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25 aNyS DE LLEgIR pER SENtIR

Els vint-i-cinc anys de la majoria d’esdeveniments, d’activitats, de 
programacions se solen celebrar, o si més no commemorar, per-
què es consideren una fita important en una trajectòria. Ràdio 
Vilafranca i la gent que fem el programa “Llegir per sentir”, en Jo-
sep Ma. Soler i qui signa aquest escrit, també ho hem volgut fer, 
perquè creiem, i ens ho ha confirmat molta i molta gent, que al 
fet temporal, que ja és un mèrit de per si, s’hi ha d’afegir que el 
programa des del primer dia estigui dedicat únicament i exclusi-
vament a la LIJ (Literatura Infantil i Juvenil) en llengua catalana, 
la qual cosa el converteix, per desgràcia tot sigui dit, en un cas 
excepcional, en una rara avis. per què té mèrit? Doncs fonamen-
talment perquè la LIJ és una mica la ventafocs, la germaneta pobra de la literatura; perquè 
la LIJ per a molts és literatura de segona, com si escriure per a infants i joves no tingués 
cap mèrit i estigués a l’abast de tothom; perquè la LIJ té una presència, si la hi té, total-
ment residual o anecdòtica a la premsa i als mitjans de comunicació en general. Quants 
il·lustradors, escriptors, traductors o editors de LIJ, heu vist entrevistar a les televisions i a 
les ràdios, públiques o privades? Ben pocs, a tot estirar algun, per sant Jordi o per Nadal. 
Els mitjans de comunicació locals i comarcals en són una excepció més generalitzada del 
que ens pensem i un bon exemple el tenim en el programa “Llegir per sentir”, de Ràdio Vi-
lafranca, que durant aquests 25 anys ha entrevistat, cada setmana, més de 500 persones 
relacionades amb la LIJ: autors, sobretot, però també il·lustradors, traductors, editors, cu-
radors o adaptadors... I ho hem fet per raons molt diverses, però n’hi ha una de fonamen-
tal, que vam tenir clara des del primer dia i que encara la hi tenim: cal fomentar la lectura, 
cal engrescar a llegir, cal convèncer pares, avis, tiets i tietes... que la inversió en llibres per 

a infants i joves és una inversió de futur, és donar-los unes eines 
que els faran servei durant tota la vida. 
El programa no és pas un programa per a un públic infantil o ju-
venil. Va adreçat fonamentalment a possibles prescriptors: pa-
res, mares, avis, àvies, mestres..., a qui pot interessar de conèixer 
aquell llibre, o aquell autor, per recomanar-lo o comprar-lo. per 
això ni les franges horàries ni les preguntes de l’entrevista, ni el to 
que hi fem servir, ni... són pensats de cara als infants. Els progra-
mes pròpiament infantils, amb jocs, cançons, espectacles diver-
sos són tota una altra cosa.
Com ho celebrarem? Doncs amb una bona colla d’actes, ac-

tivitats i escrits d’allò més diversos i adreçats a tots els públics. tot just hi estem treba-
llant, però ja us en podem avançar alguns: per l’abril, inclosa en els actes de Vilapensa 
tindrem una taula rodona que es titularà “La felicitat a la literatura infantil i juvenil”; pel 
maig i el juny tindrem dues exposicions al Claustre de Sant Francesc: la primera dedicada 
a il·lustradors que han passat pel programa i d’homenatge a la Maria Rius, una de les pri-
meres il·lustradores que hi vam entrevistar, la segona exposició es dedicarà al joc, i més 
concretament al joc bèl·lic, a partir d’una proposta d’àlbum il·lustrat de la Núria tomàs 
Mayolas. Des d’aquí, des d’El 3 de Vuit, a més d’anar-vos informant de tot el que anem fent, 
publicarem una col·laboració mensual parlant de diversos aspectes relacionats amb la LIJ 
i que anirà a càrrec d’escriptors, crítics, il·lustradors que hagin passat pel programa. I te-
nim altres propostes relacionades amb els clubs de lectura, amb les hores del conte, amb 
presentacions de llibres, amb trobades d’escriptors i d’il·lustradors..., però de tot això ja us 
n’anirem informant.

“LLEGIR PER SENTIR”: 25 ANYS PARLANT DE LLIBRES PER A INFANTS I JOVES
Pere Martí i Bertran

Escriptor
www.rtvvilafranca.cat/programa/llegir-per-sentir/

Llicenciat en Ciències de la Informació l’any 
1989 per la UAB, exerceix de periodista 
des del 1987. És el Cap d’Informatius i 
Programes de Ràdio Vilafranca i Penedès 
TV. A la ràdio hi porta més de 25 anys. 
Presenta el programa Llegir per Sentir de 
Ràdio Vilafranca, programa que divulga 
setmanalment obres de literatura infantil i 
juvenil catalana mitjançant una entrevista 
a un autor o autora sobre un dels seus 
llibres. El programa es va iniciar l’any 1994 i 
des d’aleshores està coordinat per l’assessor 
literari Pere Martí. L’any 2003, arran dels 
10 anys de programa va ser guardonat 
amb el premi Atlàntida que atorga el Gremi 
d’Editors de Catalunya i l’any 2007 el premi 
“Pàgines hertzianes” de la revista Faristol i 
el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil.

