresa per les 
seves vendes però que també fan el servei tan necessari de donar a conèixer les 
novetats a les escoles.

Per experiència puc dir, però, que sigui qui sigui el qui convidi, si la visita ha estat 
ben preparada per totes les parts implicades segur que serà un èxit! 

1.3. QUAN ÉS MÉS ADEQUADA LA VISITA?

La majoria dels centres celebren la festa literària per excel·lència: Sant Jordi. Pels 
volts del 23 d’abril són molts els centres que preparen concursos, festes, presenta-
cions, representacions i altres actes de cara a aquesta jornada única al món. La 
literatura es converteix, per un dia, en el centre d’atenció. Però aquest fet, que té 
moltes coses bones, també té el seu revers negatiu, que és pensar que, com que ja 
dediquem als llibres un dia sencer, durant la resta de l’any no cal parlar-ne. El cas és 
que el desig de molts centres d’assegurar-se una festa ben lluïda explica que molts 
autors es trobin massivament sol·licitats la setmana de Sant Jordi. Com que, que jo 
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sàpiga, no hi ha cap escriptor ni il·lustrador amb el do de la ubiqüitat, ens trobem 
amb un problema. Perquè coincideix que per les mateixes dates els autors solen te-
nir compromisos editorials que els obliguen a signar llibres, cosa incompatible amb 
assistir a festes escolars o d’institut com a convidats. Davant d’aquests impediments 
és aconsellable que el centre faci una reflexió sobre quan serà més productiva, més 
convenient i lúdica, la visita de l’autor. I també ens hem de fer aquesta pregunta si 
l’autor (escriptor o il·lustrador) és objecte d’un treball de cicle o de tot el centre. 

Abans de la lectura

Que la visita de l’autor sigui a principi de curs (o abans de l’inici de la lectura) 
té avantatges evidents. En primer lloc, un de pràctic: les agendes dels autors es-
tan gairebé sempre lliures de compromís just després de les vacances d’estiu o 
de Nadal, i no tant en tornar de Setmana Santa, especialment si cau a prop de 
Sant Jordi. Segonament, un de contingut: conèixer la persona i fer una primera 
introducció a la seva obra a principi de curs o de trimestre ens permet incentivar 
la lectura d’un determinat títol en especial. I és que ningú pot parlar més i millor 
dels secrets de la gestació d’una obra que el mateix autor. Ell serà qui donarà les 
claus per fer després una lectura més completa de l’obra. Plantegem-nos, doncs, 
aquesta possibilitat. Si el centre programa una lectura per a cada trimestre, po-
dem plantejar-nos demanar un autor per al principi de cada trimestre (tot i que, 
cal recordar de programar amb molt de temps la visita del tercer autor). 

Programar per a l’inici del treball la visita de l’autor l’obra del qual s’estudia per 
algun motiu determinat a tot un cicle o a tot el centre és especialment adequat 
si volem despertar l’interès per la seva obra en lectors poc motivats. Ell mateix 
pot fer-los néixer el desig de descobrir-ne l’obra, pot despertar-los la curiositat 
per saber de què va tal llibre o tal altre, i deixar preguntes obertes que només 
es puguin respondre amb la lectura d’una de les seves obres o l’estudi dels seus 
dibuixos. 

Durant la lectura

Aquesta és una opció a què les escoles s’acullen poc, tot i que ofereix grans avan-
tatges. Encara que el llibre triat sigui adequat per a l’edat dels que l’estan llegint, 
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aquests sempre poden tenir alguna dificultat en la comprensió de determinats 
aspectes del text (personatges, lèxic, imatges difícils...). En aquest cas la visita de 
l’autor pot ajudar a desencallar alguns lectors, que a causa d’aquestes dificultats 
poden haver-se desencantat de la lectura. Així mateix, l’autor pot fer observar 
amb més deteniment determinats valors de l’obra, o curiositats com el perquè 
dels noms dels protagonistes –que no se solen escollir a l’atzar–, parlar dels pai-
satges on transcorre l’obra, les il·lustracions i la tècnica utilitzada, etc. Aquestes 
aportacions de l’autor afavoriran que els lectors acabin la lectura amb més inte-
rès, que en facin una lectura més profunda. 

Pot ser interessant que l’autor objecte de commemoració assisteixi a l’escola 
mentre s’estudia la seva obra. Hi ha mesos de l’any (el primer trimestre, gener i 
febrer i cap al final de curs) en què els autors fan poques visites a escoles i tenen 
l’agenda més lliure, i ho hem d’aprofitar. Si volem fer un treball aprofundit de 
l’obra d’un autor serà millor que ens visiti quan ja n’haguem treballat l’obra, 
quan en coneguem les característiques principals –protagonistes, trames, lèxic 
utilitzat, estructura de les novel·les, enquadraments de les imatges, tècniques pic-
tòriques, etc.–, de manera que pot ser interessant programar-la cap a finals del 
primer trimestre o inicis del segon. La visita ens permet avançar en el coneixe-
ment de la seva obra però també seguir el fil de les observacions que ens hagi fet 
l’escriptor relatives al seu procés creatiu. Pot ser un bon motiu perquè ens obri 
les portes a elements que potser no havíem estat capaços d’observar. És així com, 
per exemple, un autor ens pot despertar l’interès per: 

 · L’evolució del seu estil literari o pictòric. 
 · Temes tractats i el perquè. 
 · Forma de treball i naixement de les idees. 
 · Bibliografia completa. 
 · Etc. 

Després de la lectura

Aquesta és la fórmula més utilitzada, però no necessàriament la millor, com hem 
dit. Tot i això, si l’autor ens visita després de la lectura, serà el moment de reco-
llir-ne els fruits:
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 · Impressions que l’obra ha causat en els lectors. 
 · Observacions de l’autor i els lectors sobre l’obra que en permetin una 

major comprensió. 
 · Aclariment de dubtes que poden haver quedat sobre elements o trames 

obertes. 

És el moment de donar per acabat el treball fet a l’entorn de la lectura, de con-
solidar en tots els alumnes l’interès pel llibre llegit, un interès que el fet  de com-
partir les emocions que ens ha despertat suscita. I és que la lectura no necessàri-
ament és una activitat solitària, ans al contrari, en els nens és bo que sigui molt 
compartida (cosa que de passada ajuda a cohesionar el grup). Així mateix, les 
observacions que cada lector pot aportar sobre l’obra treballada i l’aprofundi-
ment en la comprensió del text que denoten reforcen positivament l’hàbit lector. 

D’altra banda, quan la visita d’un autor és la cirereta del pastís d’un treball fet 
durant tot un trimestre o tot un curs, el fet de poder dialogar amb ell és motiu de 
festa i celebració.

Tot i això, recordem que a un escriptor o il·lustrador li hem d’exigir que faci bé la 
seva feina (escriure o il·lustrar), però que no té per què ser un gran comunicador. 
Per tant, no és sensat dipositar en la visita d’un autor les mateixes expectatives 
que ens desperta un contacontes o expert en les arts dramàtiques. Si deleguem en 
l’autor tot el pes de treball de l’obra, la visita pot ser un fracàs important. 

Així, és clau per a l’èxit de l’activitat haver reunit informació sobre l’autor i 
l’obra abans de la visita. Com més coneguem el convidat més adequarem les ac-
tivitats a les seves possibilitats i a les nostres necessitats. Una bona font d’infor-
mació sobre la persona de l’autor poden ser altres companys del centre o d’un 
altre, que coneguin directament l’autor i que tinguin maneres de treballar afins a 
les nostres. Tots sabem que el boca orella és un canal d’informació que té els seus 
riscos, però en aquest cas funciona. 

Amb tot, sempre podem recórrer a institucions amb experiència en el tema, que 
coneixen els autors de primera mà i els han recomanat a nombroses escoles, com 
ara el ClijCAT (Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil), l’APIC (Associació 
de Professionals de la Il·lustració de Catalunya) o l’AELC (Associació d’Escrip-
tors en Llengua Catalana). Trobareu les seves adreces en l’apartat següent. 
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1.4. POSAR-SE EN CONTACTE AMB L’AUTOR

Siguin quins siguin tant l’autor triat com el moment de la visita amb relació a la lec-
tura (abans, durant o després), és bo informar-se abans de les virtuts i el tarannà de 
cada autor, per afinar més en la preparació de les activitats. És útil programar bé la 
visita (horaris i condicions) i informar-ne l’autor perquè sàpiga què se li demanarà. 

El següent pas és buscar la manera de posar-se en contacte amb l’autor, bé sigui 
directament o a través del seu agent literari. Si això no és possible, haurem de 
buscar l’intermediari (el comercial de l’editorial o figures afins) que es compro-
meti a fer arribar les nostres propostes a l’autor. 

A continuació enumerem algunes entitats que us podran facilitar les dades de contac-
te de l’autor, ja sigui directament (prèvia autorització dels autors), o indirectament, 
avisant l’autor, que es posarà en contacte amb el centre personalment. Totes aquestes 
entitats tenen entre les seves funcions posar en contacte els autors i els seus lectors.

 • Associació d’Escriptors en Llengua Catalana 
Web: www.escriptors.cat/ 

Correu electrònic: aelc@escriptors.cat 
Telèfon: 93 302 78 28 

 • Associació de Professionals de la Il·lustració de Catalunya
Web: www.apic.es/

Correu electrònic: info@apic.es
Telèfon: 93 416 14 74 

 • Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil
Web: www.clijcat.cat

Correu electrònic: clijcat@clijcat.cat
Telèfon: 93 487 45 25

 • Institució de les Lletres Catalanes 
Web: www.lletrescatalanes.cat

Correu electrònic: ilc.cultura@gencat.cat
Telèfon: 93 316 27 45

 • Gremi d’Editors de Catalunya
Web: www.gremieditorscat.es/Portada_B.asp

Correu electrònic: info@gremieditorscat.es 

Telèfon: 93 215 50 91 
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Podem posar-nos en contacte amb l’autor per diversos mitjans: per telèfon, cor-
reu electrònic, xarxa social o carta postal. 

A continuació exposem de què és important informar inexcusablement l’autor: 

Lloc de la visita. Donar amb claredat l’adreça del centre, teatre o biblioteca on 
se celebrarà l’acte, a més del telèfon o telèfons de contacte, correu electrònic, 
web, etc. Si pot ser, farem arribar a l’autor un plànol actiu perquè pugui geo-
localitzar l’adreça exacta i com arribar-hi. 

Dia i hora de la visita. És important assegurar-se que ambdues parts han entès i 
s’han anotat la mateixa la data: no seria la primera vegada que un autor arri-
ba un dia equivocat o a l’hora incorrecta, o que es troba els nens de colònies. 

Persona de contacte i persona responsable de l’acte, i les seves dades. L’autor ha 
de saber per qui ha de demanar si té la necessitat de pactar determinats as-
pectes de la visita –material informàtic, so, condicions de l’espai, etc.– i qui 
és la persona responsable dels infants o joves. A més, li hem d’oferir telèfons 
de contacte directes per si hagués de comunicar alguna incidència imprevista.

 
Curs i edat dels nens. Que l’autor sàpiga el curs per al qual ha de parlar no sem-

pre és sinònim que conegui realment què vol dir tenir aquella edat. Per tant, 
no està mai de més explicar-li bé el nivell dels nens. Hi ha autors que poden  
haver estat allunyats de les aules des de fa temps i que poden haver estudiat 
amb plans antics, amb una nomenclatura diferent de l’actual. 

Nombre de sessions programades. Recordem que un autor no és un especialista 
en presentacions i que ens podem trobar que no sàpiga adequar el ritme i la 
velocitat de la seva exposició al nivell dels alumnes. Per això val la pena pac-
tar-hi el nombre de visites, i preguntar-li obertament fins a quantes sessions 
estaria disposat a fer (i de passada quants grups es veuria amb cor de satisfer). 

Nombre de nens presents en cada una de les sessions. Malgrat que tinguem la 
voluntat de complir el desig dels alumnes de conèixer un autor, i que el nom-
bre d’alumnes sigui com més gran millor, això no sempre serà possible ni 
productiu si la sala és plena de gom a gom i els alumnes es tapen els uns als 
altres i no senten l’autor, perquè aviat perdran l’interès per la presentació. Per 
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experiència sabem que el nombre ideal és el d’una classe, sigui de primària 
o de secundària. Es poden agrupar dues classes, i més tenint en compte que 
moltes escoles tenen dues línies. Però aleshores cal ser especialment curosos 
i organitzats, i programar bé els torns de preguntes, el torn obert de paraula, 
l’hora de les signatures, etc. És totalment desaconsellable que el públic superi 
la seixantena. No perdem de vista que la visita d’un autor ha de servir per 
promoure la lectura, i això no s’aconsegueix si la comunió entre l’autor i els 
lectors no és fluida. 

Llibre o llibres sobre els quals se centrarà la visita. L’autor ha de saber si l’acte 
girarà a l’entorn d’una sola lectura, d’un gènere determinat desenvolupat per ell 
i editat en diferents volums, d’una trilogia o sèrie, etc. Ell serà capaç de desenvo-
lupar les activitats satisfactòriament si sap quins títols treballen, han treballat o 
treballaran els nens. 

Activitats preparades durant la visita. És bo comunicar a l’autor si haurà de parti-
cipar en alguna activitat –concurs literari, entrega de premis, audició de la lec-
tura de la seva obra, etc.–. Sempre hi podrà aportar més si ho sap de bell antuvi.

 
Material necessari. Convé demanar explícitament a l’autor si haurà de menester 

algun tipus de material o espai on desenvolupar la visita. Així, per exemple, 
podem trobar un autor que per presentar la seva feina necessiti fer alguna 
projecció, o un il·lustrador que necessiti una taula gran per dibuixar o una 
pissarra amb fulls per poder mostrar com treballa. Totes aquestes eines han 
d’estar preparades abans de la visita. 

Tenir aquest aspecte material resolt és una bona manera de començar amb bon 
peu. És fàcil convertir les preguntes en una petita fitxa (la que proposem to seguit 
és molt fàcil d’emplenar), que es pot posar a disposició de tots els membres del 
claustre i desar en un arxiu. Així tothom anirà a l’una.



