Associació Lectura Fàcil
Participació en el Premi Bones pràctiques 2019
 La proposta: Xerrem de llibres, lectura fàcil feta motor de conversa en català, comunicació i entesa
intercultural.
 L’entitat sol·licitant
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) en qualitat d’organitzadora del projecte
Xerrem Junts, de conversa en català, dins la modalitat “Xerrem de llibres”
Carrer Olzinelles, 118
08014 Barcelona
Tel. 934159002
www.cal.cat
cal@cal.cat
 El punt de partida
Hi ha llibres de Lectura fàcil que per temàtica o per la humanitat que traspuen generen comunicació rica
entre les persones que els llegeixen plegades, atès que espontàniament s’activen entre elles sensacions,
records i pensaments que harmonitzen amb allò que s’acaba de llegir i de viure. Són llibres creadors per
si mateixos de conversa viva, comunicació sincera i cohesió entre diversos.
A la CAL ho hem descobert i ho hem incorporat al projecte Xerrem Junts, de creació d’espais socials de
trobada i comunicació en català. En diem Xerrem de llibres.
 El marc
A la pàgina web de la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana) trobareu la descripció
del projecte marc de l’experiència que presentem (http://www.cal.cat/projecte/xerrem-junts/). De
manera concisa i sumària, el projecte Xerrem Junts són converses de ritme setmanal, dutes a terme en
espais d’ús social, conduïdes per persones voluntàries i destinades a gent que vol practicar el català per
mitjà de la conversa entre iguals. Es fa atenció a tres perfils diversos respecte del català: persones que tot
just han de començar a entendre’l, gent que tot i entenent-lo encara no l’ha parlat i gent que el parla amb
poca fluïdesa. És en aquest darrer perfil que la lectura de llibres de lectura fàcil hi va com l’anell al dit, tal
com hem dit al punt de partida, atès que llegint-los i comentant-ne el relat es fa pràctica de català i hi ha
entesa entre diversos, dues fites definitives del projecte, concordes amb el seu lema, parlar i conviure.
 La manera
Com s’aplica la lectura de llibres de lectura fàcil als grups Xerrem? Facilitant els recursos següents als guies
de grup: un lot d’exemplars del llibre triat, unes orientacions metodològiques i unes indicacions que
treuen suc de cada capítol del llibre en forma de motors de conversa i d’activitats comunicatives.



El procediment

El o la guia del grup fa un dia la proposta de centrar les converses en la lectura d’un llibre interessant en
comptes d’establir temes de conversa. Es prepara les sessions tot llegint atentament el llibre i les
indicacions d’un dossier elaborat per explanar-ne cada capítol. A la sessió de conversa els participants
llegeixen el capítol de manera compartida i se’n comenta el contingut tot mirant de respondre de manera
participativa les preguntes motor que hi ha formulades i/o fent les activitats que s’hi suggereixen. En
acabar el llibre i si és factible, es convida algú entès en la temàtica de l’obra.


El material

Són dossiers, un per llibre, que espremen cada capítol en vista a la conversa i s’estructuren amb propostes
vàries: preguntes motor amb diferent grau de complexitat lingüística, il·lustracions suggeridores,
expressions genuïnes que tenen a veure amb allò tractat, una cançó que s’hi relaciona, un text breu
d’interès i activitats per fer plegats. Vegeu-ne la mostra adjunta.
 Els llibres de lectura fàcil
Fins al moment present disposem de dossiers amb explotació didàctica de sis obres:
 L’aigua del Rif, de Montse Flores;
 Trampa de foc, de Núria Martí;
 Marcus Marc i la ruta del coltan, de Núria Climent;
 Capitans valents, de Rudyard Kipling;
 L’illa del doctor Moreau, de H.G. Vells
 Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo.
 És a punt de sortir l’explotació didàctica de Nahid, la meva germana afganesa, d’Anna Tortajada.
 L’historial
Fa més de tres anys que hem començat la modalitat Xerrem de llibres entre grups que ja parlen català.
Durant aquest temps s’han fet...
Any 2016: 2 grups, en una escola i en una biblioteca.
Any 2017: 3 grups, també en escoles i biblioteques.
Any 2018: 14 grups, en escoles, biblioteques, punts d’informació juvenil, parròquies i centres socials i
cívics.
Any 2019: 19 grups, en tots els llocs esmentats, a més d’ateneus i escoles de persones adultes.
Un total de 38 grups Xerrem de llibres.

 El resultat
Vet aquí alguns testimonis que manifesten les valoracions que fan de l’experiència:
Montserrat Comas, guia de grup:
“És una experiència molt enriquidora perquè entrem en una temàtica humanament interessant
acompanyats d’un relat fàcil de seguir que fa fàcil la conversa posterior a la lectura. A més, cada setmana
queda l’interès per saber què s’hi cou al proper capítol i , al final de tot, si podem convidar algú que estigui
vinculat al tema, s’aconsegueix un resultat magnífic, com va passar amb el llibre Marcus Marc en la ruta
del coltan, quan ens va venir una persona oriünda de la República Democràtica del Congo que coneix el
pa que s’hi dona. Una activitat molt aconsellable.”
Pilar Escot, participant d’un grup:
“M’agrada perquè els llibres tenen la màgia del conte sense ser-ho, és a dir, són com contes per a adults,
fàcils de seguir, que permeten parlar de molts temes que són molt presents en la nostra vida. És una
manera diferent i molt rica de passar les estones de conversa per millorar en català. A més, fem lectura
en veu alta i ens ocupem de comprendre paraules i maneres de dir que no utilitzem gaire. Una experiència
molt profitosa.”
 La mostra
Al document adjunt es pot veure l’explotació didàctica del primer i segon capítol del llibre Trampa de foc,
de Núria Martí Constans, amb les preguntes motor extretes del text i amb diverses activitats que
promouen la interacció.

