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Resum. Aquest article, que presenta els resultats d’una  indagació en el camp de  les experiències dels 
alumnes  referides al contacte amb  la  literatura durant  la  infantesa  i  l’adolescència,  té com a objectiu 
principal  la recuperació de vivències a  l’entorn de  l’accés als textos  literaris, feta des de  la maduresa  i 
des d’una òptica de mediadors. El mitjà emprat per a  la  recollida de dades és un  fòrum virtual. Hem 
analitzat dos fòrums, de dues assignatures diverses en dos màsters diferents, seguint plantejaments de 
l’etnografia virtual: problematització, flexibilitat interpretativa i, especialment, mobilitat d’interacció. El 
resultat de l’anàlisi permet subratllar dos factors que incideixen en les lectures d’infància i adolescència 
dels  participants:  les  situacions  socioculturals  i  la  diferència  generacional. D’altra  banda,  el  buidatge 
d’intervencions  revela que els participants es mostren expansius  i polèmics en  temes com  la  frontera 
entre  alta  i  baixa  literatura,  el  paper  dels  clàssics  en  l’educació  literària  i  la  responsabilitat  dels 
mediadors en  l’establiment de criteris per a  les tries de  lectures. Hem mirat de presentar els resultats 
d’una forma àgil i directa, que permeti als lectors d’aquest article veure la construcció de la competència 
literària a través d’un entorn virtual i interactiu.  
Paraules clau: memòria, interacció, formació lectora, competència literària, entorn virtual. 
 
Resumen. Este artículo, que presenta los resultados de una indagación en el campo de las experiencias 
de  los alumnos referidas el contacto con  la  literatura durante  la  infancia y  la adolescencia, tiene como 
objetivo principal la recuperación de vivencias sobre el acceso a los textos literarios, desde la madurez y 
a partir de una óptica de mediadores. El  instrumento utilizado para  la  recogida de datos  es un  foro 
virtual.  Hemos  analizado  dos  foros,  pertenecientes  a  dos  asignaturas  en  dos  másteres  diferentes, 
siguiendo  planteamientos  de  la  etnografía  virtual:  problematización,  flexibilidad  interpretativa  y,  en 
especial, mobilidad de interacción. El resultado del análisis permite subrayar dos factores que inciden en 
las lecturas de infancia y adolescencia de los participantes: las situaciones socioculturales y la diferencia 
generacional.  Además,  la  lectura  de  las  intervenciones  revela  que  los  participantes  se  muestran 
expansivos y polémicos en  las opiniones  sobre  temas como  la  frontera entre alta y baja  literatura, el 
papel  de  los  clásicos  en  la  educación  literaria  y  la  responsabilidad  de  los  mediadores  en  el 
establecimiento  de  criterios  para  las  selecciones  de  lecturas.  Esperamos  que  la  presentación  de  las 
intervenciones  de  una  forma  ágil  y  directa  permita  a  los  lectores  de  este  artículo  observar  la 
construcción de la competencia literaria a través de un entorno virtual e interactivo. 
Palabras clave: memoria, interacción, formación lectora, competencia literaria, entorno virtual. 
 
Abstract. This article presents the results of an investigation in the field of the students’ experiences in 
the contact with  literature during childhood and adolescence. So,  its main goal  is  the  recuperation of 
experiences related to the access to literary texts, from the point of view of the adulthood and with an 
approach as mediators. We used a virtual forum as the instrument for the data collection. We analyzed 
two  forum,  of  two  different  subjects  in  two  different master’s  degree,  following  approaches  of  the 
virtual ethnography: problem identification, interpretative flexibility and, specially, interaction mobility. 
The result of the analysis allows us to underline two factors that have a bearing on the reading material 
for  children  and  adolescents  that  have  participate:  sociocultural  situations  and  the  generational 
difference. Moreover, student’s interventions on forum reveal that their opinion become expansive and 
controversial when  it  is about matters as the frontier between high and  low  literature, the role of the 
classics in the literary education and the responsibility of the mediators in the establishment of criteria 
for the selection of reading material. We hope that the presentation of the  interventions would allow 
this  article’s  readers  to  observe  the  start  and  growing  of  the  literary  competence  through  a  virtual 
media. 
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Resumé.  Cet  article,  qui  présente  les  résultats  d'une  enquête  dans  le  domaine  de  l'expérience  des 
élèves concernant  le contact avec  la Littérature pendant  l'enfance et de  l'adolescence, a pour objectif 
principal la récupération d’experiences sur l'accès aux textes littéraires, des la perspective de la maturité 
et à partir d'une optique de médiateurs. L'instrument utilisé pour  la collecte de données est un forum 
virtuel. Nous avons examiné deux forums, qui appartient à deus différents Masters, selon approches de 
l'ethnographie  virtuel  :  problematisatión,  flexibiité  interprétative,  et,  en  particulier,  mobilité  des 
interactions.  Le  résultat  de  l'analyse  permet  souligner  deux  facteurs  qui  influent  sur  les  lectures  de 
l'enfance et de  l'adolescence des participants:  les  situations  socioculturelles et  la différence entre  les 
générations. Outre, la lecture des interventions révèle que les participant se montrent expansionnistes 
et controversées dans des vues sur questions comme la frontière entre la haute i la basse littérature, le 
rôle des classiques dans l'éducation littéraire et la responsabilité des médiateurs dans l'établissement de 
critères  pour  les  sélections des  lectures. Nous  espérons  que  la  présentation  des  interventions  d'une 
manière  souple  et  directe  permettant  aux  lecteurs  de  cet  article  observer  la construction  de  la 
concurrence littéraire par l'intermédiaire d'un environnement virtuel et interactif. 
Mots clés: mémoire, interaction, formation maître assistant, concurrence littéraire, environnement 
virtual. 
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1. Context i destinataris de l’experiència 
  