23 23 

1. ABANS DE LA VISITA

NOM DEL CENTRE 

Carrer 

Població (comarca) 

Telèfon 

Correu electrònic 

Web/Facebook 

Lloc de la visita (Nom, adreça, geolocalització): 

Dia:        Hora de la visita: 

Persona de contacte:     (càrrec). Telèfon: fix/mòbil 

Persona responsable:     (càrrec). Telèfon: fix/mòbil 

Curs i edat dels nens/joves

Sessió programada

Nombre de nens i nenes per sessió

Llibre o llibres sobre els quals se centrarà la visita: 

Títol:  Editorial: 

Títol:  Editorial: 

Títol:  Editorial: 

Títol:  Editorial: 

Activitats preparades durant la visita:

Material necessari:

FITXA D’INFORMACIÓ PER A L’AUTOR
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1.5. ACTIVITATS PRÈVIES A LA VISITA (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA)

Abans de la visita de l’autor hi ha alguns aspectes a tenir en compte i que massa 
vegades potser deixem a l’atzar o a la improvisació. Són activitats que ens hau-
ríem de plantejar en un moment o altre a tots els nivells. 

Biografia, bibliografia, imatgeria i altres suports 

Com més i millor conegui l’alumne l’autor més i millor aprofitarem la seva visita. 
És per això que abans de la visita podem fer una recerca a fons de la seva biogra-
fia i de la seva bibliografia. Per això podem fer: 

Per a la biografia, una cerca a la xarxa sobre l’autor, a partir de la seva pròpia 
pàgina web –hi ha molts autors que en tenen–, o d’altres xarxes socials com 
Facebook –si els alumnes són majors de 14 anys– o similars. A més, podem 
fer recerca en els diccionaris d’autors que hem esmentat anteriorment o a les 
editorials on ha publicat, en les webs de les quals habitualment apareix una 
petita biografia de cada autor sota el títol «Els nostres autors» o similar. 

En aquesta escola han treballat de valent per rebre l'Aleix Cort com es mereix!
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Per a la bibliografia. Malauradament és una pràctica molt estesa entre les edito-
rials esmentar, en les petites ressenyes dels llibres dels autors, només aquells 
títols que ha publicat el seu segell. Això ens obliga a fer una cerca més extensa 
i anar a pouar en diferents fonts. Novament podem optar per consultar el dic-
cionari del ClijCAT (http://www.clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html) o d’al-
tres fonts. Tot i això, per fer una cerca exhaustiva és molt aconsellable anar 
directament a la pàgina web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
a la base de dades de l’ISBN trobarem totes les obres publicades a: http://www.

mcu.es/webISBN/tituloSimpleFilter.do?cache=init&prev_layout=busquedaisbn&layout=b

usquedaisbn&language=ca És una base de dades austera, però molt sistemàtica i 
fàcil de consultar. Hi podem trobar tots els títols dels autors col·locant, això 
sí, al camp de la cerca primer el cognom i després el nom separats per una 
coma. Atenció, però, ja que els il·lustradors no sempre apareixen en l’apartat 
d’autor. L’ISBN és una base de dades fidedigna per conèixer fins el darrer de-
tall de l’obra de l’autor. 

Per a la imatgeria i altres suports. Hi pot haver il·lustradors, com Ignasi Blanch 
o Valentí Gubianes, l’obra dels quals no només s’hagi desenvolupat en suport 
paper, que hagin dibuixat en murals o altres suports. Així mateix, hi pot haver 
escriptors que hagin col·laborat en revistes, diaris..., o també en obres de tea-
tre, musicals o altres formats artístics en els quals el text tingui un paper im-
portant. Hi ha autors, com Francesc Miralles, que fins i tot expressen la seva 
literatura fent lletres de cançons, com Miralles fa per al seu grup, Nikòsia. Per 
tant, recordem-nos de no limitar la cerca als llibres i prou.

Si l’autor és de renom, serà fàcil trobar alguna entrevista en algun mitjà de co-
municació. Pot ser convenient fer una cerca en mitjans de comunicació o al 
canal de vídeos YouTube per poder conèixer més directament quina aspecte 
té l’autor, com respon, si té tirada a la broma o és seriós, etc. 

El qüestionari

Un cop conegudes la personalitat i l’obra de l’autor, pot ser interessant preparar 
un qüestionari que permeti conèixer-lo en allò que no hem trobat en la cerca o 
per contrastar la informació recollida. 
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L’autor que, en arribar a un centre, es troba que s’ha treballat la seva obra i que els 
alumnes coneixen diversos aspectes personals seus estarà més predisposat a col-
laborar en tot allò que se li demani. Per experiència, contrastada amb altres autors, 
puc dir que les preguntes que deriven cap a temes personals (quants fills tens o quant 
guanyes) són una mostra clara que la sessió no s’ha preparat amb profunditat. 

No s’ha de perdre de vista que l’autor assisteix al centre amb una doble finalitat: 
d’una banda donar a conèixer més i millor la seva obra però, al mateix temps, 
ajudar a motivar els joves lectors a la lectura. És per això que el qüestionari ha 
de permetre despertar l’interès pels detalls, pels secrets de l’escriptura o de la il-
lustració. Perquè donant les eines per desentrellar el que hi ha més enllà de la lec-
tura donarem les claus perquè els lectors esdevinguin bons lectors de literatura. 

El qüestionari pot respondre a l’estructura següent:

 • Qüestions a l’entorn de l’obra llegida (si la visita és mo-
tivada per aquesta lectura, i sempre que aquesta sigui 
narrativa, il·lustrada o no): 

 · D’on va néixer la idea 
 · Personatges principals i secundaris 
 · Estructura de l’obra 
 · Estil i tècnica d’il·lustració 
 · ...

 • Qüestions a l’entorn de tota l’obra publicada per l’autor: 
 · Quin va ser el primer títol?
 · Què el va portar a escriure o il·lustrar? 
 · Algun títol preferit 
 · ...

 • Qüestions sobre altres expressions culturals: 
 · On més ha col·laborat
 · Pròxims projectes
 · Novetats recents
 · ...

 • Altres qüestions:
 · Hàbits de treball 
 · Estudis cursats 
 · Anècdotes
 · ... 
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El qüestionari s’aprofita més si és creat conjuntament amb tots els alumnes. A 
partir de l’esquema que proposem podem fer una primera redacció per parts i 
en grups i posteriorment una posada en comú. Totes les preguntes elaborades 
s’apuntaran en un full per observar si el qüestionari té un fil conductor. Més tard 
ja omplirem els buits que calgui. 

A continuació es repartiran les preguntes entre els alumnes de la classe, si pot ser 
una per cap. Convé deixar clar l’ordre a seguir el dia que vingui l’autor o l’autora. 

La preparació de la visita

Encara que sembli una banalitat, és bo establir un protocol mínim a seguir en 
la rebuda, assistència i comiat de l’autor. És important que tothom vagi a l’una 
i aprofiti totes les ocasions, fins i tot la mateixa rebuda de l’autor, per convertir 
cada moment de la visita en una ocasió educativa. I és que està molt bé que a un 
autor el rebin les autoritats del centre –director/a, cap d’estudis o secretari/a–, 
però us heu plantejat mai si els mateixos nens poden convertir-se en ambaixa-
dors del centre? Des del punt de vista d’un autor, és una sensació estranya arribar 
a un centre i observar que ni el conserge ni els mateixos nens i nenes han estat 
còmplices de l’organització de la visita. 

La preparació, doncs, ha de tenir en compte aspectes tan diversos com: 

 · A qui s’avisa de l’arribada de l’autor? Conserge, secretaria del centre... 
 · Qui el rep? Nens i nenes, nois i noies, autoritats del centre, tutors... 
 · Com se’l rep? Se’l porta directament a l’aula o a la sala d’actes, se’l con-

vida a fer un mos, un recorregut pel centre, se’l porta a la sala de mestres 
o professors...

 · Qui serà el responsable de portar-lo fins a l’aula? 
 · Qui és responsable d’oferir esmorzar o un got d’aigua a l’autor? O de 

demanar-li si té alguna necessitat concreta per a la visita? 
 · A l’hora del comiat, se li demanarà que signi en el llibre de la biblioteca 

o del centre? Qui ho farà? Qui l’acompanyarà fins a la porta? 
 · Etc. 

Tots aquests aspectes poden ser descrits en un document marc del centre, però 
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també han de ser susceptibles de ser modificats en funció de les particularitat de 
cada autor. Hem de tenir en compte que els autors poden tenir problemes de mobi-
litat o la veu afectada, per exemple. Per això, assistir-los en tot allò que els faci l’es-
tada més amable segur que repercutirà en el bon desenvolupament de la trobada. 

El claustre

Unes setmanes abans, es pot informar tot el claustre de la data de la visita, a fi que 
tothom n’estigui assabentat. Així mateix, pot ser interessant portar bibliografia de 
lectura i consulta a la sala de mestres o professors, perquè tothom conegui el con-
vidat. És tan senzill com deixar llibres al damunt de la taula amb un punt on es di-
gui el nom del proper escriptor o il·lustrador que vindrà al centre. Generar expec-
tació entre els adults també és molt eficaç per despertar interès entre els alumnes.

Lectures 

No cal dir que tots els qui estiguin en contacte amb l’autor han d’haver llegit 
l’obra que motiva la visita, o part de l’obra si la visita té per objecte tota la seva 
trajectòria. Sembla una obvietat, però de vegades, per una indisposició o qualse-
vol altre imponderable, es pot donar el cas que el mestre tutor que havia d’estar 
present durant la visita no pugui. Per això recomanem que algun altre professor 
conegui l’autor i la seva obra. 

Les lectures es poden haver fet de moltes maneres: 

 · Segons el nombre de lectors: Individuals, per parelles, en grup, col·lectives
 · Segons el volum de la veu: En veu baixa o declamant-les
 · Segons el nombre d’obres: D’un sol títol, d’una sèrie o de tota l’obra
 · Segons el nombre de gèneres: De diferents gèneres literaris, si l’obra de 

l’autor ho permet
 · Segons el grau d’obligatorietat: Obligatòries per a tot el grup, suggerides 

o voluntàries
 · Etc. 

Sigui quina sigui l’estratègia utilitzada per acostar els títols de l’autor convidat, 
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com més extensa, aprofundida i compartida sigui la lectura més interrogants 
se’ns obriran i més qüestions apareixeran per aclarir amb l’autor.

1.6. ACTIVITATS PRÈVIES A LA VISITA PER A PRIMÀRIA

Recerca a la biblioteca

Per conèixer un autor el millor és remenar el màxim nombre de títols i analit-
zar-los al més a fons possible. El més habitual i sensat, a primària, és fer la recerca 
d’aquests títols a la biblioteca de l’escola. Aquesta pot ser una bona ocasió per 
dissenyar, adaptada al nivell dels alumnes, una activitat d’ús de la base de dades 
de cerca bibliogràfica del centre per aprendre a usar-la. Així, per exemple, podem: 

 · Cercar obres de l’autor a partir del cognom (a cicle inicial). 
 · Cercar obres de l’autor i editorials, així com il·lustradors que acompa-

nyen l’escriptor i viceversa (a cicle mitjà). 
 · Cercar obres de l’autor, editorials, col·leccions, títols de temàtica similar, 

etc. Elaboració d’una petita bibliografia tematitzada (a cicle superior). 

Altres lectures

El material aconseguit es pot distribuir entre els alumnes, els quals, lliurement, en 
faran una lectura atenta. Posteriorment es farà una o més sessions de presentació 
dels llibres. Possibilitat de treballar-los:

 · Fer lectures de fragments de les obres. 
 · Buscar semblances entre els personatges –edat, sexe, caràcter, etc.–, així 

com estils en les il·lustracions. 
 · Imaginar què podria passar si els protagonistes de diferents obres es tro-

bessin en una mateixa aventura. 
 · Fer supòsits de com continuarà una de les obres. 
 · Etc. 
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Mural o altar dedicat a l’autor 

Conèixer un autor és investigar per descobrir tots els secrets de la seva obra. I 
aquesta recerca, que pot esdevenir feixuga i repetitiva, també pot ser divertida i 
engrescadora segons com l’enfoquem. Si tenim en compte que l’autor se sentirà 
molt ben pagat descobrint que se’l coneix a fons, res millor que donar-li la ben-
vinguda amb un mural o altar que demostri el coneixement que en tenen els nens 
i nenes. És per això que es pot: 

Esperit d'imitació o modelatge? 
Diguem-ne com vulguem, però 
el cas és que funciona... Segur 
que l'Estrella Ramon va quedar 
commoguda.
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 · Fer una recerca exhaustiva de l’obra del convidat a la biblioteca del cen-
tre o a la biblioteca del barri o municipi, i preparar una mostra de tot 
aquest material. 

 · Preparar una taula on es presenti l’obra del convidat. Si és possible, els 
llibres exposats poden donar-se en préstec. 

 · Escollir i reproduir en un mural fragments de text o il·lustracions que 
hagin estat especialment significatives durant la lectura de l’obra o obres 
de l’autor convidat. 

 · Fer un petit resum biogràfic de l’autor i, juntament amb una fotografia 
seva, fer-ne un mural. 

L'escriptora i il·lustradora 
Mercè Arànega, ficant-se 

aquests alumnes a la butxaca.

L'obra d'Eulàlia Canal, objecte 
lúdic i de reflexió en aquest 

mural tan elaborat.
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Aquest material es pot col·locar a l’entrada del centre i mostrar-lo a l’autor 
en el moment que arriba, per fer-lo conscient de la feina feta a l’entorn de la 
seva obra. 

Altaveu 

Els dies previs a la visita de l’autor, es poden gravar fragments de la seva obra. 
Aquestes gravacions es poden emetre per megafonia durant els avisos d’entrada 
al centre, a primera hora, o en acabar l’estona de pati o les classes, a la tarda. Si 
el convidat és un il·lustrador, es poden llegir fragments dels textos que acompa-
nyen les il·lustracions.

1.7. ACTIVITATS PRÈVIES A LA VISITA PER A SECUNDÀRIA

Cerca bibliogràfica 

Semblantment al que suggeríem per a primària, a secundària també s’hauria de 
fer una cerca extensa de l’obra de l’autor convidat, així com la lectura del màxim 
nombre de títols seus. 

Anàlisi de la bibliografia de l’autor o sobre la novel·la llegida

Aquestes lectures prèvies han de permetre aprofundir en el coneixement de dife-
rents aspectes de l’autor. Els títols, la il·lustració de la coberta, les primeres frases 
i el primer capítol s’encaminen a respondre: qui fa què, quan i on? 

Lectura aprofundida de l’obra

A continuació enumerem de manera esquemàtica els aspectes formals i de con-
tingut imprescindibles per donar per bona l’anàlisi de qualsevol obra literària.
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Estructura de l’obra
 · S’han de col·locar els materials equilibradament. 
 · És fonamental la relació entre allò que vol explicar l’autor (la història) i la 
manera com ha decidit explicar-ho.

