
CLUB DE LECTURA: VIURE EL LLIBRE  

 Cada lector es, cuando lee el propio lector de si mismo. La obra del escritor no es 

más que una especie de instrumento óp8co ofrecido al lector para permi8rle discernir 

lo que, sin ese libro, no hubiera podido ver en si mismo. 

                                                                          Marcel Proust Le temps retrouvé 1927  

                                                     Pequeñas doctrinas de la soledad. Miquel Morey 

                                      

DESCRIPCIÓ  GENERAL: 

Proposem un Club de lectura per compar8r experiències de vida; on els llibres 

esdevinguin  un mirall on poder-nos veure reflec8ts. Per això li diem Viure el llibre. 

Volem anar un pas enllà i dur la lectura de ficció a un terreny  personal en companyia 

d'altres, vinculant literatura i psicologia. 

JUSTIFICACIÓ: 

Els llibres són recreacions. Ens parlen de nosaltres, els humans. I dels temes que ens 

(pre)ocupen: la vida, la mort, l'amor, l'odi, guanyar i perdre, les diferents fases vitals 

(infància, adolescència, vellesa), l'ambició, el sen8t de l'existència... I sobre tot, de les 

relacions amb els altres. 

Qui no s'ha sen8t iden8ficat amb un personatge o situació? Qui no ha sen8t que un 

autor posava les paraules apropiades a sen8ments, creences o pensaments que no 

sabia dir? 

Per això parlem de literatura i psicologia, perquè  la recreació ens porta a mirar-nos. El 

llibre esdevé així un mirall. 



OBJECTIUS: 

• Obrir un espai de trobada amb un mateix en companyia d’altres persones 

• Afavorir mitjançant la lectura de ficció el  coneixement personal 

• Potenciar la crea8vitat com a via de descoberta i de gaudi 

• Afavorir la u8lització dels sen8ts ( a part de la vista) per amplificar les 

vivències 

METODOLOGIA: 

Proposarem la lectura de diversos llibres que ens semblen suggerents per abordar 

temes que ens toquen de prop. La lectura és individual i després hi ha una posada en 

comú mitjançant una sèrie d’ac8vitats. La idea és, enlloc de debatre sobre temes 

abstractes, dur-los a un terreny el més personal possible, establint un diàleg amb el 

llibre, els personatges i les situacions i veure què diuen de nosaltres. 

1r - lectura individual 

-En una vida dissenyada per no aturar-nos, cal que reconquerim estones per a 

nosaltres  mateixos, per estar amb un mateix. Relacionar-nos amb el llibre, ens pot dur 

a algunes descobertes, a alguns (re)coneixements personals així com a gaudir de la 

nostra companyia. 

2n - posada en comú 

2-L'intercanvi. La proposta de compar8r amb altres és perquè el grup resulta nodridor: 

escoltar els altres ens pot aportar aprendre dels seus punts de vista o, si més no, 

adonar-nos que hi ha altres mirades ben diferents a la nostra. En temps de treball en 

equip, escoltar els altres és una bona tasca per a exercitar l’empa8a, l’escolta ac8va  i el 

respecte a la diversitat.    



3r - AcMvitats vivencials 

A través de propostes experiencials centrades en la crea8vitat i  que impliquen el cos, 

les emocions, els pensaments i les accions ens proposem configurar un ambient 

acollidor i de confiança, eminentment lúdic, que facili8 submergir-nos en el nostre 

interior i ampliar  la  nostra consciència, per eixamplar a la vegada les nostres 

possibilitats d’escollir en la vida. 

TIPUS DE FORMAT: 

Presentem tres modalitats diferents (mensual: una sola sessió/ quinzenal: dues 
sessions/ i setmanal: quatre sessions).