El projecte que presentem té com a context el Màster en Biblioteca Escolar  i Promoció de  la 
Lectura,  organitzat  per  la Universitat  de  Barcelona  i  la Universitat  Autònoma  de  Barcelona 
(cursos  2009‐2010  i  2010‐2011)  i  el Máster  en  Libros  y  Literatura  Infantil, organitzat per  la 
Universitat Autònoma de Barcelona, el Banco del Libro de Venezuela  i  la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez (cursos 2008‐2009, 2009‐2010  i 2010‐2011). Han participat en  l’experiència 
setze alumnes del primer màster i uns quaranta del segon. 
 
L’alumnat  del  primer  Màster  ha  cursat  la  Diplomatura  de  Mestre,  Biblioteconomia  i 
Documentació,  i Filologies, mentre que  l’alumnat del  segon, a més dels estudis de  formació 
inicial esmentats,  també han pogut cursar Pedagogia, Psicologia o Belles Arts. Els estudiants 
del primer màster procedeixen de Barcelona i de diversos indrets de Catalunya, mentre que els 
del  segon  procedeixen  de  diversos  països  llatinoamericans,  preferiblement  dels  de  parla 
hispana, com ara Veneçuela, Argentina, Xile o Bolívia; i alguns del Brasil. També són diplomats 
en Magisteri, Biblioteconomia o bé Filologia Hispànica. 
 
Tant els uns com els altres han entrat en contacte amb el món laboral, la majoria en el camp 
de l’ensenyament, en els diversos nivells educatius o com a bibliotecaris escolars. A partir de la 
seva  experiència  professional,  valoren  la  importància  de  concebre  l’ensenyament  com  un 
contínuum  entre  teoria  i  pràctica  i  la  transferència  de  coneixements,  la  dinàmica 
d’aprenentatge  entre  iguals  i  la  valoració  conjunta  d’experiències  com  a  estratègies 
d’aprenentatge. 
 
 
2. Objectius de l’experiència i competències treballades 
 
2.1. Objectius 
 

- L’intercanvi d’experiències de cara a crear un grup de treball cohesionat. 
- El qüestionament dels conceptes de vigència  i permanència de clàssics generació 

rere generació. 
- La  reflexió  sobre  la  pròpia  formació  lectora  i  els  agents mediadors  que  la  van 

possibilitar. 
- L’aprofitament d’aquesta anàlisi per a la seva futura activitat com a mediadors. 
- La reflexió sobre la possible vigència dels clàssics infantils i juvenils. 
- La consecució de criteris sòlids per a la creació d’un cànon de lectures vigent. 
- La  construcció  de  pautes  d’anàlisi  destinades  a  satisfer  els  requeriments  dels 

desenvolupament de la competència lectora. 
- La  creació  de  mètodes  de  debat  de  les  diferents  posicions  ideològiques  o 

conceptuals. 
- L’adquisició d’un esperit analític i crític. 

 
2.2. Competències 

 
- Ser  capaç  de  compartir  diferents  punts  de  vista,  formes  d’adquisició  de 

coneixements i hàbits. 
- Ser capaç de partir del coneixement d’altri per construir el propi. 
- Ser  capaç  de  debatre  diferents  postures  i  posicionaments,  de  manera  que 

construeixin l’aprenentatge com el fruit de la interacció. 
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- Ser capaç d’analitzar diversos contextos familiars, socioeconòmics  i socioculturals 
quant a la transmissió de la cultura. 

- Ser  capaç  de  comparar  diverses  tradicions  folklòriques,  de  clàssics  i  també 
diferents contextos escolars. 

- Ser capaç de valorar els entorns culturals de les mediacions. 
- Ser capaç de contextualitzar les diferents situacions d’aprenentatge. 
- Ser capaç d’interrelacionar i reflexionar sobre les experiències de formació lectora 

d’altri. 
- Ser capaç d’extreure conclusions de cara a la tria, selecció i transmissió d’obres de 

la LIJ. 
 