Plantejament 
 · Anàlisi de l’inici de l’obra: és important observar si, ja a les primeres pagines, 
la història mostra el món de ficció que desplegarà, si ha seduït. Qui comença 
sol ser un narrador que ens diu on i quan transcorre la història, qui és qui 
parla, així com de qui o de què parla.

Nus: Aquest és el bloc principal de la història
 · Si la novel·la opta per una determinada estructura –capítols breus, capítols 
llargs, històries paral·leles, història lineal…–, això ha de respondre al contin-
gut del llibre, ha de respondre a un motiu? Cal dir que, malauradament, en 
l’estructura s’innova molt poc en la LIJ, ja que es creu que els lectors són im-
madurs (per què?). Normalment se segueix una estructura molt lineal, sense 
grans embolics.

Desenllaç
 · Final: És decisiu per atorgar sentit a la narració, per saber com es resol el con-
flicte plantejat i per provocar la reacció emotiva en el lector. Ha de ser l’objec-
tiu cap a on s’adreça tota la narració. Després del final s’ha d’acabar, no cal 
continuar per explicar allò que es massa obvi.

Ritme
 · Ritme i contingut han d’anar a l’hora. En el domini del ritme és on es veu la 
perícia de l’autor. L’estructura en capítols marca el ritme de la història, i cada 
capítol ha de  suposar una petita història dins de la història.

Tema
 · De què ens vol parlar la novel·la, més enllà de la trama de fets que narra? La 
resposta és el tema. El tema es pot treballar de moltes maneres i es pot enfocar 
des de molts punts de vista, però cal valorar-ne l’originalitat i la possibilitat 
que obri nous camps en el món de la literatura juvenil.  
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Missatge
 · Què ens vol transmetre? El missatge ha d’arribar al lector d’una manera im-
plícita, al llarg de tota l’obra. Si el missatge s’explicita massa, aleshores el lli-
bre deixa de ser ficció i es converteix en un llibre de coneixements. 

Argument - trama
 · L’argument equival al típic resum que massa vegades es demana als alumnes 
per avaluar si han llegit el llibre. És la successió dels fets objectius, dels fets 
encadenats en una seqüència de causes i conseqüències, que es desplega en el 
temps, encara que la narració no ho expliqui de manera lineal.

Veus narratives
 · Qui explica la història? Aquesta pot ser una bona oportunitat per fer fixar els 
alumnes en alguns dels aspectes literaris menys observats durant la lectura: 
el punt de vista narratiu i la relació que el narrador estableix amb el lector. 
Quan un autor tria una veu determinada perquè narri la història, invita el 
lector a situar-se en un lloc determinat respecte al que explica. Simplement el 
pot fer asseure’s a escoltar una història; o el pot fer confident, xiuxiuejant-li 
secrets; o fer-lo quedar fora de la narració per descobrir-ne la trama; o fer-se 
transparent, perquè sembli que el lector veu directament el que passa.

 · Un altre aspecte de la veu narrativa és la persona. La narració en primera per-
sona dóna a la història un caràcter subjectiu, mentre que la tercera persona, 
sobretot quan el narrador és omniscient (sap el final de la història i el qu els 
passa als personatges per dins), confereix a la narració una aparença de major 
autoritat i objectivitat. La segona persona en una novel·la converteix el lector 
en un espectador o voyeur d’una història aliena.

 · Una bona obra, a més, tracta de manera diferencial la veu de cada personat-
ge, de manera que mostri i s’adeqüi a característiques com el gènere, la classe 
social, el temps històric, l’ofici...

Els personatges
 · Són fonamentals perquè el lector entri en la història: els lectors jutgen la ver-
semblança  d’un text per les característiques i accions d’aquests. Els personat-
ges organitzen el relat a través de les seves funcions narratives i porten el pes 
dels valors transmesos per la història. 

 · Per valorar una obra és indispensable analitzar la consistència psicològica 
dels personatges, el paper que juguen en la història i com vehiculen (o contra-
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diuen) els valors del llibre. 

 · Porten el pes principal dels valors del llibre. Els personatges ben construïts 
ofereixen al lector un model de com es pot ser en el món. És bo, doncs, des-
cobrir-los, imaginar-se’ls. Per això és tan d’agrair, si estan il·lustrats, que el 
treball artístic els doni tot el relleu necessari per fer-nos-els propers. Un perso-
natge és pla quan es construeix al voltant d’una única qualitat. És rodó quan 
se’n descriuen els trets psicològics i morals. Els uns no són millors que els 
altres. Per exemple, els relats d’humor tenen personatges més plans, perquè 
tendeixen a la caricatura, i precisament per això funcionen.

El llenguatge
 · L’escriptor ha de demostrar un bon domini del llenguatge, l’eina que utilitza 
igual que un fuster fa servir el metre o un conductor el canvi de marxes.

 · S’ha  d’escriure segons la norma (i si es trenca s’ha de deixar ben clar el per-
què, per exemple si s’utilitza una llengua diferent de la dels personatges de 
l’obra, o un d’ells parla incorrectament).

 · S’ha d’escriure amb precisió, amb claredat. El text ha de permetre una com-
prensió unívoca, sense possibilitat d’error per part del lector. Tenir molta cura 
amb la puntuació i utilitzar-la correctament. 

 · S’ha d’escriure segons un ordre. El text ha de tenir cohesió i una lògica en el 
plantejament de les idees (no es pot justificar una acció a posteriori si aquesta 
és essencial per la narració).

 · S’ha d’escriure amb intenció i adequació. El text s’ha d’adequar a cada situ-
ació comunicativa i, per això, s’ha d’utilitzar un vocabulari idoni, ser consci-
ent de l’estructura de frase que triem (subordinada, coordinada, curta, llarga, 
etc.) Tenir ben present que els verbs esbossen i construeixen i que els adjectius 
decoren i acoloreixen.

Les emocions
 · Un bon llibre és comunicació. Si no comunica ni arriba, fracassa. T’ha de to-
car d’una manera o altra, si no l’oblides fàcilment. La qualitat i la força d’un 
text es mesura per la capacitat de crear imatges, emocions, reflexions, sense 
haver de fer explícit el missatge del llibre. Dit d’una altra manera, al lector la 
tesi del llibre li ha d’arribar mitjançant l’emoció, perquè les obres literàries, 
com a ginys artístics que són, intenten provocar un conjunt d’emocions que 
permeten al lector participar més intensament en la ficció. 
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Recordem que aquesta anàlisi de l’obra ens ha de permetre descobrir més coses 
en l’obra, que sempre n’hi ha, tot i que el lector la llegeixi sempre d’acord amb 
les seves capacitats i preparació. Aquesta anàlisi es pot fer a partir d’un guió fa-
cilitat als nois i noies perquè treballin –individualment, per parelles o per grups–, 
els diferents aspectes apuntats anteriorment. A continuació es posarà en comú 
la feina feta. 

El dossier

Un cop recollida la informació bibliogràfica i biogràfica es pot elaborar un petit 
dossier sobre l’autor, bé en paper o en suport digital. En aquest darrer cas es pot 
penjar al web del centre a fi que tothom pugui conèixer la vida i l’obra de l’autor 
convidat. 

L’entrevista

La visita d’un autor pot despertar interès no només al centre sinó també a tot el 
barri o poble. Per què no posar-se en contacte amb els mitjans de comunicació 
locals per avisar-los de la visita? Potser als mitjans els pot interessar fer-li una 
entrevista, cosa que l’autor segur que agrairà. Pot ser una bona idea suggerir als 
mitjans que facin l’entrevista a l’aula mateix, i fins i tot que aprofitin algunes de 
les preguntes elaborades pels mateixos alumnes. I si no ve ni la ràdio ni la tele-
visió, l’entervista igualment es pot gravar amb mitjans tècnics casolans, avui a 
l’abast de molts, i després penjar-la a la web del centre. 
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Considerem que el temps d’aquest segon gran bloc de la visita va des que l’autor en-
tra al centre fins que en surt. Al llarg d’aquesta estona, que pot ser de poc més d’una 
hora a tot un dia, el programa ha d’estar molt pautat per tal que la trobada sigui 
al més beneficiosa possible per a ell, els alumnes i, per extensió, per a tot el centre. 

2.1 ACTIVITATS DURANT LA VISITA (TANT PER A PRIMÀRIA COM PER 
A SECUNDÀRIA)

La rebuda de l’autor

La rebuda per part del personal del centre
És convenient que tot el personal del centre (tant el docent com el no docent) 
estigui informat de la visita de l’autor perquè tot rutlli i tothom en tregui el 
màxim profit. N’han d’estar al corrent especialment la secretària i el conserge, 

2. DURANT LA VISITA

Pot semblar el rodatge d’una pel·lícula d’acció, però no ho és. Es tracta d’un rescat real 
en helicòpter, amb què una escola va voler homenatjar un dels llibres més famosos de 
Joaquim Carbó.
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perquè rebin com cal el convidat. Pot ser útil facilitar-los alguna fotografia 
de l’autor (obtinguda de la web o dels diccionaris esmentats anteriorment). 
Per experiència puc dir que no hi ha millor entrada que trucar a la porta d’un 
centre i adonar-se que ja t’esperen, que saben qui ets i com et dius. 

Rebuda orquestrada 
Com podreu comprovar en les experiències d’un grapat d’autors que recollim 
a la segona part d’aquest dossier, hi ha escoles que preparen de manera molt 
especial la rebuda de l’autor. Hem conegut casos de rebudes a cos de rei, amb 
catifa vermella i orquestra, com la que li van fer a Jaume Cela; de rua pels 
carrers de la vila, com explica Joaquim Carbó, o d’altres formes originals i di-
vertides de fer explícit el treball que s’ha fet a l’entorn de l’obra del convidat. 

Cal tenir en compte que com més ben acollit se senti l’autor millors seran la 
seva disposició i estat d’ànim, cosa que redundarà en l’èxit de la trobada, i 
més profund serà el treball a l’entorn de la seva obra. Si l’autor només visita 
una aula la rebuda serà més discreta, però si és tot el centre qui l’espera, la 
rebuda pot ser molt més espectacular, treballada i lluïda.

La rebuda per part dels alumnes 
Els autèntics interessats en l’arribada de l’autor haurien de ser els nens i nenes 
o els nois i noies del centre. Per això pot ser maco que siguin ells mateixos els 
qui organitzin la rebuda de l’escriptor o il·lustrador, i en siguin els protagonis-
tes. Són ben capaços (amb més o menys ajuda dels adults segons l’edat) d’es-
perar-lo, acompanyar-lo i fer tot el que estigui a les seves mans per fer l’estada 
del convidat com més plaent millor. 

Abans de l’arribada de l’autor és convenient treballar a classe el tracte que se 
li ha de donar, quines són les normes bàsiques de cortesia –estrènyer la mà o 
fer un petó, indicar el camí deixant passar primer el convidat, etc.–, així com 
el tracte de vós o vostè que segons l’etiqueta cal dispensar als desconeguts. 

És bo que tots els alumnes del centre col·laborin en la rebuda. Els autors que 
han estat rebuts directament pels nens guarden un gran record de la visita. Jo 
mateix he viscut en aquestes rebudes alguns moments molt divertits i còmics, 
i destaco la gran complicitat que de seguida s’ha establert amb els nens que 
m’han acompanyat. 
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Complicitat
Si el centre ha organitzat la visita d’una manera determinada, seguint un ritu-
al o ordre concret, és convenient informar-ne prèviament el ponent, i fins i tot 
enviar-li o donar-li en mà un document que ho especifiqui per escrit. 

La presentació de l’autor

Una vegada el convidat ha arribat, cal portar-lo fins a la taula o punt on parlarà 
i presentar-lo als assistents. S’ha d’evitar a qualsevol preu que el convidat se senti 
nàufrag enmig de tants ulls que el sotgen. 

Es pot donar el cas que l’autor tingui prou experiència i ja porti preparat un 
petit discurs o unes paraules de presentació. Cal deixar-lo fer, ja que si ho porta 
preparat és que ho ha posat en pràctica amb èxit en altres centres. Tot i això, no 
podem oblidar que la visita ha d’estar al màxim de pautada, cosa que no està 
renyida amb una certa dosi d’improvisació, que de fet és desitjable en la mesura 
que expressa la relaxació i comoditat de públic i convidat. 

La presència del professorat

Encara que el professorat tingui molta feina, és necessari que el tutor o professor 
de l’àrea que ha gestionat la visita estigui present en tot moment a l’acte. Com 
podreu comprovar a la segona part d’aquest dossier, la majoria de les situacions 
més galdoses que refereixen els autors és quan són abandonats a la bona de Déu 
i el mestre se’n va a fer el cafè. No ens cansarem de repetir que l’únic requisit que 
podem demanar a un autor és que conegui el seu art, és a dir, que sàpiga escriure 
o il·lustrar. No té per què ser un bon mestre o professor. 

Així mateix, recordem que, en ser aquesta una estona de plaer, pensada per gau-
dir de la presència d’un autor, pot ser que els alumnes no es comportin amb la 
correcció que estan acostumats a demostrar a l’aula. No us hi preocupeu en ex-
cés: a l’autor, el que l’ofendria més no és que els alumnes tinguin ganes de saber, 
de conèixer, que estiguin picats pel mosquit de la curiositat i facin xivarri, sinó 
tot al contrari, que es mostressin apàtics o inactius en presència seva. Així doncs, 
relaxem-nos i deixem que la sessió flueixi. 
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El qüestionari 

És molt habitual aprofitar la visita per fer respondre un qüestionari a l’autor. Les 
preguntes poden haver sorgit del mateix interès dels alumnes a l’entorn de l’obra 
llegida o de tota la trajectòria de l’autor. Com ja hem apuntat en l’apartat ante-
rior, la preparació d’un bon qüestionari implica haver descobert els secrets de la 
literatura i haver treballat conjuntament forma i fons. 

Cal fer les preguntes ordenadament, cosa que contribuirà a demostrar el treball 
previ i afavorirà que l’autor es pugui esplaiar en les respostes. 

Quan les preguntes preparades s’hagin acabat, es pot obrir un torn de pregun-
tes espontànies, sempre vigilant de no tocar temes personals ja que aquests, de 
caràcter privat, poden posar en una situació difícil l’autor, que no té per què res-
pondre sobre qüestions íntimes. Quan les preguntes deriven cap a l’estat civil o 
el nombre de fills, és el moment de donar l’acte per acabat. 

