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Joan de Boer

xpliqui’m què és
l’hora dels pares?
És un projecte que
pretén que els pares

expliquin ells mateixos els contes
a les biblioteques com fan a casa
amb els seus petits però amb un
públic més nombrós. Per aconse-
guir-ho fem un petit taller de for-
mació. A partir d’aquí hi ha una
programació al llarg de l’any a la
biblioteca de la Massana on els
pares explicaran els contes.

En què va consistir el taller?
No era un curs de narració oral,
sinó un taller de formació per al
projecte. La diferència radica en
el fet que el que fem nosaltres és
facilitar la feina als pares, perquè
entenem que no tenen experièn-
cia. Tenim preparat un guió de les
sessions, tots els contes en text
que s’han de llegir i àlbums il·lus-

trats per explicar la història. No
entrem en el camp de la narració
oral, que seria explicar un conte
sense un suport físic, un fet que
augmentaria la complexitat d’a-
questes sessions.

Quin objectiu té el projecte?
Potenciar la lectura en els més pe-
tits, donar a conèixer la literatura
infantil als pares i mares i partici-
par en les activitats de promoció
de la lectura que es fan a les bi-
blioteques. I per sobre de tot, gau-
dir de l’activitat d’explicar contes,
tant els petits com els grans.

Tothom pot explicar contes?
Sí. Per explicar contes només ens
cal una bona història. El nen, més
enllà que no siguem uns grans ex-
plicadors de contes, quedarà cap-
tivitat per aquesta bona història.

Què tal va anar l’experiència a la
Massana?
El taller el vam fer a final d’any i
era el primer cop que estàvem a
Andorra. La resposta va ser molt
positiva perquè els pares ja tenen
una experiència d’explicar contes.
Estaven una mica espantats per-

què es pensaven que el nivell es-
taria molt alt i no és així. Ens
adaptem al nivell que tenen els
pares. Les sessions tenen un pú-
blic limitat, van destinades a nens
de 3 a 5 anys i tenen una durada
breu, de trenta minuts. El guió els
facilita molt la feina i les sessions
estan funcionant molt bé.

S’ha perdut l’hàbit de la lectura
entre els més petits?
A banda dels nens estem en una
societat que no és gaire lectora.
Podríem parlar moltíssim d’a-
questa qüestió. Es fan moltes
campanyes de promoció de la
lectura, però són de saló. Llegeix
que seràs lliure, llegeix que és
guai. I això no té bons resultats.

Què s’ha de fer?
Hem de seduir amb la lectura si
volem que la gent llegeixi. Hem
d’apropar la lectura a tothom. I
implicar-se d’una forma viven-
cial, fer activitats on la lectura tin-
gui un paper central. I així la gent
tindrà l’experiència de la lectura.

Perquè un nen llegeixi també ho
han de fer els pares.
Evidentment. És el primer punt.
Però a banda s’han de fer altres
coses, com explicar contes als
més petits. Els pares també po-
drien llegir plegats amb els més
petits quan comencen a fer-ho. I
després també se’ls ha d’ensenyar
la tècnica de llegir. És difícil que
els nens gaudeixin de llegir si no
dominen perfectament la tècnica.
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“Per explicar contes només
ens cal una bona història”

>> La biblioteca de la Massana acull l’activitat per a infants ‘L’hora dels pares’
Durant tot l’any pares i mares realitzaran sessions de narració oral de contes als més
menuts fen realitat el projecte (www.joandeboer.cat) del dinamitzador lector català.
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GERARD DEL CASTILLO

Amb la ressaca reial a les espat-
lles, toca anar recuperant el pols
del dia a dia. Demà, amb el desit-
jat retorn escolar, la normalitat
s’acabarà d’imposar al parèntesi
(fictici) de les celebracions nada-

lenques. Una realitat en la qual la
cavalcada Reial de Barcelona es va
blindar al pas de camions, per evi-
tar que es poguessin repetir esce-
naris com els viscuts a Niça i Ber-
lín. I de ben segur no va ser l’única
en la qual es van prendre mesures
extraordinàries d’aquest tenor. En-
cara que sigui un tema recurrent,
el terrorisme integrista pretesa-
ment musulmà –l’Islam, amb totes
les seves virtuts i defectes, no és ai-
xò– assoleix cada dia amb més èxit
una de les seves principals fites:

instal·lar la por en la nostra quoti-
dianitat. Des del simpatitzant als
militants, passant pels caps i ideò-
legs més radicals d’Estat Islàmic,
Daeix, Dàïx o Daesh o com li’n vul-
guin dir; costa creure que cap ni
un d’ells cregui cegament que aca-
baran imposant el seu model de
societat a la resta del planeta. In-
cloent en el paquet resta del plane-
ta els milions de fidels que no
combreguen ni de lluny amb la se-
va obra. En canvi, sí que estan
aconseguint que visquem amb la

por al cos. I si no que l’hi preguntin
a la família marroquina que va
anar al cinema a veure Passengers i
que van acabar com a presumptes
terroristes. A mitja sessió el públic
va abandonar la sala escuat, dei-
xant-los sols perquè somreien i
s’enviaven missatges. El motiu:
eren/són sord-muts i comentaven
la pel·lícula via WhatsApp. Va pas-
sar el primer dia de l’any a Torí. Po-
dia haver estat qualsevol altra ciu-
tat de la nostra racional, tolerant i
civilitzada Europa. 
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