 

3. Metodologia i recursos 
 

L’activitat consisteix a obrir un fòrum on es plantegen unes qüestions obertes sobre la pròpia 
formació  lectora  i  l’accés als  clàssics de  la  literatura  infantil –ja  siguin de  tradició popular o 
d’autors– amb la indicació de la forma de mediació viscuda. En el Fòrum del Màster Biblioteca 
Escolar i Promoció de la Lectura la qüestió es plantejava així:  
 

Feu  un  breu  llistat  de  llibres,  tant  de  narrativa  com  de  poesia,  que  recordeu  haver  llegit 
d’infants  i adolescents.  Indiqueu aquells que han  incidit en el vostre  itinerari com a  lectors de 
literatura  i  aquells  que  encara  considereu  vigents  per  als  lectors  infantils  i  juvenils  actuals  i 
quins considereu que ja no ho són, i expliqueu per què. 

 
En el  fòrum del Máster en  Libros y  Literatura  Infantil  la pregunta, amb  lleugeres variacions, 
era:  “¿Cuándo y  cómo  fueron  tus  lecturas en  la adolescencia?”  La metodologia emprada és 
clarament  interactiva, basada en  l’aprenentatge entre  iguals. Les professores  intervenien en 
moments  puntuals  de  cara  a  reconduir  el  fòrum  o  a  fer  les  propostes  conceptuals  de 
seguiment. Els recursos són els que proporciona el fòrum de les respectives plataformes. 
 
La funció de  les professores abraçava diversos camps: regular  les  intervencions de  l’alumnat; 
recuperar  aspectes  aïllats  de  temes  a  fi  d’enfilar  una  línia  d’opinions  sobre  diversos  temes 
lligats a  la pregunta  formulada, com ara  la  funció de  les primeres experiències de  literatura 
oral en  la  formació del  lector  literari,  la relectura de  les  lectures obligatòries, etc.; subratllar 
alguns aspectes  interessants per comentar, com  la distinció entre vigència  i permanència de 
les obres literàries i afavorir les interpel∙lacions entre iguals. 
 
 
4. Avaluació del projecte des dels diferents agents implicats 
 
L’avaluació d’aquesta activitat, al llarg dels anys que s’ha posat en pràctica, ha estat altament 
positiva  per  part  dels  alumnes  que  hi  han  participat.  Se  n’ha  valorat  la  forma  d’entrada  a 
l’assignatura partint des de  la pròpia experiència  i compartint‐la amb els companys, pel que 
suposava  de  cohesió  de  grup  i,  alhora,  d’un  punt  de  partida  real.  També  s’ha  valorat molt 
positivament la possibilitat d’inferir aprenentatges de la pròpia vivència i d’ordenar els criteris 
que porten els lectors a construir els seus intertextos. 
 
Pel que  fa a  les professores, també han valorat de manera positiva aquesta manera d’iniciar 
l’assignatura, ja que els ha permès tenir una visió global i, alhora, individualitzada dels primers 
esglaons  de  la  formació  literària  de  l’alumnat.  A  tall  d’exemple,  aportem  en  l’annex  una 
selecció de les obres relacionades al fòrum i una mostra significativa de les intervencions dels 
estudiants en les quals aporten elements valoratius sobre les preguntes formulades.  
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5. Anàlisi de les dades 

 
En  aquest  apartat  ens  proposem  fer  una  valoració  de  les  dades  obtingudes  a  través  dels 
fòrums  estudiats.  Ens  centrarem  a  fer  una  glossa  de  les  abundants  intervencions, mirant 
d’establir  línies temàtiques  i de valoració dels testimonis dels nostres estudiants. Si es desitja 
ampliar o seguir les seves paraules textuals, es pot consultar un extracte a l’annex. 
 
5.1. Lectures d’infància i d’adolescència 
 
Pel  que  fa  a  les  lectures  de  la  infància,  predominen  les  obres  narratives,  tant  de  tradició 
popular, contes de tradició catalana i espanyola a la vora dels reculls dels germans Grimm i les 
obres d’Andersen, com les obres d’autor, entre les quals trobem obres d’escriptors catalans de 
la  represa  –la  més  citada  i  intergeneracional  és  El  zoo  d’en  Pitus–  i  alguna  recuperació 
d’escriptors d’abans de  la Guerra Civil,  com  Les aventures de Massagran; obres d’escriptors 
espanyols,  com  Platero  y  yo  o  la  Sopaboba,  y  traduccions  d’autors  europeus  de  literatura 
infantil, com Matilda i Charlie i la fàbrica de xocolata. Un sector de l’alumnat considera com a 
primera porta d’entrada a  la  literatura els  còmics, Astèrix  i Obèlix, Tintin, Erick Castel,  Jan  i 
Trencapins  o  Els  Barrufets.  Les  revistes,  com  Cavall  Fort,  J’aime  Lire  [Tiro‐liro],  també  són 
considerades una  via d’entrada  a  la  literatura,  a  la  vora de  sèries de  televisió  i pel∙lícules  i 
llibres de  la  factoria Disney. El gènere  líric és  representat per  llibres de Gloria Fuertes  i per 
poemes aportats per àvies via oral. Una part de l’alumnat recorda col∙leccions –Tucan, Vaixell 
de Vapor– i editorials –La galera.  
 