Aquí, pot semblar que hagin deixat l’autor sol davant del perill. Per sort, el Joan de Déu 
sempre té recursos.
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El reportatge 

Si l’autor ens en dóna permís, podem elaborar un petit reportatge de la visita. Per 
fer-lo podem recórrer a diferents mitjans tècnics: fotografies, gravació de la veu, 
gravació en vídeo de tota la sessió, etc. Jo mateix he pogut gaudir de bellíssims 
reportatges, elaborats per alumnes d’edats molts diverses, en alguns dels centres 
que he visitat. És necessari, però, tenir-ho previst per fer el treball posterior que 
descriurem en l’apartat següent. 

Actualment està molt de moda fer-se autofotografies on aparegui molta gent, 
amb els telèfons mòbils. No cal descartar aquesta possibilitat, però cal tenir cura 
que no sigui l’únic recurs. Alhora, també cal vetllar perquè no hi hagi nens i nenes 
descontents perquè no apareixen a la imatge. 

Signatures

Sigui perquè està molt de moda entre els futbolistes o per altres motius, sembla 
que tenir un gargot d’algun autor en qualsevol paper o part del cos és el màxim 
dels màxims. Però alerta, perquè no tots els autors aproven aquesta pràctica, so-
bretot quan es tracta de signar en braços o panxes. 

Si l’autor hi accedeix, l’estona de la 
signatura de llibres pot ser un ritual 
ben organitzat, amb un resultat final 
satisfactori per als nens i nenes. 

Signatures en els llibres. Convenci-
onalment, la signatura se sol po-
sar a la primera pàgina del llibre 
(a la blanca de respecte o la por-
tadella). Tenir el llibre signat pot 
ser molt gratificant perquè aquest 
exemplar serà valorat pels alum-
nes com un petit tresor, i passarà 
a formar part de la seva bibliote-

Anna Manso, contenta de signar llibres als seus 
entusiastes lectors.
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ca personal com una peça especial. Recordem-nos, si aquell dia hi ha algun 
alumne malalt, de fer signar també el seu exemplar. És molt habitual que al-
guns autors facin petites dedicatòries personals a cada un dels nens i nenes o 
que els il·lustradors il·luminin la portada amb un petit detall dibuixat. 

Signatures en fulls. Malauradament, massa vegades els centres no poden com-
prar els llibres de lectura per a cada un dels alumnes, i els tenen socialitzats. 
Aquesta pràctica, que impedeix que l’alumne pugui crear la seva biblioteca 
personal, cosa que en principi va en detriment de l’hàbit lector, no necessària-
ment ha d’estar renyida amb les signatures. Si som una escola socialitzadora, 
és necessari crear un full on es consigni el dia de la visita, el nom de l’autor i 
els llibres treballats, i deixar-hi un espai perquè el pugui signar. Convé evitar 
que els nens, duts per l’afany d’aconseguir una signatura, presentin qualsevol 
paperot a l’autor. No és seriós. 

Signatura en el llibre de l’escola o de la biblioteca. A l’inici o al final de la vi-
sita es pot demanar a l’autor que signi en aquest llibre, reservat per a actes 
com aquest. Conservar una dedicatòria feta amb afecte, ja sigui escrita o il-
lustrada, és una manera de mantenir la flama de la lectura més enllà del mo-
ment fugisser de la visita. Mercès als mitjans digitals actuals, fins i tot podem 
fer que la signatura es faci en un full on ja hi hagi impresa la imatge dels nens 
i nenes del centre. 

El comiat 

Així com la rebuda de l’autor ha d’estar ben programada, el comiat és tan o més 
important. Si el comiat deixa un bon sabor de boca la visita serà inoblidable per 
a totes les parts implicades. 

Una possibilitat és que siguin els mateixos alumnes els que acompanyin l’autor 
fins a la sortida. La qual cosa no vol dir que no hi hagi d’haver algun representant 
de l’equip directiu: la seva presència és inexcusable. Recordem també que l’autor 
no espera cap present material. Tot i això, si es vol es pot tenir preparat algun 
regal de part dels alumnes, que reflecteixi la feina feta a l’entorn de la seva obra. 

Recordo un centre de Salt on, abans de marxar, els nens que m’acompanyaven em 
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van demanar si volia anar al lavabo, un detall que els vaig agrair profundament 
perquè em convenia i per discreció no havia dit res. El problema va venir quan els 
dos nens que m’acompanyaven es van posar a discutir sobre quin era el lavabo més 
adequat per a mi. Sortosament per a la meva bufeta la discussió es va acabar i em 
van portar al lavabo dels professors –que, això sí, era a l’altra punta del centre!–. 

Si la jornada ha estat profitosa per a tothom, ben segur que l’autor estarà dispo-
sat a tornar al centre. 

2.2. ACTIVITATS DURANT LA VISITA A PRIMÀRIA 

A continuació s’ofereixen algunes idees per desenvolupar activitats durant la vi-
sita de l’autor que complementen el bloc anterior.

Lectura de narrativa i poemes 

Abans o després de la presentació de l’autor, pot ser interessant fer una selecció 
de passatges de l’obra llegida o d’altres obres seves i fer-ne una lectura col·lectiu. 
Aquesta activitat, que sembla molt bàsica, permet dotar l’acte d’un esperit més 
literari que, en definitiva, és un dels objectius de la visita. 

Rodolfo del Hoyo, més ben acompanyat impossible.
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 · Per desenvolupar l’activitat, només cal tenir clar quin és el nivell de fluï-
desa en la lectura en veu alta que tenen el conjunt de la classe i cada nen o 
nena, i seleccionar un fragment o un poema adequat als nivells detectats. 

 · Després s’entregarà a cada alumne el seu fragment de text, perquè pugui 
llegir-lo tantes vegades com sigui necessari, perquè el pugui dir correcta-
ment i amb la dicció adequada. 

 · Opcionalment, segons l’edat i les possibilitats de cada alumne, es pot 
demanar que memoritzin el fragment que els ha tocat. 

 · El dia de la visita de l’autor es demanarà que, en l’ordre acordat prè-
viament, cada nen reciti el seu fragment. Sumant els fragments, en pot 
resultar la lectura completa de tot un capítol o un poema de l’autor. 

 · Si el convidat és un il·lustrador, es poden buscar obres il·lustrades se-
ves i fer-ne una lectura oral d’algun fragment. Si es creu convenient, es 
poden complementar les lectures amb la projecció o mostra de les il-
lustracions que les acompanyen. 

Teatralització 

Als cursos superiors de primària, podem fer una lectura teatralitzada de part del 
text del llibre llegit a l’aula o d’algun altre llibre de l’autor. Per fer-ho només cal 
buscar algun fragment de text ric en diàlegs i repartir els papers. El dia de la visita 

Aquestes alumnes fan una lectura dramatitzada d'un text de Xavier Aliaga, que els vigila 
per l'esquena, i també barrejat entre el públic.
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es pot desenvolupar aquesta activitat amb la seva presència com a carta d’entra-
da o en finalitzar la presentació. 

El qüestionari a primària 

El treball previ d’anàlisi literària que es pot fer a primària difereix força del de 
secundària. Per això val la pena fer una adaptació del qüestionari, per adequar-lo 
al grau d’aprofundiment a què pot arribar cada edat. Així, a tall d’exemple, és 
molt probable que els nens i nenes vulguin saber aspectes més emocionals que 
formals, com ara com i per què reaccionen d’una determinada manera els per-
sonatges, i que els agradi parlar d’aquells fragments que els han colpit o sobtat 
especialment, de què els ha fet riure més i per què, etc. 

 · És bo treballar el qüestionari abans de la visita, apuntant a la pissarra 
aquelles preguntes que els volten pel cap. 

 · A continuació s’agrupen les preguntes per temes, des d’aspectes formals 
a aspectes més literaris o personals. 

 · Es reparteixen totes les preguntes entre els nens i nenes, mirant que ca-
dascun en tingui almenys una, i s’estableix un ordre per formular-les. 
Pot ser interessant, depenent de l’edat dels nens, assajar la sessió abans 
de la visita i llegir en veu alta totes les preguntes. 

2.3. ACTIVITATS DURANT LA VISITA A SECUNDÀRIA 

Les activitats que es poden fer a secundària poden tenir un caràcter més profund 
i fins i tot interdisciplinari. 

Noticiar la visita a la xarxa

Els alumnes tenen demostrades capacitats tecnològiques per donar puntual in-
formació de la visita de l’autor a la xarxa, ja sigui a la web de l’escola o en alguna 
de les xarxes socials del centre: 
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 · Un grup de nois i noies poden encarregar-se de gravar la visita i penjar-la 
posteriorment. 

 · Un altre grup pot penjar petites notes en xarxes com el Whatsapp o Twitter. 

 · Un darrer grup pot fer-ne un ampli reportatge per publicar una entrada 
a la web del centre. 

Entrevista per al centre 

Abans o després de la presentació de l’autor es pot preparar un petit plató per 
fer-li una entrevista: 

 · Cal preparar l’espai –plató amb il·luminació, imatge i so–, desenvolupar 
un guió de preguntes, buscar un presentador i fer l’entrevista. 

 · Posteriorment cal editar l’entrevista, és a dir: afegir els rètols correspo-
nents, incorporar una presentació del convidat i eliminar del material 
gravat els moments poc interessants –interrupcions, preguntes massa 
llargues, respostes incomprensibles, etc.–. El resultat es pot penjar a la 
web del centre i fer-ne difusió per la xarxa. 

Entrevista per als mitjans de comunicació locals 

La visita d’un autor al centre pot ser un esdeveniment de prou interès com per fer-
ne difusió en els mitjans locals. Moltes vegades aquests estan mancats de notícies 
d’interès, i aquesta pot ser una ocasió ideal per començar una relació molt fructí-
fera. Es pot contactar amb la ràdio o la televisió locals i plantejar-los la possibilitat 
que siguin els alumnes els autors del reportatge. Per això s’acordarà el següent: 

Per a premsa escrita: decidir quin espai se cedirà a l’entrevista, i concretar, per 
tant, la longitud exacta del text i el nombre de fotografies. Els alumnes, doncs, 
hauran d’aportar imatges i text amb les limitacions pròpies del mitjà que pu-
blicarà l’entrevista. 

Per a ràdio: acordar quanta estona ha de durar, així com les preguntes que es fa-
ran a l’autor. Gravar l’entrevista i cedir-la al mitjà. 

Per a televisió: sol·licitar els mitjans tècnics necessaris per poder gravar l’entre-



47 47 

vista i acordar que siguin els mateixos nens, amb la complicitat dels professi-
onals, els qui desenvolupin el reportatge. 

Teatralització de textos 

Abans de la visita de l’autor es pot fer una adaptació teatral d’algun capítol o 
escena del llibre llegit, o de part de l’obra. Un grup d’alumnes prepararà el text, 
l’assajarà i el dia de la visita de l’autor el representarà. La feina és difícil, i és per 
això que prèviament cal treballar correctament el que vol dir elaborar un text 
teatral: acotacions, diàlegs, moviments dels personatges, etc. 

El qüestionari a secundària 

És important que vagi a fons sobre el missatge de l’obra i sobre els procediments 
literaris per transmetre’l. Al capdavall, convé no perdre de vista que hem con-
vidat l’autor com a literat, i que el que ens interessa és l’obra com a artefacte i 
procés creatiu.
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Entenem que aquest moment comença just quan l’autor surt del centre o és aco-
miadat en el mitjà de transport on la canalla l’ha acompanyat, sigui una estació 
de tren, un autobús... És un moment massa vegades menystingut, quan de fet és 
molt important, ja que ha de ser el tancament perfecte a una jornada especial. 
És necessari, doncs, treballar el després de la visita com una tasca més de totes 
les relacionades amb el tracte amb l’autor, i no deixar-la a l’atzar i al criteri dels 
alumnes. 

3.1. ACTIVITATS COMUNES DESPRÉS DE LA VISITA 

Resum o recollida d’impressions de la presentació

És important que la feina feta abans i durant la visita de l’autor al centre o, si és 
el cas, mentre l’acompanyem pels escenaris de la novel·la, no hagi estat en va. És 
bo recollir la feina, fer-ne un dossier i compartir-lo amb la resta de companys de 
la classe o amb tots els alumnes del centre, per compartir-hi la nostra gratificant 
experiència. 

Article a la web 

Amb la informació recollida –text, so i imatges–, podem elaborar un reportatge 
complet de la visita. Aquest reportatge no pot ser un text fred sinó que ha de res-
saltar les curiositats i els aspectes positius de la visita de l’autor. Així mateix, si el 
centre o l’AMPA disposa d’alguna xarxa social, tipus Facebook, es pot aprofitar 
per fer-ne més difusió fora del centre. 

3. DESPRÉS DE LA VISITA
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Publicacions periòdiques 

Si la visita ha estat fructífera i ha do-
nat prou de si per fer-ne un reportatge 
a fons, seria bo posar-nos en contacte 
amb algun mitjà local i proposar-los 
fer-ne un reportatge. Aquest hauria de 
ser elaborat pels mateixos alumnes, si 
cal amb indicacions d’algú professio-
nal. Així text i imatges transmetran la 
il·lusió i la complicitat de l’autor amb 
els alumnes que l’han convidat. 

Teatralitzacions 

La visita de l’autor, si ha estat preparada convenientment, segur que despertarà 
l’interès per continuar aprofundint en la seva obra. Una bona manera de fer-ho 
és proposar-se adaptar al teatre algun fragment o alguna obra completa i repre-
sentar-la quan l’haguem treballat prou. Aquesta tasca és difícil i vol força temps, 
però dóna una nova vida, una nova dimensió al text treballat com a lectura. Així 
mateix, i si l’autor ja té alguna obra de teatre publicada, podem preparar i repre-
sentar-la per a la resta de companys. 

Correspondència  

La visita de l’autor ha deixat rastre en els sentiments i les emocions dels nens i 
nenes. L’expressió d’aquests pot ser plasmada en un treball de classe, sigui en un 
text o una il·lustració, així com en un petit reportatge. Aquesta feina es pot fer 
arribar a l’autor per correu postal o electrònic. Segur que ho agrairà molt! 
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3.2. ACTIVITATS PER A DESPRÉS DE LA VISITA PER A PRIMÀRIA 

Debat a l’entorn de la lectura 

Després de la visita de l’autor pot ser bo posar en comú les impressions que ens 
n’han quedat: 

 · Què ens ha semblat l’autor?
 · Coneix el seu ofici? 
 · Què us ha cridat més l’atenció? 
 · Coneixeu altres obres seves? 
 · Us interessaria llegir alguns altres llibres seus o conèixer més a fons les 

seves il·lustracions?

