
 
 

Massa cansalada a les bledes?  

Una reflexió col·lectiva sobre la frontera entre la literatura i la 

faramalla a les activitats literàries  

Àgata Losantos 

 

El punt de partida de “Massa cansalada a les bledes?” és la suspicàcia que desperten 

tantes i tan variades activitats literàries: si hem d’envoltar el llibre i la lectura amb tanta 

parafernàlia, és perquè d’entrada el producte fa de mal empassar? I un cop acceptada 

la parafernàlia, quina línia separa la que és gratuïta de la que és necessària? S’ha escrit 

molta literatura sobre aquesta qüestió, però hem volgut anar a l’essència i demanar a 

vint-i-set especialistes que diàriament estan en contacte amb activitats literàries una sola 

pregunta: quina és la frontera entre les activitats que fan lectors i les que només fan focs 

artificials? 

 

Entre les respostes, han aparegut repetidament conceptes com l’obligació de ser 

coherents amb un pla i uns objectius, així com la definició de l’activitat com a eina –mai 

un objectiu en si mateixa– per obrir i acompanyar la mirada literària o fins i tot per crear 

un ambient lector i per exposar els participants al gaudi estètic. També s’ha insistit en la 

bona qualitat de la matèria primera com a punt de partida, així com en la necessitat de 

deixar temps per poder assimilar l’experiència lectora. Els especialistes consultats han 

coincidit en dues condicions més: la intervenció d’un mediador format en la teoria i hàbil 

en la pràctica, disposat a innovar, i la continuïtat en les activitats. Contràriament, també 

hem rebut respostes que posaven en dubte la conveniència d’envoltar la literatura de 

tantes floritures, que distreuen l’atenció del protagonista principal. A molts els era fàcil  



 
 

identificar quines activitats no eren vàlides: les que van deslligades de qualsevol pla de 

foment lector i les que donen als “focs d’artifici” el paper principal, en comptes d’un de 

secundari. Per acabar, tot i considerar les activitats coherents com una bona via per 

promoure l’hàbit lector, i especialment pensant en els més reticents, alguns dels 

especialistes advertien que ni amb les millors bledes amb cansalada podríem convèncer 

tothom.  

 

Però més enllà d’aquest resum succint de les opinions recollides, la millor instantània de 

la varietat de posicions sobre les activitats literàries la proporciona aquesta conversa de 

passadís que hem caçat al vol durant la pausa cafè de les Jornades. Dues de les 

participants són defensores acèrrimes de la cansalada, és a dir, d’acompanyar la 

literatura d’accions que ajudin a aprofundir-hi, mentre que dues altres són més 

escèptiques; tanta parafernàlia desperta les seves suspicàcies: és que amb el llibre no 

en fem prou? Finalment, la cinquena ho té clar: a qui se li ha acudit aquesta metàfora 

tan galdosa?  

 

Una conversa caçada al vol  

A: Una activitat que crea lectors és una experiència que t'obre una finestra inesperada 

i et porta lluny, allà on no has estat mai. 

C: Exacte, que t’ensenya diferents formes de llegir i t’obre la mirada cap a l’estranyesa. 

 

B: Sí, però hi ha tantes activitats al voltant del foment de la lectura que a vegades 

provoca l'efecte contrari i creem un rebuig abans d'hora. 

A: Dona... Jo estic convençuda que les activitats que fan lectors són aquelles que 

deixen pòsit. I perquè això passi cal que hi hagi hagut una experiència significativa per 

al lector, i que aquesta vivència vagi acompanyada d’espai i temps per poder-la 

assimilar i canalitzar. 

B: “Temps”, tu ho has dit! Penso que moltes activitats que proposem només 

convencen els convençuts i ens oblidem dels indecisos, que necessiten temps per 

tastar i reflexionar per a decidir què els interessa. 

C: Mireu, potser us semblarà que pixo fora de test, però el cas és que a mi no 

m’interessa fer lectors, sinó promoure la curiositat de les persones pel món que ens 

envolta. Per a molts, aquests espectacles interactius són les úniques oportunitats que 

tenen per aprendre i viure el gaudi estètic. 

A: Tens raó, i jo encara diria més: en alguns casos el que t’interessa és que hi hagi un 

contacte entre la persona i la lectura, és a dir, que hi hagi un espai a la seva vida on la 

lectura sigui present, amb la idea que, si hi ha llibres a prop, es pot produir el fet lector. 

En aquests casos l’objectiu és crear un entorn lector per a aquells nens que no el 

tenen habitualment. 



 
 

B: Sí, sí, el que tu vulguis, però a mi els laboratoris m’atabalen; són bonics i 

interessants, però molt sovint desvien l’atenció primigènia del llibre i per tant del lector.  

D: Estic amb tu. Qui estima els llibres el que vol és llegir. Doncs llegim. Sense gaires 

floritures ni subterfugis. 

C: A veure, el que està clar és que les activitats han d’acompanyar la mirada dels 

infants sobre la literatura i fer-la créixer. 

A: Exacte! L’equilibri és trobar que la lectura sigui el joc i no al revés! 

 

C: Jo crec que el com té una gran influència. He vist molts infants entusiasmar-se per 

la lectura a partir del record d’una experiència que els va marcar emocionalment, i és 

aquest record el que els fa tornar a la recerca dels llibres treballats o de nous llibres. 