Quant a les lectures de l’adolescència, la mostra és molt més àmplia i diversificada. D’entrada, 
podem distingir  les  lectures prescriptives de  l’etapa de  secundària, on  trobem  clàssics de  la 
literatura  catalana,  com  Víctor  Català,  o  espanyola,  com Miguel Delibes.  També  hi  trobem 
mostres  de  literatura  llatinoamericana,  com  Julio  Cortázar,  Borges,  Vargas  Llosa,  Alejo 
Carpentier,  i  clàssics  de  la  literatura  occidental,  com  Poe,  Jane  Eyre, Hermann Hesse,  Jane 
Austen,  les germanes Brontë,  Italo Calvino, W. Faulkner, Dostoievski, Turguénev,  i autors de 
literatura  juvenil,  com Michael  Ende,  Sempé  o  Verne.  Autors  comuns  a  alumnes  dels  dos 
màsters  són:  García  Márquez,  Neruda,  Cervantes,  Rodoreda.  Ben  valorat  és  el  Lazarillo, 
juntament amb obres d’aventures  i  iniciàtiques, com ara El guardián en el centeno. El gènere 
poètic és més representat a  la secundària que a  l’etapa de primària. S’esmenten poetes com 
Miquel Martí  i Pol, Josep Carner, Gustavo Adolfo Bécquer, León Felipe, Gabriel Celaya, Pablo 
Neruda, W. Blake, o autors  llatinoamericans. Un sector d’alumnat cita  les biografies  i d’altres 
sectors, els còmics, com Quino i Mafalda, i sèries manga, com els primers esglaons de lectures 
literàries. I no hem d’oblidar les lectures llegides fora del context educatiu com fotonovel∙les, 
sobretot de Corin Tellado. 
 
Pel que fa a la vigència de les lectures d’infància i d’adolescència, pregunta només contestada 
pels  alumnes  del  fòrum  català,  es  poden  establir  tres  línies  diferents:  aquells  que  són 
conscients de  l’obsolescència de  les  seves  lectures pel que  fa  a  l’ambientació, però  vigents 
encara des dels valors  (El zoo d’en Pitus); aquells que  subratllen  la vigència de certs clàssics 
(Pedrolo,  Steinbeck,  Vallverdú)  i  aquells  que matisen  la  importància  de  llegir  un  llibre  “no 
vigent” de la mà d’un mediador que orienti i situï la lectura. Tanmateix, tots coincideixen en la 
importància d’una certa densitat  lectora perquè un  llibre mantingui  la  seva  “atemporalitat”, 
com diu algun dels participants. 
 
Aquest tema enllaça amb el de  les  lectures clàssiques  llegides per prescripció escolar. Com és 
de suposar, trobem  les dues postures oposades: aquells que abominen aquella obligatorietat 
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de  llibres d’altres  temps que –consideren– no  tenen cap  interès per als adolescents d’avui,  i 
d’altres  que  agraeixen  la  prescripció  escolar,  que  els  va  fer  acostar‐se  a  obres  que mai  no 
haurien conegut ni assaborit si no hagués estat per  l’obligació escolar. Crida  l’atenció aquell 
sector que confessa haver recuperat en la maduresa la lectura de llibres obligatoris que, en el 
moment de la seva lectura, no va entendre ni valorar. Un aspecte oposat al dels llibres obligats 
era, precisament, el dels  llibres “prohibits”. Molts dels nostres  interlocutors  insisteixen en el 
fet que el que  els  va  fer  autènticament  lectors  va  ser  la descoberta de  llibres que  els  seus 
adults consideraven inconvenients –pel seu contingut “fort” o bé per la seva complexitat– per 
als  lectors  infantils  i  juvenils.  Llibres  amagats  a  “prestatges  alts” o  clarament  contraindicats 
despertaven  una  curiositat  amarada  de  rebel∙lia  que  els  feia  empassar‐se  els  llibres  més 
diversos. 
 
5.2. Formes d’introduir‐se en la lectura 

 
Un altre aspecte a considerar és  la  forma que van  tenir els estudiants de ser  introduïts en  la 
lectura: el context familiar, l’oralitat o altres fórmules d’iniciació lectora. Pares i mares lectors 
són un referent constant; tots reconeixen en el moment present el deute amb els progenitors 
que, d’una manera subtil, els anaven encomanant el vici de  la  lectura. De vegades  també es 
parla d’avis, d’oncles i de ties o –i això és important– d’algun germà gran. No obstant això, és 
rellevant  el  testimoni  de  qui  es  confessa  fill  d’una  llar  en  què  els  llibres  no  tenien  gaire 
presència ni importància i que, en canvi, ha desenvolupat un interès lector intens. També, per 
a molts, el record de la primera infància amb relats orals per part dels grans de la família revela 
una  entrada  en  la  literatura  a  través  de  l’oïda  i  la  comunicació  personal.  També,  alguns 
participants situen aquí  les  lectures en veu alta  fetes a  l’escola o,  fins  i  tot,  les audicions de 
poemes cantats que sentien en discos o, els més joves, en DVD.  
 