Visita a la biblioteca

Si la visita ha despertat l’interès per conèixer més a fons l’autor, pot ser el mo-
ment de fer una visita a la biblioteca del centre o del barri per posar a l’abast dels 
alumnes altres obres seves. La recerca la poden fer els mateixos alumnes direc-
tament al catàleg, on hauran de trobar quin o quins títols més estan a disposició 
dels lectors, o poden demanar ajuda al bibliotecari.

Posteriorment, tot el material trobat es pot distribuir entre els nens i nenes per-
què el llegeixin. Sempre és enriquidora una posada en comú de les lectures, que 
contribuirà a despertar el cuquet de la curiositat entre els companys. 

3.3. ACTIVITATS PER A DESPRÉS LA VISITA PER A SECUNDÀRIA: LA 
RUTA LITERÀRIA 

La descoberta de la persona que hi ha al darrere d’una obra literària ens permet 
ampliar-ne la lectura, donar-hi més relleu, si també descobrim els indrets físics 
on transcorre la trama. Per això, després de preparar un qüestionari adequat i 
després que l’autor ens descobreixi els secrets de la recerca que ha fet per triar els 
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escenaris de la novel·la (especialment si aquesta és històrica, costumista o molt 
realista), podem emprendre una ruta literària que ens porti a resseguir els dife-
rents indrets del llibre.

La ruta literària és una feina de preparació complexa però, per contra, de resul-
tats molt satisfactoris, us ho ben asseguro.

Bust dedicat a Santiago Rusiñol, a la plaça de la Puntual de Barcelona, el nom del qual vol 
ser un homenatge a la botiga del senyor Esteve.
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En la cadena de la lectura hi ha moltes més baules a part dels creadors i els lec-
tors. A més de l’autor, hi ha figures com la de l’editor, el corrector, el dissenyador, i 
fins i tot el llibreter o el bibliotecari que converteixen aquella idea inicial, aquella 
inspiració o ocurrència que va derivar cap a una novel·la o un àlbum il·lustrat, 
en un llibre a l’abast dels lectors. Així, doncs, seria convenient que totes les per-
sones que d’una manera o altra hi intervenen també tinguin oportunitat de pre-
sentar-se als centres escolars. 

A continuació ens acostem una mica a alguns d’aquests professionals i suggerim 
com podem plantejar la seva visita: 

L’editor. L’editor és el responsable de convertir un original, sigui text o imatge 
o totes dues coses, en un llibre. Ell és qui selecciona els originals, coordina 
els diferents professionals que intervenen en el llibre i gestiona tot el procés 
d’edició fins abans de la impressió. Pot ser interessant que l’editor ens expli-
qui el procés de fer un llibre, des de la recepció de l’original fins que arriba 
d’impremta i és enviat a les llibreries. La tasca és difícil d’explicar, extensa i 
complexa. És per això que pot ser una visita molt profitosa: descobrirem que 
un llibre no neix per generació espontània. També convé tenir en compte que 
moltes vegades l’editor, especialment en els segells petits, també és el respon-
sable de tota la publicitat i difusió de les novetats. En les editorials grans, en 
canvi, hi ha persones i equips dedicats a aquesta tasca. Pot ser una bona idea, 
per què no?, convidar al centre un responsable de màrqueting o un comercial. 

El dissenyador. La seva feina és dissenyar les cobertes –il·lustració o foto, tipo-
grafia, distribució dels elements, etc.– i en alguna casos també la maquetació 
de l’interior –espais en blanc, caplletres, justificat, tipografia, etc.–. Un disse-
nyador és en part un artista i descobrir-ne l’art pot fer que els nens i els joves 
valorin més l’aspecte físic i estètic del llibre. 

El corrector. Malgrat que se suposa que un escriptor ha de saber escriure, això 
no sempre és així. D’altra banda, fins i tot els bons escriptors necessiten ser 
corregits, perquè en un bon text hi pot haver errors de picatge, que de vega-

4. ALTRES VISITES
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des poden fer incomprensibles una frase o un paràgraf sencer. Per vetllar per 
la qualitat lingüística existeix la figura del corrector. La seva feina és conèixer 
la normativa (ortografia, gramàtica) i les convencions tipogràfiques. Gràcies 
al corrector els diàlegs estaran ben puntuats, els verbs ben conjugats i estarà 
assegurada la precisió lèxica. Els estàndards de correcció habituals exigeixen 
fer passar els textos un mínim de dues vegades pels correctors: quan arriba 
l’original i una vegada maquetat. Conèixer els secrets, les curiositats i l’ofici 
d’un corrector és molt interessant. Un convidat de luxe, especialment a la se-
cundària. 

L’impressor. Darrere de la tasca d’imprimir el llibre hi ha un ofici tradicional 
molt ric. Un bon impressor ha de conèixer els tipus de paper, els diferents mè-
todes d’impressió –digital, offset, etc.–, els tipus de premses, el relligat i l’en-
quadernació, etc. És un món per descobrir que converteix en material tota la 
tasca intel·lectual de concebre un llibre, ara per fi en suport físic.

El distribuïdor. Entre la impremta i les llibreries, qui emmagatzema i distribueix 
els llibres? Doncs aquí hi ha la figura del distribuïdor. La seva feina és fer arri-
bar els llibres, amb la màxima diligència possible, de la impremta a les llibre-
ries i les biblioteques per posar-los a disposició dels lectors. En aquest pas del 
procés de fer un llibre intervé el món de la logística. Saber com es reparteixen 
els paquets és tot un món per descobrir, que massa vegades és infravalorat. 

El llibreter. La visita d’un llibreter pot estar plena de sorpreses, especialment si 
està especialitzat en llibre infantil i juvenil. El llibreter no només ens pot acon-
sellar bons llibres, sinó també explicar-nos els criteris de selecció que segueix 
a l’hora de recomanar, els estocs i altres variables que converteixen aquest 
ofici en un dels més atractius del món. 

El bibliotecari. Aquesta és potser una de les figures més conegudes pels nens i els 
joves. El bibliotecari no és només la persona encarregada de donar en préstec 
els llibres, sinó algú que posseeix una extensa formació que li permet fer una 
selecció acurada dels títols que posarà a disposició del públic. De fet, és un 
autèntic mediador entre el llibre i el lector. Donar a conèixer el sistema de ca-
talogació de llibres i documents pot ser una sessió de formació molt enriqui-
dora per als alumnes. Descobrir la seva feina és també donar-hi el valor que 
es mereix. Així els alumnes el respectaran tal com correspon. 
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A continuació presentem les experiències narrades pels autors, ordenats alfabè-
ticament. Abans d’entrar en matèria, hi ha un breu apunt biogràfic, escrit per ca-
dascun dels autors, tots els quals formen part del Diccionari d’autors i autores de 
literatura infantil i juvenil en català del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil 
(http://www.clijcat.cat/diccionari/idioma.html). 
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PEP ALBANELL  
(VIC, 1945 ) 

Vaig néixer a Vic el dia de Nadal de 
1945 i, tot i que estic molt orgullós dels 
meus orígens vigatans, em vaig criar a la 
Seu d’Urgell. Encara que fa molts anys 
que visc a Barcelona, i que els meus fills 
són barcelonins, un dels meus somnis 
és poder tornar definitivament a la Seu. 
Vaig cursar la carrera de Filologia, que 
no exerceixo, a la Universitat de Barce-
lona. Durant molts anys vaig fer d’ho-
me de fer feines editorials. Després, 
vaig treballar en una entitat d’estalvis. 
Ara em dedico només a fer d’escriptor.
Entre una cosa i altra, m’ha vagat d’escriure més de seixanta obres signades amb 
el pseudònim de Joles Sennell, una vintena més de signades amb el meu nom, Pep 
o Josep Albanell, mitja dotzena d’obres de teatre i algun guió de ràdio i cinema. 
Encara que he guanyat algun premi literari, n’he perduts molts més que no els 
que he guanyat. També he dut a terme d’altres activitats literàries, com ara for-
mar part del col·lectiu Ofèlia Dracs, o fer classes de conte a l’Escola d’Humani-
tats a l’Ateneu de Barcelona. En aquest moment estic molt enfeinat preparant la 
fantàstica mort d’en Joles Sennell en forma de novel·la.

Un dels millors records que tinc de les meves vistes a les escoles és la que vaig 
fer a Esparraguera. Els alumnes havien fet una lectura tan creativa de la meva 
novel·la que em vaig trobar amb una reescriptura sorprenent i extraordinària-
ment imaginativa de la meva obra. La sessió –l’intercanvi– amb els alumnes va 
ser molt estimulant i me’n vaig tornar a casa amb un munt de material escrit que 
durant uns quants anys, quan reapareixia inesperadament entre els pilots de pa-
pers del meu despatx, encara em sobtava i em meravellava. Ara fa temps que no 
l’he vist. Potser se me l’han menjat les cuques del paper.

Per sort he tingut moltíssimes experiències positives en les meves visites escolars, 
però com que mai he dut cap mena de quadern de viatge, puc recordar moments 
d’una comunió molt productiva i gratificant, però no els noms de les escoles o 
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les poblacions. A continuació reprodueixo el correu que vaig rebre d’una escola: 

Bona tarda, Pep,

No sé si recordaràs que el dia 7 de març d’aquest any vas venir al nostre centre. 
Els alumnes de l’escola van llegir El follet Bambalambà i El Gallifoscam. Tots 
dos llibres són molt recomanables, tant per la seva trama com pels valors que 
se’n desprenen. Tots vam gaudir molt llegint els teus llibres, ens van arribar al 
cor. Pensa que els alumnes ja volen saber quins llibres llegirem el proper curs, 
i això ens commou profundament. Jo sóc la tutora de tercer, i nosaltres vam 
llegir El Gallifoscam. Una de les activitats d’animació a la lectura que vam pre-
parar va ser anar a explicar als companys dels altres cicles l’argument del teu 
llibre perquè estiguessin preparats per al dia que vinguessis tu a l’escola. Prepa-
rant aquesta activitat, els alumnes van pensar afegir imatges per reforçar l’ex-
posició, i de tant buscar i rebuscar imatges vam arribar a la conclusió que el que 
volíem fer realment era una pel·lícula de dibuixos animats. El dia que vas venir 
a l’escola et vam demanar permís perquè ens deixessis la idea original del teu 
llibre, l’argument, per fer-ne l’adaptació cinematogràfica en dibuixos animats. 
Molt amablement ens vas respondre que sí, i ens vas demanar també poder veu-
re el resultat de la nostra feina una vegada acabada la pel·lícula. Aquí el tens. 

Moltes gràcies!

M’he passat més de trenta anys anat per les escoles del país i, de tant en tant, de 
les Espanyes, i us puc confirmar el que ben segur ja sabeu per la vostra pròpia 
experiència: el resultat de les trobades amb alumnes no depèn tant del llibre o 
l’autor com del professor encarregat de preparar la sessió. Senzillament, si al 
responsable del curs li agrada llegir –i el llibre l’ha triat ell–, els alumnes estaran 
motivats, incentivats, encuriosits o entusiasmats amb la visita. I serà molt més 
fàcil interactuar-hi, fer-los entrar en el teu joc i/o entrar tu en el seu. A còpia 
d’heure-me-les amb grups molt diferents, he arribat a la conclusió que el sistema 
de preguntes preparades, per ell sol, no és gaire productiu. Depèn de com s’hagin 
preparat les preguntes. Si el missatge que han rebut els alumnes és senzillament 
«prepareu una pregunta per a l’escriptor», sense cap altra elaboració, ens troba-
rem amb una rastellera de preguntes sobre l’obra i l’autor que no són el resultat 
d’una curiositat, una inquietud o una reflexió personals, sinó un «deure escolar» 
que culmina tot just en el moment que la pregunta es fa en veu alta. I també ben 
sovint la resposta interessa tan poc al que l’ha fet com a la resta d’alumnes. Quan 
la pregunta és el resultat d’un treball a la classe i comporta una mena d’incògnita 
que cal resoldre, funciona d’una manera ben diferent, i la resposta és escoltada 
amb veritable interès per tot el grup. 
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Sortosament, la llarga experiència –el que he anat aprenent en les escoles amb 
grups ben preparats, precisament!– m’ha proporcionat una sèrie de recursos di-
versos per no haver de basar les meves trobades escolars en les preguntes «arti-
ficials» (per oposició a les preguntes «naturals», provocades per la reflexió o la 
curiositat) que encara de tant en tant apareixen en alguns centres.

A parer meu les trobades a les escoles no són només un incentiu per a la lectu-
ra. Són també, en certa manera, un acte cultural. I cal donar-los un cert sentit 
d’espectacle per tal que l’alumne el recordi agradablement. Que s’exploti ade-
quadament el llibre o l’autor és, per a mi, secundari; l’important és que l’alumne 
sigui conscient que ha participat en un acte cultural que li ha resultat interessant, 
dinàmic, divertit. L’escola ha de contribuir a trencar la relació que, segons com, 
s’estableix entre cultura i avorriment.

He tingut, com tothom, suposo, alguna mala experiència. No gaires, i cada vega-
da menys, per sort.  Ara bé, la pitjor situació que he viscut va ser en una escola 
religiosa privada. Els alumnes es van comportar amb una absoluta correcció. 
M’escoltaven sense pràcticament ni moure’s, més que passius inerts, mirant-me 
fixament però sense reaccionar de cap manera a les meves paraules. Van venir 
en silenci, es van asseure formalment en silenci, em van escoltar en silenci i quan 
vaig acabar –al cap de menys de trenta minuts de tenir la sensació de parlar en el 
buit o al buit (i les meves sessions són d’una hora bastant llarga)–, se’n van anar 
també en silenci. Molt educadament, això sí.