Com es va gestar la idea de 
crear un programa dedicat a la 
literatura infantil i juvenil?
Va ser una mica casual. Quan vaig començar 
a fer el Magazine per Ràdio Vilafranca, ara fa 
27 anys, en dèiem el “Tastaolletes”. Dins el 
programa vaig pensar dedicar uns minuts a 
recomanacions literàries de persones que ha-
guessin llegit un llibre. Vaig contactar amb pro-
fessors d’institut com la Xè Senabre o el Pere 
Martí, amb qui aleshores no ens coneixíem i el 
Joan Sàbat. Va ser quan vam iniciar un progra-
ma on un cop al mes cadascú d’ells comentava 
una obra literària que havia llegit. Per diverses 
raons vam haver de canviar el format i va ser 
quan el Pere Martí em va proposar dedicar l’es-
pai a literatura infantil i juvenil i la idea la vam 
capgirar de tal manera que era jo qui em llegia 
una obra i tot seguit entrevistava els autors.

Quina és la dinàmica del programa?
És ben senzilla. El Pere Martí és la persona que  
coordina el programa i qui contacta amb les 
editorials. A l’any acostumen a passar pel pro-
grama unes set editorials. A nosaltres ens in-
teressen les col·leccions infantil i juvenil i de 
comú acord seleccionem els llibres. El següent 
pas es posar-se en contacte amb l’autor que en-
trevistem al programa però també ho fem amb 
il·lustradors, traductors o editors. Normalment 
les editorials ens cedeixen dos exemplars, un 
per fer-ne la lectura i l’altre el regalem dins el 
Magazine actual que presenta la Sílvia Delga-
do. El programa sol durar uns vint minuts i es 
basa en l’entrevista al voltant de les meves re-
flexions de la temàtica del llibre.

Quan es pot escoltar el programa?
Els dimecres a la nit, a les 21 h i els dissabtes en 
reposició a les 13.30 h. És un programa de ràdio 
tot i que un any vam intentar transportar-lo a 
la televisió i vam veure que no era factible.

L’espai no va adreçat a infants 
sinó a un públic adult?
Als que en diem prescriptors. És un espai pen-
sat per a la família, pares i mares, avis, tiets... 
També l’adrecem a mestres o pedagogs, bibli-
otecàries però sobretot a famílies que puguin 
estar interessades en un llibre en concret.

Un quart de segle amb xifres 
importants darrere?
Entre autors i editors hem entrevistat més de 
500 persones i 45 editorials diferents. Entre 
ells 336 autors, 75 il·lustradors, 31 traductors 
i 67 editors. Aquí vull ressaltar que hem mirat 
de donar cabuda a totes les editorials, siguin 
grans o petites i territorialment hem abastat 
els Països Catalans. Per citar els noms que més 
han passat pel programa són el Josep Francesc 
Delgado, la Maria Carme Roca, el Pau Joan 

Hernàndez o la Dolors Garcia Cornellà.

Quins actes s’han planificat 
per celebrar els 25 anys?
El novembre passat vam participar en una tau-
la rodona dins el Congrés de Literatura Infantil 
i Juvenil catalana. Farem un parell d’exposici-
ons molt interessants al Claustre de Sant Fran-
cesc, al maig i al juny. Una sota el nom “25 anys 
de Llegir per Sentir”, que comptarà amb obres 
originals de la il·lustradora riudebitllenca, Ma-
ria Rius i també hi haurà una projecció amb 25 
llibres que han passat pel programa en aquest 
temps. A les dues exposicions hi hauran activi-
tats paral·leles. La segona es dirà “Tinc un tanc 
de joguina”, basada en un poema del Pere Martí 
i que comptarà amb il·lustracions de la Núria 
Tomàs. També organitzarem una taula rodona 
dins el Vilapensa, a l’abril.

Josep M. Soler
pERIoDISta I pRESENtaDoR 
DEL pRogRaMa  “LLEgIR pER 

SENtIR” DE RÀDIo VILaFRaNCa

“El programa 
s’adreça a possibles 
prescriptors, pares, 
mares, avis, àvies o 
mestres interessats 
a conèixer un llibre 

per recomanar-lo 
o comprar-lo”

ENTREVISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                  Xavi gonzàlez

Imatge d’una emissió del programa de Ràdio Vilafranca amb Pere Martí i Josep Maria 
Soler | JoRDI MoRgaDES

Folklore

Els Falcons de Vilafranca participen en la 
rebuda del jurat del programa Got Talent

La colla va ser dilluns al vespre 
una dels protagonistes de la 
quarta temporada de Got Ta-
lent. Durant la gravació, van fer 
una escala de vuit i dos pilars de 
quatre davant del teatre Victòria 

de Barcelona per rebre al jurat, 
que enguany incorpora nove-
tats amb Eva Isanta i Paz Padi-
lla, que se sumen a Risto Mejide 
i Edurne.  Dilluns es va emetre 
el vídeo promocional sencer. 

Músca

El 3 de Vuit regala una entrada doble per a l’espectacle 
d’òpera i humor “Tenors” del Festival MUSiCVEU 

El 3d8 regala una entrada do-
ble per a un dels concerts de 
la programació del Festival 
MUSiCVEU que se celebra al 
Fòrum Berger Balaguer de Vi-
lafranca. Serà per al diumenge 

10 de febrer amb l’espectacle 
d’òpera i humor “Tenors”, a 
càrrec de la Companyia Illumi-
nati. Per aconseguir les dues en-
trades cal ser subscriptor del set-
manari i trucar al 93 892 10 35.

25 anys presentant el programa de Ràdio Vilafranca “Llegir per sentir”