Aquest  apartat ofereix molts  “relats de  vida”  amb  gran  interès: molts  alumnes  recorden  el 
moment màgic  en  què  algú  els  oferia  un  llibre,  o  com  “descobrir”  un  autor  volia  dir  llegir 
immediatament  la  seva obra  completa.  També  es manifesten  situacions  socioculturals molt 
diverses: des de persones de classes afavorides amb escoles amb bones biblioteques, fins a les 
desfavorides que van fer el descobriment de  la biblioteca pública. Des de persones en països 
amb  problemàtica  socioeconòmica  molt  delicada  (pensem  en  diversos  països 
d’Hispanoamèrica)  a  persones  que  recorden  la  problemàtica  d’un  país  que  maldava  per 
recuperar  la seva normalitat  lingüística (Catalunya, com és evident). És potser el punt en què 
l’intercanvi  entre  iguals  es  feia més  intens,  perquè  els  participants  no  podien  resistir‐se  a 
comparar  la  seva adolescència. Dos  factors més  influïen en aquesta vivesa d’intercanvis:  les 
diferències  caracterològiques  –tothom  recorda  amb  força  bonhomia  el  seu  caràcter  a 
l’adolescència  o  infància:  rebel∙lió,  negativa  a  llegir  o,  per  contrari,  submissió  a  allò  que 
marcava  la  prescripció.  El  segon  factor  de  diferenciació  és  el  generacional:  alguns  dels 
participants s’apressaven a dir que  la seva edat els  feia membres d’una generació anterior,  i 
comparaven amb les experiències dels seus companys més joves. En suma, molt enriquidor. 
 
5.3. El cànon i el paper els mediadors 
 
Pel que fa a la diferència entre lectures de qualitat (podem anomenar‐los també cànon o llibres 
d’excel∙lència)  i  llibres  de  consum  (podem  anomenar‐los  també  de  baixa  cultura  o  de mala 
qualitat), la polèmica és francament sucosa. Molts confessen haver arribat a la bona literatura 
a  través  de  lectures  d’escassa  qualitat,  des  dels  Hollister  a  Corín  Tellado,  passant  per 
col∙leccions i sèries. Els participants s’hi estenen i recorden com els enganxaven alguns llibres 
que avui consideren fluixos. En valoren la capacitat d’enxampar el lector i l’addicció que creen, 
i consideren que aquesta actitud és  la necessària per crear un  lector amb gust  i  interès per 
llegir,  perquè més  endavant  ja  anirà  desenvolupant  una major  exigència  lectora.  També  es 
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qüestiona el paper que juga en aquesta classificació el còmic, tant del que avui ja considerem 
de qualitat, com el de masses.  
 
En  paral∙lel  a  les  diferències  de  generació  i  de  país,  en  suma,  a  la  diferència  de  vivències 
històriques  i culturals, és  interessant comprovar diverses coses, com és ara  la mutabilitat de 
clàssics o de  literatura canònica. En el cas de  la  literatura catalana, tant pel que fa als  llibres 
infantils com als destinats a un públic adult, els participants es debaten entre la permanència 
de certes obres i la necessitat del canvi. En el cas del màster d’Hispanoamèrica –en què, no ho 
oblidem,  també  participen  persones  de  l’Estat  Espanyol–  es  produïen  unes  dicotomies 
interessants entre els clàssics castellans presents en qualsevol país americà  (Mío Cid o Pérez 
Galdós)  i els clàssics de cada país americà, tot sovint desconeguts pel país veí. Pel que fa als 
clàssics universals, hi havia una certa coincidència entre tots els participants. 
 
Aquí, molts  reflexionen  sobre  la  seva  responsabilitat  com  a  futurs mediadors,  i  es  debaten 
entre dues postures. Per molts, la biblioteca o mediateca escolar ha d’evitar aquesta literatura 
de consum, perquè és obvi que els lectors infantils i juvenils ja l’aconseguiran fora del centre. 
La biblioteca escolar –continuen els que són d’aquest parer–  justament ha d’oferir  llibres (de 
tots els gèneres,  i de  tota  tipologia, això sí), però que responguin a uns mínims de qualitat  i 
exigència. Per uns altres, en canvi, la biblioteca escolar ha de ser el lloc de trobada de tot tipus 
de lector i l’alumne menys exigent ha de veure‐hi també les seves demandes lectores. També 
es polemitza sobre  la dualitat  llegir/no  llegir. És convenient que  llegeixin el que sigui, mentre 
llegeixin?  O  bé  és millor  restringir  el  fet  de  la  lectura  a  obres  que  constitueixen  un  sòlid 
element de formació  lectora. En el que coincideixen tots sense excepció –tot  i  les diferències 
de país i de finalitat de màster– és en la necessitat del formador de conèixer en profunditat els 
materials  de  lectura  que  posaran  a  disposició  dels  seus  lectors  infantils  i  juvenils.  Aquí 
recuperem el tema dels llibres d’alta i baixa cultura, especialment en el cas del màster català, 
de distingir entre diverses edicions de clàssics. Per molts resulta un descobriment enriquidor 
veure  les profundes diferències que hi ha entre una  i altra  versió d’un  clàssic, per exemple 
Alícia en el país de les meravelles: la informació dels paratextos, l’oportunitat de la traducció, 
l’operació d’adaptar‐lo a un destinatari complet i el plantejament estètic. També insisteixen en 
la necessitat que el bibliotecari conegui la versió original de qualsevol clàssic. 
 