59 59 

II. NOU EXPERIÈNCIES D’ESCRIPTORS I IL·LUSTRADORS

JOAQUIM CARBÓ  
(CALDES DE MALAVELLA, 1932)

Néixer quatre anys abans que comen-
cés la nostra guerra em va fer viure tota 
la misèria moral i material de la dicta-
dura. Em vaig dedicar a escriure per 
donar testimoni d’aquells temps –i en 
català!–, i això em va fer conèixer la 
censura. L’aparició gairebé clandestina 
de la revista Cavall Fort (1961) em va 
oferir la possibilitat de comunicar-me 
amb els nois i noies després de vint-i-
tres anys de prohibicions. I, sense dei-
xar d’escriure per a adults, he invertit 
la major part del meu temps imaginant contes, històries i aventures per als petits 
i joves. He escrit i publicat més de cent llibres. Alguns, com La casa sota la sorra 
(72 edicions) i La colla dels deu (40), han tingut més sort que d’altres. Però no em 
puc queixar perquè, si bé sempre he estat més espectador que actor, m’he divertit 
molt posant-me a la pell de tots els personatges que m’he inventat.

Al llarg de molts anys, mentre el coll m’ho permetia, vaig visitar moltes escoles. 
Després d’una visita a l’escola que dirigia en Ramon Besora (que portava un curs 
per engrescar els mestres a fer llegir els alumnes), que ens va portar a escriure’ns 
cartes i telegrames, ell va aprofitar un anunci que havia sortit a l’Avui, posat per 
una escola de Mataró... I a partir d’aquest anunci va passar l’aventura de Torre-
bonica, en què uns malvats capitanejats pel senyor Ti –gent del Teatrí, d’Esparre-
guera– em van segrestar per fer-me canviar el final de La casa sota la sorra, però 
no se’n van sortir perquè van arribar Pere Vidal i Henry Balua –un xicot negre de 
debò, que feia teatre– en un helicòpter també de debò que va aterrar en un prat 
on els 400 vailets que s’hi havien aplegat escrivien SOS amb els seus cossos, ben 
asseguts a terra, i em van salvar després de fer fugir els malfactors amb l’ajut d’uns 
alumnes disfressats de salvatges, amb llaces i tot (vegeu la foto de la pàg. 37). Tot 
seguit vam fer un àpat fraternal al mateix prat. 

També hi ha testimoni escrit –i publicat– d’una visita que vaig fer en una escola 
de la plana de Vic. Havien llegit el primer dels llibres d’en Felip Marlot i em van 
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convidar a visitar-los. En aquest cas també em van rebre disfressats de personat-
ges meus. Recordo perfectament el que va fer de mestre de cerimònies, disfressat 
de Felip Marlot, amb gorra i pipa. De resultes d’aquesta visita, tots els alumnes 
d’aquella classe van escriure un conte en què el meu personatge era el protago-
nista. Me’ls van enviar i jo els vaig organitzar de manera que constitueixen el 
gruix del segon llibre d’en F. M. que van publicar les PAM: Un altre Felip Marlot, 
si us plau (1983). A la coberta del llibre, dibuixada per Maria Rius, hi consten els 
noms de tota aquella colla. Amb algun d’ells he mantingut una certa relació, tot 
i que ara ja fa temps que no en sé res. 

Un altre contacte, que ja em queda una mica llunyà, és la nena d’una escola –no 
recordo el nom ni de la nena ni de l’escola– que a mitja conversa se’m va acostar 
perquè volia saber si realment jo era de carn i ossos i si també era veritat que es-
crivia contes... Quan tots plegats vam voler saber per què m’ho preguntava, va 
comentar que tots els contes que llegia o que li explicaven passaven en una època 
reculada, antiga, quan els follets campaven pels boscos, hi havia cases de crocant 
i xocolata, la major part dels animals parlaven i les granotes portaven sabre...

En una altra ocasió que em vaig desplaçar a València, quan baixava de l’avió ja 
m’esperaven la mestra i uns quants dels alumnes de l’escola. Vam anar plegats a 
fer una orxata, em van acompanyar a l’escola i vam mantenir una conversa molt 
animada i interessant. També, una tarda que havia d’anar en una escola de la cos-
ta, ja m’esperaven a l’estació de tren uns quants alumnes, disfressats com si fossin 
alguns dels meus personatges. Em van sotmetre a un interrogatori i, després que 
els respongués tot el que em demanaven, em van acompanyar a l’escola.
 
És evident que d’experiències dolentes també en vaig tenir alguna. Recordo espe-
cialment un dia en una escola de l’Empordà, que de sobte em vaig trobar en una 
sala d’actes davant un grup compacte d’uns dos-cents vailets enjogassats i crida-
ners que, naturalment, tenien més ganes de llançar-se boles de paper i clavar-se 
clatellots que no pas d’escoltar aquell foraster que no sabien ben bé què hi havia 
anat a fer, allà... Al cap d’uns minuts, sense haver aconseguit tranquil·litzar-los, 
vaig desaparèixer discretament. En passar per la sala dels mestres els vaig dir que 
no em veia amb cor de calmar tanta fogositat. Llavors, ells, resignadament, em 
van tornar a portar a la sala, van fer quatre crits i la sessió es va desenvolupar 
amb un cert ordre. 
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Ep! La més recent, en aquest cas bona, que m’acaba de passar al Moianès. Al po-
ble hi ha un pastisser fora de sèrie. Cada any fa una mona de pasqua espectacular. 
L’última era de xocolata, pesava uns vint-i-cinc quilos, o més, i representava el 
castell de la vil·la i el seu entorn, ermita i masia incloses... Es va rifar a benefici 
de la reconstrucció de l’ermita i la casualitat va fer que la mona em toqués a mi. 
Què havíem de fer, la meva dona i jo, amb tanta xocolata? No se’m va acudir 
altra cosa que regalar-la a l’escola, i el passat dia 14 d’octubre el pastisser i jo 
vam fer cap a les aules armats amb martells de fusta, vam destrossar i esmicolar 
la mona davant tot el personal docent i l’alumnat, i ens en vam cruspir un bon 
tros, després d’haver passat per cada classe i haver mantingut una conversa ben 
cordial. Ja ho veieu!
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JAUME CELA  
(BARCELONA, 1949)

De petit m’agradava fer tres coses: ju-
gar amb la colla al carrer –tots els ra-
cons eren un espai per a l’aventura, so-
bretot un munt de taulons que tenia un 
fuster a la porta de la fusteria–, llegir 
tota mena de llibres i anar al cine. Ara 
mantinc ben vives les dues últimes afi-
cions, però ja no jugo gaire.

Intento fer de mestre, i és una feina 
que m’agrada d’allò més. Faig de pare 
–tinc tres fills– i de marit. M’ho passo 
molt bé passejant per la ciutat, conversant amb els amics, menjant qualsevol pas-
tís de nata i escrivint. No tinc cap mania especial, però sóc impacient i em treu de 
polleguera quan algú em pregunta si estic nerviós quan estic nerviós.

No sé quina escola era, encara que intento treure la pols a la memòria no puc 
recordar-ne el nom. Només sé que era una escola d’un poble no gaire lluny de 
Barcelona. Tampoc recordo el grup de nens i nenes que m’havien convidat a 
compartir amb ells les qüestions que els interessava conèixer. El que mai no he 
pogut oblidar és que quan vaig arribar al pati de l’escola, un pati molt bonic, 
amb arbres i flors, tota l’escola m’esperava, des dels més petits als més ganàpies. 
Però encara hi havia més sorpreses: tenien una banda, i la banda em va regalar 
una cançó de benvinguda. Em vaig passejar com un rei entre dues llargues fileres 
amb les criatures que em saludaven i em regalaven tota mena de somriures. I si 
dic això de «com un rei» és perquè vaig respondre totes les preguntes assegut en 
un tron. Una sessió inoblidable! 

La cara negativa va ser una altra escola, de la qual tampoc recordo el nom. El 
mestre em va dir que no havia tingut temps de llegir el llibre i que els nens i nenes 
tenien algunes preguntes preparades, però que tampoc les havia pogut revisar. 
Sort en tenim que sóc de l’ofici, i vaig reconduir la sessió. Tinc un bon record del 
treball amb els nens i les nenes, que sempre són acollidors i esplèndids.
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En una altra escola, la mestra em va demanar que si em podia quedar una estona 
sol a la classe, perquè ella aprofitaria per fer unes fotocòpies que necessitava per 
a després de la meva visita. Què vaig dir-li? Doncs que marxés tranquil·la, que jo 
ja sabria com fer-ho i ens en vam sortir molt bé.
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JOSEP FRANCESC DELGADO 
(BARCELONA, 1960 )

Vaig començar a escriure poesia durant 
l’adolescència. Però la narrativa curta 
no va néixer en la meva ment fins pas-
sats els vint anys. Si vaig començar a 
escriure novel·les prop dels trenta va 
ser perquè vaig marxar amb una expe-
dició catalana a la muntanya més alta 
del món. Em resultava difícil de conte-
nir en la brevetat d’un poema tot el que 
hi vaig viure. Així que he escrit quatre 
novel·les situades a les valls xerpes de 
l’Himàlaia i una a Singapur. Si la pri-
mera parlava dels alpinistes, la segona ja se centrava més en la gent que hi vivia i 
la tercera se situava de ple en un nen xerpa. Anar-hi i tornar-hi sempre em fiblava 
l’ànima i em feia pessigolles al pensament: em duia a escriure.

Durant els darrers anys he començat a escriure contes per a infants. També he 
publicat tres novel·les més i, a les muntanyes de l’Himàlaia, hi he sumat les del 
Pirineu. Aquestes muntanyes del meu país m’han servit per parlar de l’amor i de 
la guerra, però sobretot m’han servit per parlar d’animals que admiro o estimo i 
estan en perill: la foca de la Mediterrània, l’ós del Pirineu, el llop ibèric...

No sabria explicar per què m’apassiona el món de la naturalesa. Si torno a viu-
re busqueu-me en un ós: dormir tres o quatre mesos l’any ha de representar un 
exercici antiestrès envejable. Qui deia que els humans érem els més savis?

Com he parlat amb en Rodolfo del Hoyo més d’una vegada, les trobades amb els 
autors és un tema delicat, vull dir que les visites més vistoses –acompanyades de 
gegants, disfresses, figures de plastilina o putxinel·lis dels seus personatges o fo-
tos amb l’autor al web del centre– no tenen per què indicar una lectura profunda 
del llibre, sinó més aviat un bon treball de plàstica... Notes si la lectura ha estat 
profunda perquè les preguntes dels nanos ho són, i això ho perceps allà mateix, 
com passa amb les obres de teatre...
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Vet aquí unes impressions, inèdites, que vaig escriure sobre les escoles que l’Her-
mínia Mas i jo vam visitar el mes de març del curs 2013-14. En recordo només 
una de difícil, perquè els professors em van deixar sol amb sis grups a la sala 
d’actes i se’n van anar al bar, a pesar de la qual cosa tampoc no va anar pas ma-
lament. Els professors hi han de ser, durant l’acte, és una premissa assenyada. 

UN MES DE MARÇ DE LLETRES A LES AULES

Quan arriba el mes de març, just quan acaben de florir els ametllers més tri-
ganers i abans que floreixin els presseguers, en aquest país de tant en tant ens 
arriba una flaire de bon temps i les calderes de les calefaccions es concedeixen 
un respir.

És aleshores quan, juntament amb algunes abelles atrafegades i algun abellot 
feiner, la lectura agafa més embranzida. Podem fer allò de mirar-nos la mitja 
ampolla buida o la mitja ampolla plena. Podríem dir que la lectura hauria de 
ser cosa de tot l’any i no de la primavera, i tindríem tota la raó del món. Però 
també podríem dir que d’uns anys ençà les activitats al voltant de la lectura han 
crescut, que ja no són cosa només de la setmana de Sant Jordi, sinó que irradien 
amb força de març a maig, i també tindríem raó. Dins de totes les activitats la 
campanya de lectura “Lletres a les aules” de la Institució de les Lletres Catala-
nes hi té un paper important. Escric aquestes línies encara amb el regust de les 
darreres trobades d’aquest mes de març del 2014.

Guardo molt bon record de totes les trobades dels darrers dies perquè m’han 
fet adonar que hem avançat en el terreny de la lectura durant els darrers quinze 
anys. En una escola de Tossa de Mar em va atendre la cap d’estudis. Vam aca-
bar la sessió explicant la meva adaptació de la Llegenda de Sant Jordi, la qual 
té uns dibuixos impactants de Roger Olmos que renoven i actualitzen l’estètica 
d’aquesta llegenda originària de Síria i de l’alta edat mitjana. Dubtava si ex-
plicar-la en un tercer de primària, perquè la veig més adequada per a quart o 
cinquè, fins i tot per a primer d’ESO, però els vailets la van seguir perfectament, 
tant en aquesta escola com a l’escola de Sant Quirze del Vallès on també vaig 
anar. Les preguntes que em feien, si les comparo amb les preguntes que em feien 
l’any 1988 quan vaig començar a voltar per les escoles, eren més intel·ligents; 
indicaven que aquests nanos estaven assolint l’eixamplament de les diferents 
intel·ligències que només pot propiciar la lectura i molt especialment la lectura 
de poesia i narrativa. En això la feina de la professora que conduïa la biblioteca 
hi tenia molt a veure. 

L’escola rep atacs per tot arreu, però ha resultat cabdal durant els últims qua-
ranta anys per millorar la nostra societat a través de l’educació. Quan als nens 
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i nenes de l’escola de primària de Palau de Plegamans els vaig explicar L’arbre 
de Nadal i L’arbre de Nadal torna al bosc es va fer un silenci amatent al voltant 
d’una història que planteja la necessitat de comprar els arbres amb arrel per 
replantar-los més tard al bosc. Tanta sensibilitat per un tema com aquest era 
impensable quan jo era petit, i qui ha fet créixer uns ciutadans amb consciència 
ecològica al nostre país ha estat precisament l’escola. El súmmum d’això que 
dic el vaig trobar en aquesta escola. Quan la cap d’estudis em va rebre, em va 
mostrar que amb els nens i nenes havien plantat horts a tots els patis. L’auditori 
em va dedicar una atenta serenitat. Crec que la serenitat dels nanos de Palau de 
Plegamans es deu al fet que tenen molts horts a l’escola i l’horticultura forma 
part de tot l’eix educatiu. Haver-la adoptat com a eix és un mèrit dels mestres, 
que treuen pans de sota les pedres i faveres dels espais morts. I és que sempre 
he pensat que això de plantar un enciam és bàsic per a l’equilibri mental. Anem 
massa de pressa i ens hem allunyat massa del Neolític, que va començar només 
fa uns milers d’anys: necessitem plantar coses i recollir-les, ho portem a dins 
com ho duia a dins qui s’ho va inventar al Pròxim Orient fa uns milers d’anys... 
L’altra cosa que duem a dins i ens distingeix dels altres éssers és la paraula i la 
capacitat de crear alfabets per a descodificar-la en clau escrita: la lectura.