B: Bé, sí, però en cap cas l’activitat ha de ser un parc lúdic on tothom es quedi amb 

l’anècdota i no amb el fons de la qüestió. 

A: Dona, és que la competència és molt dura, i els llibres necessiten pirotècnia i 

cansalada per destacar entre les altres trenta mil opcions de lleure. 

D. A les escoles potser és diferent, però a les biblioteques penso que no hauríem 

d’abusar de la cansalada. Amb un raig d’oli d’oliva extra verge i producte de qualitat 

n’hi hauria d’haver ben bé prou. A les activitats de foment lector d’una biblioteca, per 

exemple, s’hi apuntaran, justament, els qui ja són lectors. I els lectors el que volen és 

trobar nous camins i noves propostes, a partir del guiatge de l’expert o del fet de 

compartir la lectura amb altra gent. 

B: Estic amb tu. A mi em fa l’efecte que els llibres que necessiten grans presentacions 

i activitats és com si tinguessin complex d'inferioritat i no confiessin en el seu potencial. 

A: Però pensa que les activitats ens recorden que la lectura no només pot ser 

introspectiva i evasiva, sinó també socialitzadora i compartida. 

C: Mireu, la diferència per a mi està en la veritat del que s'explica i en la sinceritat de la 

implicació personal de qui fa la proposta. 

A: Cert. Jo intento ser molt sincera i respondre la pregunta: “Això realment fa que 

l’infant comprengui millor l’obra?” i, encara que em sembli molt bonic estèticament o 

molt entretingut, si la resposta és que no, reformulo l’activitat. 

 

B: Tu potser sí, però pensa que hi ha activitats que difícilment poden ser 

argumentades dins d’un pla de promoció de la lectura, perquè poden arribar a 

atemptar, en el sentit i significat, amb el que és la lectura en tant que activitat infantil.  

D: Exacte: si vas un dia, i et treus de la màniga una gimcana perquè els nens corrin 

d’una biblioteca a una llibreria i a casa d’un escriptor del barri, i resulta que aquesta 

activitat no respon a cap pla, doncs estarà molt bé com a joc, però això no tindrà res a 

veure amb la lectura.  



 
 

A: Ja, però és que els mediadors, a més de tenir un cànon, hem de tenir clara la 

diferència entre una activitat divertida i una activitat per promoure la lectura de manera 

divertida. 

C: Jo encara diria més! El que ens cal són professionals de la mediació literària que 

s’aventurin a innovar provant de cuinar productes literaris a través de l’assaig i l’error. 

A: Sí, això, només ens calen mediadores formades i disponibles (en el sentit de saber 

escoltar i no tant tendir a concloure), infants i bons llibres. 

B: Jo crec que si confiem en el llibre i cuidem la manera com l’oferim ja tindrem molt de 

guanyat. 

 

D: Això, això! Els menús del panorama cultural per a públic infantil i juvenil tenen un 

excés de cansalada, fins i tot de beixamel, ingredients amb els quals s’emboliquen 

gripaus que altrament serien de mal empassar.  

A: Hi estic d’acord! Volem bledes, oi? Doncs el primer que hem de fer és triar bledes 

de qualitat.  

C: Si posem unes bledes al plat, el que jo faria és mirar de buscar un plat bonic, aquell 

que faci lluir la bleda, i escollir aquella bleda que el comensal està disposat a menjar. I 

a sobre, si mentre en menja, l’anem escoltant, preguntant, acompanyant, no demanarà 

ni les postres. Segurament, tornarà a demanar-nos més bledes. 

B: Mira, a mi m'encanta la cansalada. I em sembla meravellós combinar-la amb les 

bledes. Totes dues coses sumen. Ara bé, i si no fos així? Per a mi aquesta hauria de 

ser la premissa: la cansalada, els focs d'artifici o l'embolcall, han de sumar i 

acompanyar, però no han de ser protagonistes. 

C: Un sí rotund als focs d’artifici (si són de qualitat)! Però deixeu-vos estar de 

cansalades i focs: la qüestió és que l’activitat ha de formar part d'un procés que 

encadena altres accions, que es perllonga en el temps i que ens encamina cap a la 

lectura. 

A: El que jo deia: si ho justifiques dins d’un pla, la cansalada ha donat gust a les 

bledes, tothom n’ha menjat i les ha assaborit i l’endemà repetiran.  

B: Sí, però sàpigues veure, també —i accepta-ho—, que alguns mai no tastaran res de 

color verd o que hi ha qui necessita molta patata per empassar-se tres o quatre 

mongetes tendres. 

D: Ui, sí. Pensa en les aules de secundària: allà, fes el que puguis. Intenta conèixer el 

producte que ofereixes i sàpigues captar qui necessita bledes o qui prefereix espinacs 

o qui es decanta per la pastanaga, que no és ben bé verdura però que ja fa el fet. 

A: Aquí has obert un bon meló! Potser hi ha canalla a qui no li calen la crema de llet, 

els focs artificials o les activitats gamificades. I segur que n'hi ha que ni així. Però a la 

cuina, igual que a la vida, l'interessant és fer el primer pas, tastar, descobrir... 



 
 

D: Ras i curt: cal conèixer el producte, cal saber-lo cuinar (i a gust de cadascú), cal 

que la teva carta tingui moltes opcions i cal, també, conèixer moltíssim els comensals. 

E: A veure, família, i si deixem d'associar la lectura a un plat de bledes? Potser així no 

ens caldria la cansalada. 
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