Tot  i així, alguns  insisteixen en què el mediador no pot aïllar‐se en una  torre d’ivori  i ha de 
mantenir el contacte amb les lectures predilectes dels seus lectors infantils i juvenils. 
 
Un  altre  camp  en  què  els  nostres  participants  es mostraven molt  expansius  i  polèmics  era 
entre  l’establiment  de  fronteres  entre  literatura  infantil,  juvenil  i  adulta. Molts  participants 
descobrien que allò que en el seu país era un llibre infantil, en un altre –d’un altre participant– 
era considerat literatura per a adults o joves. També discutien sobre la importància del lloc on 
es publica –i  l’edició que  se’n deriva– per  considerar un  text  infantil,  juvenil o d’adults. Per 
altres participants,  la  lectura d’un  clàssic  infantil  feta a  l’edat adulta els ha  fet descobrir un 
llibre diferent,  amb unes  claus de  lectura més  complexes  i  compromeses que  la  lectura de 
l’adaptació  –o  adaptació  cinematogràfica–  vista.  També  es  qüestiona  l’evolució  psicològica 
personal a l’hora d’abandonar les lectures que es consideren més infantils cap a un univers de 
lectures adolescents i adultes. 
 
Tot parlant de fronteres, eren interessants també les reflexions d’alguns sobre la legitimitat de 
la  frontera  entre  alta  i  baixa  literatura;  aquí  es  portaven  a  terme  discussions  interessants, 
recorrent tot sovint a la història de la literatura, per mostrar com l’alta cultura recupera certs 
aspectes de la baixa i els incorpora al seu sistema de valors; el còmic en seria un exemple. 
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Per acabar aquest apartat, caldria  fer esment de  la  importància que donaven al propi  fòrum 
com a  intercanvi entre  iguals. En aquest sentit, hi havia manifestacions diverses parlant de  la 
importància de la necessitat d’introspecció que els havien suposat algunes de les preguntes del 
fòrum.  Aquesta  “tornada  enrere”  s’havia  convertit  en  una  base  sòlida  de  reflexió  sobre  la 
pròpia formació lectora i les futures necessitats professionals. Simultàniament, el fet de fer la 
reflexió  en  un  fòrum  –i  no  en  un  document  privat  compartit  només  per  l’alumne  i  les 
professores–  havia  suposat  un  enriquiment  extraordinari  de  parers,  punts  de  vista, 
enfocaments, així com de coneixements sobre diverses maneres de  formar‐se. Curiosament, 
una eina aparentment distanciadora  i freda, com és  l’ordinador, els havia mostrat  la calidesa 
del compartir i els enormes avantatges de treballar en equip. 
 
 
6. Possibilitats de transferència a d’altres contextos 
 
El nostre projecte té com a precedent les sessions presencials fetes en l’assignatura Literatura 
Infantil  (de  la  diplomatura  de Mestre)  que  van  ser  validades  pel  Grup  d’Innovació  Docent 
Consolidat. La presencialitat i el contacte directe permetia una proximitat física i, especialment, 
l’aportació de materials reals (llibres, revistes, etc.) per part del propis alumnes. La virtualitat 
permet, en canvi, una agilitat més gran en les respostes i, sobretot, la possibilitat de compartir 
contextos allunyats. 
 
A partir de la nostra experiència, considerem que la indagació sobre les referències lectores és 
perfectament  transferible  a  diversos  contextos  educatius,  sobretot  a  partir  d’educació 
secundària. Així mateix, pot  ser una pràctica especialment  significativa en  la  formació  inicial 
d’estudis  lligats a  futurs mediadors de  literatura, com ara mestres, bibliotecaris o educadors 
socials.  
 
Entre  les  potencialitats  d’aquesta  indagació  volem  subratllar  la  riquesa  del  material  que 
aporten les respostes, tant des del punt de vista de recuperació del mostrari d’obres i d’autors 
prescrits des de les institucions o triats com a lectures de lleure, com des de les diferents vies 
d’accés a la literatura –tipologia de llibres, cinema, oralitat, etc. 
 
Algunes respostes són molt significatives en relació amb aspectes sociològics, amb la diversitat 
de vies d’accés a la literatura i, en conseqüència, amb la diversitat de factors que incideixen en 
la formació de lectors literaris i amb els aspectes de les obres que s’esmenten com a factors de 
la vigència d’algunes lectures. 
 