La combinació dels horts i els llibres dota la ment d’una serenitat que només 
ens pot procurar coses bones, perquè ens duu al centre del nostre equilibri i 
el desenvolupa. Això que dic, tot i que ho sembli, no és pas nou perquè ja es 
practicava als monestirs medievals... Però en aquest sentiment d’amor i respec-
te creixents pel medi ambient no només hi ha els horts, també hi ha els llibres; 
perquè els infants de l’escola de Sant Quirze havien llegit amb devoció El món 
més bonic, un conte sobre llops que no sé si hauria estat tan ben acollit fa vint 
anys, quan la unanimitat sobre la malignitat del llop –un dels animals que més 
estima i té cura dels seus cadells– encara era total. Quan els explicava que els 
llops són animals socials i familiars com nosaltres, tot i que són també depre-
dadors molt astuts, em feien preguntes molt perspicaces. S’adonaven perfecta-
ment del que havia passat.

La setmana es va acabar amb dues escoles ben diferents. En un institut de la 
Catalunya central hi vaig trobar un mural de més de deu metres d’amplada del 
poeta Miquel Martí i Pol. Pot semblar que aquests records en forma de gravats, 
pintures murals o escultures no són importants. Doncs ho són molt. Durant els 
primers anys de la democràcia vaig fer classes a Santa Coloma de Gramenet. 
Allà pràcticament no hi havia cap catalanoparlant, però tothom sabia qui era el 
pastor Manelic creat per Àngel Guimerà perquè algú havia posat una escultura 
del personatge en una plaça. Li deien «el del borreguillo» perquè duia un xai a 
les espatlles; el pastor ja era cosa del seu paisatge. Allà passa el mateix: tothom 
sap qui és el poeta, darrere la imatge del qual hi ha les icones del paisatge urbà, 
acompanyat per la lectura ben duta per les mestres. Hi havia mirades de reflexió 
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profunda quan els explicava que tenien un dels millors poetes del segle xx i que 
el fet que un poble fos una població important en el mapa de la literatura a cau-
sa d’una persona, però fos més difícil que ho fos en el futbol perquè requereix 
grans equips i inversions, els va fer pensar. La professora i les seves companyes 
de català havien treballat la novel·la amb intel·ligència, i és que la cultura és 
això precisament, i saber-ho fer ve donat en part per sedimentar i transmetre 
una tradició d’exegesi que en aquell institut està perfectament consolidada. Fa 
només quaranta anys aquesta tradició d’explicar una literatura i uns literats no 
existia a casa nostra perquè el català havia estat prohibit durant cinquanta anys. 
Ara ja hi és, i ens ha de fer sentir satisfets, però no segurs, ja que és això precisa-
ment el que intenten torpedinar els partidaris de països amb una cultura única. 
El que la literatura catalana ha aconseguit durant els últims quaranta anys és 
una certa presència en el paisatge i, ni que sigui tímidament, en la consciència, 
dels catalans d’origen i dels d’adopció. És aquest inici d’una certa corporeïtat i 
solidesa el que posa nerviosos els intolerants. Com deia el poeta de Roda, hem 
anat de res a poc en un llarg camí de silencis i això ja permet albirar alguna cosa.

La importància d’aquestes trobades es fa particularment palesa a llocs com 
Sant Adrià de Besòs. En aquesta població vaig visitar un centre de formació 
d’adults, amb un alumnat molt semblant al de la Llagosta. Als centres com 
aquests, els professors de català hi tenen un relleu molt especial, ja que estan 
immersos en un ambient multilingüe i multicultural –amb immigrants acabats 
d’arribar i immigrants més antics–, en què la llengua i la cultura catalanes 
només són presents al carrer a les plaques amb el nom dels carrers. Conec bé 
aquest paper d’ambaixador que hi exerceixen els qui hi fan classe, perquè hi he 
exercit com a professor durant molts anys, en aquesta mena de centres de barris 
no catalanoparlants. La integració en aquests ambients no és fàcil per la simple 
absència de catalanoparlants al carrer. Tot depèn de sembrar una llavor d’afec-
te per la cultura d’acollida, això és el més important i és el que mirava de fer el 
professorat del centre. Diria que la visita d’un escriptor també és especialment 
important en aquests casos perquè representa un dels pocs contactes directes 
amb una cultura i una llengua que només poden veure a classe i per la televisió 
mentre no surten del barri. Per tant, l’autor ha de resultar particularment pro-
per per tal de compensar la impressió de raresa i allunyar-se tan com sigui pos-
sible de qualsevol torre d’ivori. A llocs així una campanya com la de la ILC es 
fa particularment necessària perquè segurament és l’única que hi arriba, i hi ha 
un deler autèntic de fer les trobades: vam estar parlant de Si puges al Sagarma-
tha (que el 2015 ha fet 25 anys i 30 edicions) més de dues hores a cada escola.

Vaig acabar el mes de març acompanyant l’Hermínia Mas a Cervera. No em 
fa mandra acompanyar-la, perquè la sessió més impressionant que he viscut no 
ha estat meva, sinó d’ella. Va ser fa uns anys en una escola d’educació especial, 
on un grapat d’infants havien llegit La girafa del coll curt. Mai no he vist tanta 
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devoció per un personatge de conte, que aquells infants veien molt proper, molt 
seu. L’Hermínia venia d’una sessió com la que jo havia fet a Sant Adrià de Be-
sòs, però amb infants del districte cinquè de Barcelona. 

Molts nens i nenes d’aquella escola, que no tenien com a llengua familiar ni el 
català ni el castellà, parlaven un bon català i estimaven la lectura. Doncs bé, és 
una de les millors escoles que ha visitat. Fa uns anys, jo mateix havia fet una 
sessió semblant en una altra escola del casc antic. És en aquestes escoles on hem 
trobat un professorat més abnegat, amb una capacitat didàctica i de tutoria 
fora del comú. I gairebé em sap greu no tenir més altaveus per afirmar-ho per-
què tinc la impressió que la nostra societat ignora la gran capacitat pedagògica 
dels qui hi treballen i la bona feina que s’hi duu a terme i que explica que a 
Catalunya no hi hagi els problemes d’integració que hi ha a França o la Gran 
Bretanya, en una situació econòmica molt més greu que la d’aquests països.

No vaig poder assistir a la sessió de Cervera, però després de dinar, ja tornant, 
vam aprofitar la tarda per parar a visitar el convent de Sant Ramon del Portell, 
que és un edifici barroc dels més importants de Catalunya. Al peu de l’estàtua 
del sant nonat hi havia petits papers escrits per parelles que li demanaven em-
barassos amb un bon desenllaç. Vaig pensar que continuàvem viatjant per les 
paraules, i que en aquells missatges de sentiments ben reals hi havia el mateix 
que ens duia una vegada i una altra a la literatura: sentiments, desigs, emocions. 
No ho podia evitar, m’emocionava més el sentiment contingut en aquelles pa-
raules modestes i autèntiques de persones anònimes que demanaven un fill, que 
tota la perfecció imponent d’aquella arquitectura barroca que val la pena de 
contemplar. Per això en pocs dies havíem fet entre l’un i l’altre mil quilòmetres 
amb cotxe. En el fons, si aguantàvem la quilometrada i no odiàvem la carretera 
era pel desig de compartir sentiments i fer-los créixer; també per la devoció per 
les paraules, l’amor a una llengua i una cultura. 

Els llibres són estranys artefactes. Després de llegir-los, al teu voltant no ha can-
viat res, però hi ha una cosa que sí que ha canviat i ets tu mateix. 
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RODOLFO DEL HOYO 
(BARCELONA, 1953)

Vaig néixer un dia de tardor. Mentre els 
carrers s’omplien de fulles de plàtan i 
s’anunciaven vents i pluges, jo cantava 
òpera a la sala de parts de la Mater-
nitat Provincial de Barcelona, al costat 
del camp del Barça. Sempre he viscut a 
Santa Coloma de Gramenet. En aquell 
temps, Santa Coloma era un poble de 
pagès. Vivíem en un indret envoltat 
d’horts i arbredes plenes de pins, de 
pollancres i d’oliveres. Després de be-
renar, els nens i les nenes passàvem la 
tarda jugant. Sovint explicava als companys contes amb idees que treia dels lli-
bres de l’escola i de programes de ràdio. Quan tenia dotze anys en vaig començar 
a escriure. He publicat uns quants llibres de poesia i de narrativa per a adults, 
però el que més satisfaccions m’ha donat ha estat escriure per a nens i nenes.

Des del curs 2012-2013 recullo aquestes experiències de visites a escoles en el 
meu blog El bosc dels somnis perduts, amb la idea d’intercanviar-les amb les es-
coles i instituts, mestres, professores i professors, i també amb altres persones del 
món del llibre.

El més important per a la comunitat educativa és fer lectors i lectores i fer en-
tendre als alumnes que la lectura els servirà no només per gaudir de les històries, 
sinó també per conèixer-se millor a si mateixos i el món que els envolta. Alhora, 
els proporcionarà una comprensió lectora que els ajudarà molt en els estudis i en 
qualsevol activitat de la vida quotidiana. Crec que aquest objectiu s’aconsegueix 
bastant bé tot i que segurament sempre es podria millorar. En la meva experièn-
cia he detectat tres tipus de comportament:

a. L’estimulador
b. L’acadèmic
c. El desinteressat
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L’estimulador és el que prova fórmules que incentivin l’interès per la lectura. 
Generalment va acompanyat amb la realització d’activitats paral·leles a la lec-
tura d’un llibre concret, que fan que l’alumne es fixi de manera especial en els 
personatges, les descripcions, els paisatges, les diverses trames, el temps, etc.; en 
definitiva, que aprofundeixi en el llibre que està llegint. En general els mestres 
valoren l’actitud dels alumnes, però la lectura no es concep com si fossin deures, 
i acostuma a comptar per millorar nota. En totes aquestes escoles les famílies 
compren els llibres i l’autor els els dedica. En posaré alguns exemples, recopilats 
al llarg dels darrers deu anys:

Any 2004. Em van rebre el director de l’escola i el coordinador de cicle mitjà, 
que em van acompanyar a la biblioteca, on vaig trobar un mural amb els per-
sonatges del llibre La colla del fantasma Barruf fets amb elements reciclats. 
Un cop a la biblioteca del centre, els alumnes hi van entrar precedits per nens 
i nenes disfressats de follets. Portaven unes safates amb alguns llibres meus i 
amb un regal que em van fer (un quadern per escriure notes); em van posar 
un collar de flors de paper. El nivell de les preguntes assolit en aquella sessió 
va ser molt alt, i vam fer una tertúlia molt animada.

Any 2005, Andorra. Abans de la meva visita, les mestres havien preparat un joc 
de l’oca a partir del meu llibre El secret del planeta Moix. Els premis per als 
guanyadors eren llibres. D’altra banda, l’escola tenia un bibliotecari que es 
dedicava a la biblioteca en exclusiva, i que havia fet activitats amb altres lli-
bres meus. El nivell de la trobada va ser excel·lent.

Any 2005, també Andorra. Les mestres van fer quaderns amb les formes dels per-
sonatges del llibre La colla del fantasma Barruf. Cada alumne havia triat el 
seu personatge favorit i n’havia escrit les seves impressions. De vegades eren 
idees per escriure un altre llibre, de vegades comentaris sobre què els havia 
semblat la meva història.

2009, Costa Brava. En aquesta escola no van obligar els alumnes a comprar cap 
llibre, atès que el centre estava en un dels barris més castigats per la crisi. No 
sé quin sistema de lectura van seguir, però el nivell de preparació dels alumnes 
va ser un dels més alts que he trobat, i al final de les sessions que vaig fer els 
nens venien amb 2, 3 i fins i tot quatre llibres meus perquè els els dediqués. 
També tenien un circuit intern de televisió. Amb l’assessorament dels mestres, 
els alumnes van gravar les sessions i en van publicar retalls a YouTube.

2012, a la vora de l’Ebre, a propòsit d’El somriure de la Natàlia. Els mestres van 
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fer un carnet de caçador de somriures. Amb aquest carnet penjat al coll, els 
nens anaven per l’escola, per casa i el barri tot fent fotografies a qui volgués 
somriure. Van omplir una ala de l’escola amb murals de somriures. El dia de 
la visita els alumnes estaven molt excitats i la trobada va ser molt emotiva.

2013, comarques. Potser va ser el cas personalment més impactant. A l’entrada 
de la biblioteca havien fet amb cartolina una reproducció meva a escala natu-
ral i al costat, en un armariet de vidre, havien posat una fotografia meva i la 
meva biobibliografia. Un cop a dins, em vaig trobar reproduïts amb materials 
molt diversos tots els escenaris del llibre El talismà de l’Ariadna. Al final de la 
sessió, dos alumnes em van portar un dels escenaris amb els personatges prin-
cipals fets de galeta. De manera que durant uns dies em vaig menjar els meus 
personatges amb el cafè amb llet. La sessió va ser molt emotiva i molt intensa.

Anys 2006 i 2014, escola X. La primera vegada que vaig anar en aquesta escola, 
van preparar la visita com un acte de tota la comunitat educativa. Vaig fer 
sessions per a tots els cursos, però també per als pares. Em van fer inaugurar 
la biblioteca del centre. Tota l’escola estava decorada amb els personatges de 
tots els meus llibres. Va ser molt interessant per la implicació de les famílies. 
Durant uns anys van reutilitzar els llibres, i no hi vaig anar més. El 2014 hi 
vaig tornar per fer dues sessions amb els alumnes de 1r i 2n de primària, que 
havien llegit Quin niu més bonic!, i vaig poder tenir una xerrada àmplia amb 
la responsable de la biblioteca i amb la directora. La sessió amb els alumnes 
va ser molt intensa tot i la seva curta edat, perquè estaven molt preparats. Em 
van llegir textos que havien escrit ells mateixos i em van regalar un pòster, que 
tinc al meu estudi, amb els personatges del llibre. Les dues mestres em van dir 
que havien apostat per la biblioteca i que entre tots els mestres feien les hores 
d’un mestre més perquè un d’ells es pogués dedicar a la biblioteca.

Hi ha moltes altres experiències interessants, com ara entrevistes per a la revista 
de l’escola, per a la ràdio de l’escola; redacció de contes relacionats amb els 
llibres llegits, etc.

