
I el títol?  
Doncs el programa el 
va batejar en Joan, el 
tècnic de so. Llegir, sentir 
emocions, llegir, sentir 
les veus a la ràdio...  
El nom va agradar  
i així va quedar!

Llibres a la ràdio
Avui hem anat a un estudi de ràdio i ens hem posat els 
auriculars perquè ens expliquin com es fa un programa 
dedicat a la literatura infantil!

Hem anat a terres del Penedès, on ens esperen en 
Josep Maria i en Pere. Però, per què hem anat allà, 
precisament? Doncs perquè a Ràdio Vilafranca fa 

25 anys que aquests periodistes van començar 
Llegir per sentir, un programa dedicat a 

parlar amb autors de llibres infantils i juvenils. 
I com que en són uns experts, ens ho han 

explicat amb tot detall/pels i senyals!

Josep M. Soler
PERIODISTA
Cap d’informatius de Ràdio Vilafranca
És qui posa la veu: fa les  
entrevistes del programa

“Jo soc periodista i la 
meva feina és fer els 
informatius d’aquí 
la ràdio. No soc cap 
entès en literatura 
infantil, però soc 

un apassionat de la 
lectura! Amb en Pere 

ens hem entès sempre 
molt bé: si no, no hauríem arribat fins 
aquí, fent el programa durant vint-i-
cinc anys. A Llegir per sentir parlo amb 
els autors sobre el seu llibre -que m’he 
llegit abans, és clar!-. Normalment ho 
faig per telèfon, però si són de per 
aquí a prop venen a l’estudi des d’on 
gravem el programa.”

Pere Martí
PROFESSOR I ESCRIPTOR 
Expert en literatura infantil
És qui fa la feina silenciosa: 
coordina el programa

“Quan fa uns 
anys en Josep M. 
em va demanar de 
col·laborar en una 
secció de literatura 
dins el seu progra-

ma-magazín, ho vaig 
fer encantat. I el que  

 va començar essent una 
secció es va acabar convertint en un progra-
ma! A Llegir per sentir soc el qui prepara el 
contingut del programa. Parlo amb les editori-
als, escullo els llibres de què parlarem i contac-
to amb els escriptors, il·lustradors i editors per 
convidar-los al nostre programa. Parlem amb 
autors de tots els Països Catalans i també hem 
contactat amb autors del País Basc i Galícia!”

Com és, el programa?
Cada Llegir per sentir, que dura uns 20 minuts, està 
dedicat a un llibre. I se’n parla mitjançant una entre-
vista amb l’autor; en pot ser l’escriptor, l’il·lustrador, 

el traductor o l’editor. És una conversa sobre el llibre: 
què hi passa?, com l’ha escrit, dibuixat o traduït? I 

sobretot, tots els secrets que l’autor vulgui explicar!

S’emet els dimecres a les nou del vespre a Ràdio  
Vilafranca i també es penja al web de la ràdio, 
perquè tothom qui ho vulgui el pugui escoltar.

Un programa-iceberg
La mitja hora curta que dura aquest programa és la 
punta de l’iceberg de la feina de divulgació de la 
literatura infantil al Penedès. En Pere i en Josep M. 
Sempre han intentat que la ciutat i les entitats s’im-
pliquin a parlar de la literatura adreçada a vosaltres, 
que sovint en alguns espais està una mica arraco-
nada. “Estem contents perquè sobretot aquest any 
d’aniversari hem proposat activitats a la ciutat que són 
molt interessants. Des d’exposicions, xerrades, col·labo-

racions amb escoles, centres culturals... L’important és 
que es parli de la literatura infantil!”, ens diu en Pere.

Al programa han  
entrevistat més de  

500  
persones!

336 autors 
75 il·lustradors 
31 traductors
67 editors

“Hi ha gent que truca a la Ràdio per demanar 
on poden trobar el llibre de què vam parlar 

ahir, o ens demanen el títol perquè no el van 
sentir... Això vol dir que el programa engresca 

els pares, avis, mestres, oncles...a recomanar 
lectures als petits de casa.” (Josep M.)

Hem demanat a en Josep 
M. i en Pere que escullin un 
dels llibres que més els han 
agradat dels què han parlat 
aquests 25 anys. Difícil, 
però al final s’han decidit...

Al claustre de Sant Francesc de Vilafranca s’hi fan exposicions 
amb motiu de la celebració del programa relacionades amb la 

literatura infantil. Fins al 30 de juny s’hi pot veure “Tinc un tanc 
de joguina”, feta  a partir d’un poema pacifista d’en Pere i les 

il·lustracions de Núria Tomàs.

Moltes gràcies, Josep M. i Pere per explicar-
nos el vostre programa. Esperem que pugueu 

celebrar 25 anys més de literatura infantil  
a les ones radiofòniques!

Un safari dins de casa
Joan de Déu Prats

“Recordo que, quan els 
meus fills eren petits, els 
el llegia a l’hora de sopar 
fent una mica el boig i els 
encantava!”

Ostres, tu, quin cacau!
Maite Carranza

“Un llibre divertit, trencador i 
encara de bon llegir, malgrat 
que va ser escrit i publicat fa 
més de trenta anys, l’any 1986.”

Trieu-ne un!
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