 
Bibliografia 
 
BARÓ, M.; COLOMER; T.; MAÑÀ, T. (2007). El patrimoni de  la  imaginació. Palma de Mallorca: 

Institut d’Estudis Baleàrics.  
CALVINO, I. (1992). Por qué leer a los clásicos. Barcelona: Tusquets. 
COLOMER, T. (1998): La formació del lector literari. Barcelona: Barcanova.  
COLOMER, T. (coord.) (2009). Lecturas adolescentes. Barcelona: Graó. 
DÍAZ‐PLAJA, A. (2002). «Les reescriptures a la literatura infantil i juvenil actual». En: COLOMER, 

T. (ed.): La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Barcelona: ICE/UAB, 
pàgs. 161‐ 170. 

DURAN, T.; LUNA, M. (2002). Un i un fan cent. Barcelona: La Galera.  
EQUIPO PEONZA (2004). Cien libros para un siglo. Madrid: Anaya.  



 39

GÁLVEZ, A. M. (2005). «Sociabilidad en pantalla. Un estudio de la interracción en los entornos 
virtuales». Revista de Antropología Iberoamericana. 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1382250> [14/04/2011] 

GARCÍA PADRINO, J.; CERRILLO, P. (coord.) (1990). Poesía infantil. Teoría, crítica e investigación. 
Cuenca: Universidad de Castilla‐La Mancha.  

GONZÁLEZ,  L  .D.  (2001).  Bienvenidos  a  la  fiesta. Diccionario  guía  de  autores  y  de  obras  de 
literatura infantil y juvenil. Madrid: CIE Dossat.  

GROS, B.; ADRIÁN, M. (2004). «Estudios sobre el uso de  los foros virtuales para favorecer  las 
actividades colaborativas en  la enseñanza superior». Teoría de  la Educación y Cultura 
en la Sociedad de la Información, n. 5. 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1048868> [14/04/2011] 

HINE, C. (2004). Etnogafía virtual. Barcelona: UOC. 
JOVER,  G.  (2007).  Un  mundo  por  leer.  Educación,  adolescentes  y  literatura.  Barcelona: 

Octaedro/Rosa Sensat.  
KNICKEBOCKER,  J.  L.;  RYCIK,  J.  (2002).  «Growing  into  literature:  Adolescent’s  literary 

interpretation and appreciation». Journal of adolescent & adult  literacy, n. 43:3, 196‐
208 

LERER, S. (2009). La magia de  los  libros  infantiles. De  las fábulas de Esopo a  las aventuras de 
Peter Pan. Barcelona: Ares y Mares. 

LLUCH,  J.  (ed.)  (2010):  Las  lecturas  de  los  jóvenes.  Un  nuevo  lector  para  un  nuevo  siglo. 
Barcelona: Anthropos. 

MANGUEL, A. (1998). Una historia de  la  lectura. Madrid: Alianza Editorial/Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez.  

PAGÈS, V. (2006): De Robinson Crusoe a Peter Pan. Un cànon de  literatura  juvenil. Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana.  

PÉREZ, R.; ÁLVAREZ, E.; GARCÍA, M. S.; PASCUAL, Mª .A.; FONTBONA, J. (2004). «Foro virtual: 
sus  nlímites  y  posibilidades  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje». 
<http://edutec2004.lmi.ub.es/pdf/183.pdf> [14/04/2011]  

PETIT, M.  (1999). Nuevos acercamientos a  los  jóvenes y  la  lectura. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

PRATS, M. (2009). «La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana». Caplletra, 
n. 46 p. 149‐182.  

SANAHUJA,  E.  (2005).  «Poesia  i  societat  al  principi  del  segle  XXI:  l’ensenyament  i 
l’aprenentatge  de  la  poesia  a  l’educació  primària  i  a  l’ESO».  En:  Expressió,  cultura  i 
cohesió social. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consell Escolar de Catalunya. 

SARLAND, C. (2003). La lectura en los adolescentes. México: FCE. 
THALER, D.;  JEAN‐BART, A.  (2002). Les enjeux du roman pour adolescents. Roman historique, 

roman‐miroir, roman d'aventures. París: L’Harmattan  
TOURNIER, M. (2009): Lecturas de juventud. Barcelona: Nortesur. 
TURIN, J. (1999). «Les collections pour adolescents: une  littérature spécifique, caracéristiques 

et  limites». En : Mercier, A. M. (ed.): Enseigner  la  littérature de  jeunesse? Lyon: IUFM 
de l’Académie de Lyon / Presses Universitaires de Lyon. 

TURIN, J. (2003). «La littérature de jeunesse et les adolescents». BBF, núm 3, pág.43‐ 50.  
WEBSTER, J. P. (2002). Teaching through culture strategies for reading and respoding to young 

adult literature. Houston: Arte Publico Press.  