L’acadèmic. Aquest tipus també me’l trobo sovint. És el que agafa les fitxes di-
dàctiques que elabora l’editorial (val a dir que de vegades són fitxes excel·lents), 
però en lloc d’extreure’n la part més estimulant, converteixen la lectura del llibre 
en uns deures que puntuen amb nota. En aquests casos la recepció dels alum-
nes és desigual. A mi m’agrada organitzar tertúlies amb molta participació, i en 
aquests casos hi sol haver poca participació, i la tertúlia s’assembla més a una 
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conferència que a cap altra cosa. De vegades hi ha alumnes que malgrat tot en 
entrar en la lectura s’hi han engrescat. Quan hi ha aquesta mena d’alumnes, solen 
monopolitzar la sessió.

El desinteressat. Les experiències dolentes que he tingut han estat degudes al 
desinterès dels mestres. També cal dir que les experiències negatives es podem 
comptar amb els dits d’una mà. Són aquestes:

2006, enviat per l’editorial Cadí. Em van dir que havien llegit La vaqueta Queta. 
Els dies previs vaig estar parlant amb la directora sobre com jo organitzava 
les sessions. Als alumnes de primer cicle els explico un conte molt curt, que 
no he publicat, i els porto tot els procés: els dos folis, els dos folis convertits 
en croquis de 20 pàgines, les il·lustracions plastificades, i el llibre del qual 
vaig imprimir uns quants exemplars. Els dono els croquis perquè en facin fo-
tocòpies perquè després els puguin treballar a la classe, i faig la tertúlia. Això 
dura 10 minuts; la resta fins a omplir l’hora va ser una autèntica tortura. Els 
nens no havien llegit cap llibre i, segons em va explicar la mestra, jo era un 
contacontes que era allà per fer una animació. M’he trobat més ocasions que 
els nens no havien llegit cap llibre, però de les experiències negatives també se 
n’aprèn i a les següents vaig saber controlar la situació.

2008, enviat a través de la ILC. Segons la fitxa i els contactes amb l’escola, ha-
vien llegit La font del cedre. Un cop començada la sessió, ja vaig veure alguna 
cosa estranya, perquè durant la tertúlia els comento exemples del llibre, i vaig 
veure que els nens no reaccionaven. Finalment els vaig preguntar per quina 
part del llibre anaven, i em van dir que no l’havien llegit. Al final, la mestra 
em va confessar que havien demanat un autor perquè entretingués els alum-
nes, que el llibre de lectura l’havien posat d’un altre autor (de fet, una autora) 
i que l’havien demanat a l’editorial. El cos em demanava plegar, però em va 
saber greu pels nens i els vaig fer una xerrada sobre com escric els llibres, amb 
alguns exemples divertits.

2011. El llibre era La vaqueta Queta, per a 1r i 2n de primària. Els nens no llegien 
el llibre, era el mestre qui els el llegia en veu alta, una mica cada dia. L’escola 
havia demanat una sessió a la ILC, però a mi em van demanar que en fes una 
per a cada grup (cosa molt habitual). La sessió amb els nens de 2n va sortir 
molt fluixa, perquè hi havia hagut una manca total d’interès per part del mes-



73 73 

II. NOU EXPERIÈNCIES D’ESCRIPTORS I IL·LUSTRADORS

tre, i els nens estaven molt despistats. I la sessió de primer ja no la vaig fer 
perquè la mestra s’havia oblidat de llegir-los el llibre. Els vaig dir que jo no 
era cap animador, i que no aniria a entretenir els nens durant una hora. Ho 
vaig fer així perquè els nens no m’havien vist. Si ja hagués estat dins l’aula els 
hauria fet alguna cosa.

Trobareu aquestes i moltes més de les seves experiències recollides al blog: http://

rodolfodelhoyo.blogspot.com.es/
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PEP MOLIST  
(MANLLEU, 1965)

De jove, tenia clar que volia dedicar-me 
al món de l’esport. Una lesió i la lectura 
em van portar a estudiar bibliotecono-
mia. Sóc bibliotecari i he treballat sem-
pre en àrees infantils de diverses bibli-
oteques públiques: a Balaguer, Terrassa 
i ara, a Manresa. La feina i l’afició per 
la lectura m’han portat a tibar diver-
sos fils del binomi format per llibres i 
infants: a llegir literatura per a infants 
i joves; a recomanar-la, com a biblio-
tecari i com a crític –col·laboro en El 
País, en el suplement Presència, i dirigeixo, juntament amb en Joan Portell, la 
revista Faristol–; i també a escriure’n. L’any 2003, vaig guanyar el Premi Rovelló 
d’assaig sobre literatura infantil i juvenil amb l’obra Els llibres tranquils: el curs 
de la vida a través de la literatura infantil.

De les millors experiències de visita a escoles, en destaco dues: la primera, en 
una escola on, durant tot un matí, vaig anar passant per tots els cicles que havien 
llegit i aprofundit en diversos llibres meus. Em quedo amb la rebuda càlida dels 
alumnes i dels professors, amb la preparació de les preguntes per part de cada 
grup i la mostra de treballs que els alumnes havien fet en relació amb els llibres. 
En concret, els de cicle superior, basant-se en el llibre Tants barrets, tants caps, 
havien preparat una exposició de barrets. Segons quin un n’agafa jo, recitaven 
un poema del llibre i d’altres que ells havien escrit.

En aquesta escola, es notava un treball profund, quotidià i continuat de la lectura 
i de la literatura, i un coneixement aprofundit de la matèria per part de l’equip 
de mestres.

El mateix vaig entrellucar en una escola de Sant Pere de Ribes, on les preguntes 
que els alumnes t’adreçaven anaven més enllà de les habituals. Aquí em va colpir 
la pregunta d’un alumne de 3r: Per què en la història que jo havia escrit hi havia 
un talp que llegia el diari, si els talps eren cecs? Això em va fer reflexionar sobre 
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la dèria dels autors d’humanitzar els animals en els contes per infants, i em va 
portar a escriure una altra història que potser algun dia veurà la llum. 

Hi ha hagut unes quantes visites que he viscut amb una certa angoixa. La que 
recordo ara és la d’una escola on vaig anar per mediació d’una editorial. Quan 
vaig arribar, no recordaven que jo hi anava aquell dia. Com que ja era allà, van 
organitzar els fòrums a corre-cuita amb els més petits, mentre em comentaven 
que ja feia dies que havien llegit els meus llibres. En acabat, em volien fer signar 
uns llibres de la mateixa editorial però d’un autor estranger, cosa a la qual em 
vaig negar… Un desastre!
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JOAN DE DÉU PRATS 
(BARCELONA, 1962)

Té més de cent llibres publicats per a 
nens i nenes i joves. Ha guanyat dues 
vegades el premi de literatura infantil 
que convoquen l’Hospital de Sant Joan 
de Déu i l’editorial La Galera, amb El 
segrest de la primavera i Els patins del 
Sebastià. També ha guanyat el premi de 
recull de contes que convoca la revista 
Cavall Fort, i el Serra d’Or al millor lli-
bre infantil publicat l’any 2004, amb 
Històries terrorífiques de fantasmes. 
El seu llibre Nàufrag ha quedat finalis-
ta en el concurs de literatura infantil i juvenil que organitza l’editorial Barcanova. 
Té un llibre de viatges publicat també a Barcanova, titulat Terra de castells. Els 
seus llibres han estat traduïts al castellà, l’italià, el xinès, l’anglès, el gallec i al 
sistema Braille.

La millor experiència va ser a l’Espluga de Francolí. Vam arribar amb tren amb 
la il·lustradora Mercè Canals i ens esperaven els nens i nenes de l’escola amb una 
gran pancarta de benvinguda a l’estació. Les xerrades van anar molt bé, hi havia 
un gran interès per part dels lectors. Després, vam dinar plegats amb les mestres, 
que ens van passejar per la població i ens en van presentar les forces vives, ens 
van mostrar el museu i també ens van fer visitar una gran cova que passa per sota 
el poble. Ens van fer sentir com grans personatges que venien a visitar-los. Bro-
mes a part, ens van fer sentir que el que fèiem tenia interès per als joves lectors.

La pitjor va ser en una escola d’Elx. Em van deixar sol amb els alumnes, que van 
començar a vacil·lar-me. No vaig trobar les eines per fer-los parar a temps i vaig 
haver d’anar a buscar el mestre. Quan va arribar, van callar i tot va anar com 
una seda. El cert és que després em van felicitar per l’exposició, però jo em vaig 
quedar una mica com en la pel·li Rebel·lió a les aules. En el 95% de les visites a 
escoles la predisposició dels lectors sempre ha estat magnífica.
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FINA RIFÀ  
(PALMA DE MALLORCA, 1939)

Barcelonina nascuda a Palma de Ma-
llorca, ha tingut una formació diversa 
en pintura i dibuix. Amb la il·lustració 
del llibre Chiribit, de Marta Mata, el 
1963, comença una llarga trajectòria 
com a dibuixant. Ha publicat més de 
dos-cents títols. Especialitzada en la il-
lustració de llibres infantils i juvenils, 
ha col·laborat en diverses editorials 
catalanes. La seva condició de mestra 
afegeix, a un estil personal, la caracte-
rística d’unes descripcions molt comu-
nicatives.

La seva obra ha estat exposada en diverses ciutats europees i periòdicament 
exposa a la Sala Rovira de Barcelona. Il·lustra regularment a les revistes Cavall 
Fort i Tatano, del consell de redacció de les quals forma part.

Ha il·lustrat cartells i programes per a entitats culturals i cíviques, logotips, por-
tades de discos i cassets. També ha fet el disseny d’algunes joguines, un dels quals 
va merèixer un premi ADI/FAD l’any 1967.

Publica articles sobre expressió plàstica i il·lustració en revistes especialitzades. 
Ha participat com a professora en les Escoles d’Estiu; imparteix cursos de for-
mació de mestres a l’ICE de la Universitat de Barcelona i al de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, i cursos d’il·lustració a l’Escola Professional de la Di-
putació de Barcelona.

Ha estat membre de la junta de l’Associació Professional d’Il·lustradors de Ca-
talunya (APIC), actuant com a vicepresidenta i presidenta el 1986-1987. Repre-
sentant d’aquesta Associació al Consell Català del Llibre per a Infants i Joves. 
Membre de la junta de l’Associació Catalana d’Amics del Llibre Infantil i Juvenil 
(ACALI).



78 78 

II. NOU EXPERIÈNCIES D’ESCRIPTORS I IL·LUSTRADORS

Fa molts anys que vaig a escoles de tota mena: públiques, concertades, privades, 
i també a biblioteques. Les propostes m’arriben a través de trucades personals 
dels mestres, d’entitats com el CCLIJ, d’editorials... De vegades hi vaig cobrant i 
d'altres sense cobrar. M’he adaptat a les circumstàncies. De vegades hi he passat 
tot el dia, i hi he dinat amb els mestres, i d’altres hi he estat dues hores, una per 
a cada classe. Les sessions s’han fet o bé a dins de l’aula o bé a la biblioteca o la 
sala d’actes. Els grups eren des d’una quinzena de nens fins a una cinquantena. 
Menys un cop que vaig parlar per a batxillerat de l’ofici d’il·lustradora, els altres 
vaig tenir públic de primària (menys sovint d’infantil).

Com a il·lustradora he parlat sempre dels dibuixos, i de la seva relació amb el 
text. El tema m’ha donat per a molt i no he tingut la necessitat de fer cap xou. 
Sempre amb el suport dels llibres.

Abans de la visita parlo amb els mestres per correu o per telèfon, i els recomano 
que mirin la meva pàgina web i que treballin algun dels meus llibres en relació 
amb la il·lustració. Els mestres solen preparar preguntes que el nens fan després i 
s’estableix un bon diàleg. La biblioteca de l’escola també sol preparar una petita 
exposició de contes meus. Si en tenen pocs els demanen a la biblioteca del poble 
o els porten de casa.

Hi ha hagut molt bones respostes, sobretot si els mestres han preparat l’activitat. 
He anat sobretot per pobles de tot el territori. Alguns han programat la visita en 
el marc dels Jocs Florals, o pels volts de Sant Jordi. Sempre he estat ben rebuda, i 
he trobat preguntes molt afinades en escoles amb mitjans precaris.

Només recordo una escola on la mestra va passar del tema i se’n va anar a pren-
dre un cafè. Sola, amb uns nens molt diversos, vaig actuar no com a convidada 
sinó com una mestra que feia una classe d’expressió artística, i me’n vaig sortir. 
Quan vaig acabar, un nen va anar a buscar la mestra esmunyedissa. Recordo que 
després ho vaig explicar a algú vinculat a l’escola. No m’ha passat mai més. 

Una molt bona experiència és la feina dels grups de foment de la lectura impul-
sats en diverses localitats, que durant anys han rondat per les escoles amb male-
tes plenes de llibres nostres que anaven circulant de manera ordenada.
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MONTSE TOBELLA 
(BARCELONA, 1957)

He crescut entre llapis i colors que 
m’han permès dibuixar des de sempre. 
Del meu pare, pintor i serigrafista, i de 
la meva mare, enquadernadora i res-
tauradora, em va néixer la passió pel 
dibuix i l’amor pels llibres, barrejada 
amb una necessitat interior d’expres-
sar-me jugant amb el traç, per establir 
un diàleg entre formes i colors... M’he 
deixat dur per la intuïció de les belles 
històries dels autors, i alguna vegada 
jo mateixa n’he escrit. He passat per 
diverses escoles: Massana, Arts i Oficis, Belles Arts, Arteràpia... També he rebut 
algun premi, i tinc uns quants llibres publicats a l’estranger. Ara, després de bas-
tants anys de dedicar-m’hi, el dibuix continua sent la feina que més m’agrada, i 
cada nou treball és com un repte on poso tota l’atenció necessària i que els lec-
tors, petits o grans, es mereixen.

Tot i que he passat per força escoles, m’és difícil triar-ne alguna en concret, ja que 
en general m’he sentit molt ben acollida allà on he anat. El que sí que et podria 
dir és que per a mi la part més gratificant de les trobades és veure la gran capa-
citat creativa dels escolars amb els seus dibuixos, mentre jo els hi ensenyo com 
ho faig.

En aquells moments ells són per a mi els mestres del traç, la forma i el color; són 
espontanis i autèntics, sobretot quan encara no estan en aquell moment de no 
voler-se passar de la ratlla; n’aprenc moltíssim, i el contacte amb ells acaba de 
donar més sentit a la meva feina com a il·lustradora: és com tancar el cercle des 
de l’inici d’una idea, el procés de realització del conte, i el gaudi de compartir el 
resultat amb ells.




