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n pas de llibre és un
projecte totalment
personal.
El projecte sense els

altres no seria res, són col·labora-
dors externs amb qui estic molt
contenta d’haver-m’hi trobat. Pe-
rò en realitat al projecte no hi ha
ningú més que jo perquè aquest
és d’alguna manera el secret que
tot sigui econòmic. L’objectiu és
que sigui barat i estic segura que
encara ho pot ser més, però clar,
necessitaria que tirés endavant i
que es fessin moltes vendes. 

L’objectiu és intentar fer créixer
l’hàbit de lectura entre els més
petits i joves. La salut no és gens
bona?
Tot va començar perquè vaig viu-
re a París i allà hi ha molta cultura
literària. Cada dia hi ha una notí-
cia sobre llibres a l’informatiu, al

transport públic hi ha cites d’es-
criptors, i vaig pensar que quan
tornés havia de fer alguna cosa.
Vaig mirar què tenien allà que
aquí pot ser no teníem i vaig des-
cobrir que tenen uns llibres que
són de butxaca però a la mida del
nen, més petit que el convencio-
nal i la lletra una mica gran. 

El disseny també és important?
Amb els nens passa com amb els
adults, quan obrim un llibre si la
lletra és molt petita tira una mica
enrere. Sense deixar de banda la
història en si, que ha d’enganxar,
si va acompanyada d’una lletra
generosa, que ajudi a passar pàgi-
nes i s’acabi un capítol amb ganes
de veure que diu el següent, crec
que és un estímul més. 

I com tria les obres?
No és una tria a l’atzar, hi ha com
un estudi, què fa falta? I clàssics,
per què no?

Hi ha ‘El Quixot’...
Sí, i Els músics de Bremen. L’adap-
tació d’El Quixot, de l’Anna Serra,
si un nano se la llegeix ja té infor-
mació suficient per saber qui és el

personatge, què feia... Faig un vo-
luntariat de lectura a Barcelona i
estem acabant El Quixot i em sa-
tisfà veure que arribo a l’objectiu,
que és apropar els nens als clàs-
sics però que alhora s’ho passin
bé. Jo no sé si el dia de demà
aquell nen llegirà El Quixot ‘de ve-
ritat’, però si més no em dono per
satisfeta perquè ja en tindrà co-
neixement. 

Despertar l’interès per la lectu-
ra en un nen garanteix un adult
lector?
És complicat predir això, però si
més no tu els dones les eines per-
què així sigui. Crec que alguna co-
sa queda, sort en vaig tenir que a
l’escola em van fer llegir molt, i
saps com de satisfeta estic? Penso
que no sé si ho hauria fet iniciati-
va pròpia. 

Les escoles fallen?
No ho crec, crec que hi treballen
molt perquè s’han adonat que al-
guna cosa falla. No crec en la fór-
mula ‘és hora de llegir i tothom
que llegeixi el que vulgui’, perquè
per naturalesa el que es fa és anar
a la lectura fàcil. S’ha d’ensenyar-
los que llegir requereix un esforç
però que al final és un plaer in-
tel·lectual i molt gratificant. 

Un dels problemes és que entre
els adults l’índex de lectura és
baix i que això es reprodueix?
Sí, s’ha perdut entre tots una mica
l’hàbit de llegir però som a temps
de recuperar-lo. 

U

“S’ha d’ensenyar que llegir és
un esforç però també plaer”

>> Llibres a dos euros per fomentar la lectura entre els més petits
51 anys, de Barcelona. Impulsora d’Un pas de llibre, projecte que per ara consta de

quatre publicacions, amb voluntat pedagògica i que ha aixecat l’interès del Govern. 
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Com jo fins fa poc, suposo que
fins ara vostè no havia sentit a
parlar mai de Jane Park. Resulta
que aquesta jove, que va saltar a
la fama l’any 2013 quan amb 17
anys va guanyar a l’Euromillo-

nes exactament un milió de lliu-
res esterlines (milió i escaig d’eu-
ros), ara els vol presentar una de-
manda. Segons ella aquell
pre mi, paraules textuals, li ha
“ar ruïnat la vida”. Sí, tal com ho
llegeixen. Amb 21 anys i tots els
béns materials i alguns més, que
els diners poden comprar, de
cop i volta se sent “buida per
dins”. D’acord amb el tren de vi-
da, declaracions i imatges d’ella
que apareixen a les xarxes, mol-
tes llums no se li albiren. Per po-

sar un exemple, podria ser prota-
gonista de qualsevol reality bri-
tànic –tipus Geordie Shore i simi-
lars–. Això que quan va guanyar,
a la seva àvia li va faltar temps
per dir-li que el que li havia tocat
“era com donar-li una arma de
foc”. I parlant d’armes, a l’altra
banda de l’Atlàntic, els legisla-
dors nord-americans estan a
punt de revocar la llei que prohi-
beix la compra d’armes als afec-
tats per malalties mentals greus.
És un col·lectiu format per unes

75.000 persones que estan ins-
crites en un registre per patir es-
quizofrènia, trastorns psicòtics,
etc., que ara, Trump mitjançat,
tornaran a tenir accés legal al
mercat d’armes. Memento recor-
datori: l’autor de la matança de
l’escola de Newton (20 nens i 6
treballadors, Connecticut - 2012)
entrava en la categoria. Només
són dos exemples, però molt es-
claridors de l’abast il·limitat de
l’estupidesa humana. I el que ens
queda per veure...
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