 40

Annex  

 
[Els  textos es  reprodueixen  tal com van ser escrits pels participants en el  fòrum del curs. La 
doble barra inclinada indica salt de línia en l’original.] 
 
LECTURES D’INFÀNCIA 

‐ J. Vallverdú: Rovelló // S. Sorribas: El zoo d’en Pitus // Folch i Torres: Les aventures de Massagran. 

‐ Còmics d’Astèrix, de Tintin, Jan i Trencapins, Els Barrufets, Mortadelo y Filemón. 

‐ Els tres porquets, La Caputxeta vermella, La Ventafocs. 

‐ Contes d’Andersen i dels germans Grimm. 

‐ R. Dahl: Matilda i Charlie // Sopaboba, Ben quiere a Ana, Para abrir hundir aquí, etc. 

‐ Blyton: Los Cinco, Los Siete Secretos, Santa Clara, etc.  

‐ J. Spiri: Heidi i Otra vez Heidi.  

‐ J.R. Jiménez: Platero y yo, Crines al viento, etc. 

‐ Poesies de Gloria Fuertes.  

‐ Revistes: Cavall Fort, J’aime Lire [Tiro‐liro].  

‐ Llibres de pel∙lícules de Disney. 

LECTURES D’ADOLESCÈNCIA 

‐ Cuando Hitler robó el conejo rosa, de J. Keerr. Primo Levi, a Natalia Ginzburg, a Irène Nemirovsky. El guardián 
entre el centeno de J. Salinger. La hoja plegada, de W. Maxwell. El señor de las moscas de W. Golding. També 
Paulina d’Ana María Matute. La isla del tesoro de R.L. Stevenson. També Julio Verne i Erich Kästner. 

‐ Cantar del Mío Cid. El Quijote (fragmentado). El lazarillo de Tormes. Góngora, Quevedo y algun altre autor 
argentí.  

‐ Los cinco d’Enid Blyton. Agatha Christie, Stephen King, contes d’Andersen. Asimiov. Cómics: Asterix i Obelix, 
Tintín, Superlopez, Marsupilami, etc. Cuando Hitler robó el conejo rosa, La historia interminable, Charlie y la fábrica 
de chocolate, Lenka, Matilda, etc. 

‐ Momo. Marion Zimmer Bradley. Las Brumas de Avalon. Anne Frank i Christiane F.  

‐ A Hesse, a Camus, a Sartre, y después a Russel, a Nietzsche, a Unamuno, a González Prado. Romances clásicos 
españoles. Romanticismo y las generaciones del 98 y del 27, poesía latinoamericana del Modernismo (Darío y 
Chocano). Neruda, Borges y Vallejo, por citar nombres. 

‐ La colección Violeta (ed. Molino). Stevenson, Salgari, Kipling, Cooper, Haggard, Twain, Dickens, Alcott, Stowe. 
Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. La historia interminable, Momo y El mecanoscrito del segundo 
origen.  

‐ Los Cinco, de Enid Blyton. Puck, de Lisbeth Werner. Las aventuras de Tom Sawyer, Robinson Crusoe, Sissí, La isla 
del tesoro, Sandokán // La historia interminable y Momo // Los caballeros teutones o Los buscadores de oro. // Paul 
Éluard, Thomas Mann, Oscar Wilde, Nabokov, Kerouak, Boris Vian, Edith Warthon, Herman Hesse, Milan Kundera o 
Stephen King. // Cantar del Mío Cid (del que aún puedo recitar su comienzo en castellano antiguo), el Libro de 
Apolonio, el Lazarillo, el Quijote o la Celestina // Machado, la Generación del 27 y Blas de Otero // Luces de 
Bohemia, Tres sombreros de Copa, Yerma, Bodas de Sangre…  

 ‐ Borges, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, etc. Sábato, Cervantes, a Calderón, el Mío Cid, la Ilíada, la 
Odisea, etc. // La vida es sueño // Herman Hesse y Kafka // Neruda y Parra // Alberto Fuguet.// Simone de 
Beavouir. The catcher in the rye de Salinger // Rumble fish de Susan Hinton. // Alice in Wonderland y Through the 
looking glass Tolkien. Cómics, especialmente norteamericanos (DC y Marvel), (Moebius) y Jodorowsky (un escritor 
chileno). Quino y mafalda. El manga y el animé. Totoro de Miyazaki fue la puerta de entrada. 

‐ La historia interminable de M. Ende, también Momo // Tres pájaros de cuenta de Miguel Delibes. // Sempé, es La 
historia del señor Sommer. 

‐ Mirall Trencat de Mercè Rodoreda // Solitud de Víctor Català. 

‐ Series juveniles (como Puck, Los Cinco, Los Siete, Los Gemelos, Quinto Grado en Santa Clara, Esther y su mundo, 
etc.) género negro (Agatha Christie, Simenon, Conan Doyle, etc.) // Poe, Julio Verne, Shakespeare, Tolstoi, Dumas, 
etc. // García Márquez, Baroja, Fromm, Casona... 


