
Maite Monar observa l’eferves-
cència de les noves tecnologies 
de la informació i la comunicació, 
conegudes popularment com les 
TIC, i les considere instruments 
potentíssims que ens permeten 
fomentar el gust per la lectura 
en qualsevol lloc i moment. «Dis-
posem de blogs, wikis, Twitter, 

Instagram, Facebook i un munt 
de plataformes per a promocio-
nar els llibres i els seus autors. 
Les TIC són molt motivadores i 
molt efectives sobretot entre els 
més joves», subratlla.

De fet, la secretària tècnica 
del Consell Escolar encara té ben 
presents alguns dels llibres que li 
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«Tota la societat ha d’estar 
implicada en la promoció de la 
lectura»

han causat més impacte al llarg 
de la seua vida. «Com la majoria 
de xiquetes de primer de BUP Mor 
una vida, es trenca un amor, de 
Joan Pla, va ser una de les meues 
lectures de capçalera. Després 
arribaren les Memòries d’Idhun de 
Laura Gallego» i últimament s’ha 
decantat més per llegir literatura 
sobre la Guerra Civil espanyola, el 
novel·lista xilé Roberto Bolaño i 
Silvestre Vilaplana, de qui ha lle-
git recentment La mèdium.

Considera que els docents 
«som bons mediadors de lectura, 
però que la família també ho 
hauria de ser». És per això que 
recomana fermament l’assistèn-
cia a tertúlies i rutes literàries, a 
la biblioteca o als recitals de po-
esia perquè «tota la societat ha 
d’estar implicada en la promoció 
de la lectura». 
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“ Disposem 
d’un munt de 
plataformes per 
a promocionar els 
llibres i els seus 
autors. ”
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Una campanya 
necessària
La professora i també codi-
rectora del diploma «Cultura, 
lectura i literatura infantil i 
juvenil» de la Universitat de 
València, Maite Monar, defi-
neix la campanya «Llegir en 
valencià» com a «molt neces-
sària» sobretot per a lectors 
que comencen ara a llegir en la 
nostra llengua, sentencia. Allò 
que més li agrada, continua, és 
que l’objecte de la campanya 
és fomentar la lectura i pro-
mocionar el valencià «dos as-
pectes que, desgraciadament, 
encara no han assolit la norma-
litat desitjada en la nostra so-
cietat». El dissabte, 8 de juliol, 
es distribueix a través del diari 
Levante, i per només 1 euro, el 
sisé llibre de la col·lecció «Lle-
gir en valencià, les nostres 
contalles» La dansa del vetla-
tori, de Vicent Borràs. Una nar-
ració ambientada a la Costera 
a través de la qual coneixerem 
la vida de Joanet. La Fundació 
Bromera per al Foment de la 
Lectura impulsa aquesta cam-
panya des de fa dotze anys. 


