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Molts pares i mares som conscients que el 

gust per la lectura és un dels hàbits més 

positius que podem transmetre als nostres 

fills, perquè els xiquets lectors acostumen 

a ser més bons estudiants i, especialment, 

perquè sabem que la lectura els proporci-

onarà moltes hores de companyia i de sa-

tisfacció al llarg de les seues vides. Però… 

com podem fer fills lectors? No hi ha cap 

mètode infal·lible, però sí alguns consells 

útils.

Valorem el fet de llegir

Difícilment fomentarem en una altra per-

sona el gust per la lectura si nosaltres no 

la valorem. Aconseguir que els nostres fills 

estimen la lectura és un procés llarg que 

requerix constància. És una pluja fina que 

a poc a poc acaba mullant-nos i ho acon-

seguirem més fàcilment si tenim clar que 

llegir és un costum gratificant.

 Hem de promoure la lectura abans 

que sàpien llegir. Els llibres infantils il-

lustrats seran els nostres millors aliats. 

Agafem l’hàbit de llegir-los una histò-

ria, si pot ser, cada dia. No cal deixar-ho 

per a abans de dormir; si creem el clima 

adequat, qualsevol moment és ideal.

 Però també hem de predicar amb 

l’exemple: si ens troben sovint amb un lli-

bre a la mà, millor. Han de comprovar que 

els llibres (els diaris o les revistes) ens agra-

den perquè ens proporcionen informació 

útil sobre moltes qüestions i perquè, quan 

llegim, ho passem bé, ens evadim.

El llibre, un objecte quotidià

Els llibres han d’estar presents físicament a 

casa, han de ser un element habitual. Un 

llibre no és un objecte sagrat: perme-

tem que els xiquets els toquen, que 

juguen amb ells i que els tinguen prop 

per a obrir-los sempre que vulguen. A 

més, els llibres són un tema de conversa 

excel·lent. La publicació d’una novetat, 

la ressenya d’un diari, el comentari d’un 

escriptor a la televisió, l’adaptació d’una 

novel·la al cinema… Qualsevol excusa pot 

ser bona per a parlar de lectures amb els 

nostres fills més majors.

Llegim amb ells

Interessem-nos per les lectures que els re-

comanen a classe i, amb naturalitat –sense 

«interrogatoris»!–, demanem-los que ens 

expliquen el que lligen. Podem llegir el 

mateix que ells i, més tard, comentar-ho, 

però ho farem sempre sense exigències: la 

lectura se suggerix, no s’imposa. Si volem 

que els agrade, hem de crear les condici-

ons adequades: habiliteu un espai de la 

casa on hi haja prou tranquil·litat i la llum 

idònia. Allí podreu coincidir quan disposeu 

de temps lliure per a compartir conversa i 

lletra.

 Els llibres són una via de diversió i d’en-

treteniment. Igual que fem amb els jo-

guets, regalem-ne als fills quan tinguem 

ocasió i tractem que en demanen més. 

Amb l’excusa dels «dies assenyalats», el 

xiquet anirà formant la seua «minibibliote-

ca» particular.

El llibre és una festa

Qualsevol activitat lúdica al voltant del lli-

bre en l’àmbit familiar serà molt positiva. 

Sobretot, si els infants ho passen bé. L’es-

criptura i la lectura són processos que es 

complementen perfectament. Alimentem 

la seua vocació d’escriptor i… qui sap!

 La lectura, a més, és una excusa per a 

moltes activitats socials. Acompanyem 

els nostres fills on hi haja activitat li-

terària: fires del llibre, setmanes cultu-

rals, llibreries, etc. Interessem-nos pels 

seus gustos lectors i satisfem-los sem-

pre que siga possible. Llegir no és car: les 

biblioteques públiques estan obertes a 

tots. I vigilem a distància perquè no 

perden les ganes! L’adolescència és 

un moment crític…

 En resum, és im-

portant que els me-

nuts no associen els llibres 

només a l’escola. Si seguim els 

consells que hem apuntat, 

creixeran les probabili-

tats que els nostres fills 

estimen la lectura. I ens 

ho agrairan sempre!

Valorem la lectura 
Consells per a despertar el gust  
per la lectura en família


