MEMÒRIA AMBAIXADA DE LECTURA 2018

ANTECEDENTS

L’ambaixador de la Lectura és un projecte que naix al Regne unit el 1998 arran d’una conversa entre Ted Hughes, ‘’Poet
Laureate’’ d’aquell any, i l’autor de literatura infantil Michael Morpurgo. Consideraren molt interessant nomenar un ambaixador/a de la lectura per poder combinar el poder de l’escriptura i la il·lustració per a infants, amb la necessitat de
posar en valor aquelles persones que han fet una contribució significativa dins el món dels llibres infantils.
A dia de hui està implantat i en funcionament en huit països: Austràlia, Finlàndia, Holanda, Irlanda, Mèxic, Suècia, Anglaterra i Gal·les on l’ambaixador/a s’adreça a un públic infantil o juvenil i, per tant, els nomenats són autors o il·lustradors.
El projecte funciona en cada país de manera diferent però amb objectius similars. En el cas del Regne Unit l’ambaixador
és un premi que compta amb remuneració econòmica. A altres indrets, com per exemple Austràlia, l’autor pot no tindre
la nacionalitat australiana però està obligat a viure en el país durant el seu mandat. Excepte a Mèxic, el mandat té una
durada de dos anys.
Aquest projecte s’ha concebut per dotar de prestigi i reconeixement públic a un autor perquè siga considerat un
referent dins la nostra societat. En aquest sentit l’objectiu de l’Ambaixada és la trobada i el diàleg amb lectors
mitjançant els clubs de lectura en biblioteques o altres institucions, amb especial atenció al sistema educatiu i
als lectors més joves.
L’Ambaixada de la Lectura va iniciar el seu recorregut cultural l’any passat i el balanç no pot haver estat més
positiu.

PROPÒSIT

L’ambaixador es planteja com la figura que vol apropar i fomentar hàbits de lectura entre la societat. Per aconseguir-ho ha estat viatjant per totes les comarques amb una completa agenda que l’ha acostat als lectors en biblioteques,
escoles i llibreries on ha propiciat trobades i activitats de foment lector amb els següents objectius:
1.- Promoure el valor, la importància i la naturalesa transformadora de la lectura.
2.- Influir en els hàbits de lectura de la societat valenciana.
3.- Visibilitzar el llibre i els autors en català.
4.- Impulsar la lectura com a via fonamental d’accés al coneixement per part de la ciutadania.
5.- Contribuir a aconseguir una millora dels índexs en l’hàbit i la competència lectora en català al País Valencià.
6.- Contribuir a la divulgació i al coneixement dels escriptors per part de la societat.
7.- Contribuir a la divulgació i al coneixement de la literatura catalana actual.
8.- Homenatjar als grans de les nostres lletres.
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AMBAIXADOR DE LA LECTURA 2018
Carles Cano sol adjudicar a l’atzar un paper important en el seu propi esdevenir, ja que assegura haver començat a
escriure per una aposta amb un amic. Apostaren a veure qui era capaç d’escriure deu pàgines per presentar-se a un
concurs de contes de premi sucós. Va ser Carles qui va guanyar l’aposta, el premi no. Tanmateix això el va engrescar a
continuar escrivint.
També fou l’atzar que el va conduir cap a la narració oral a què dedica la meitat del seu temps actualment ja que, veient
que les trobades amb alumnes que li sol.licitaven podien fer-se llargues i monòtones, va començar a preparar-se narracions com si foren un as a la màniga que fera més lleuger l’encontre. Aquestes narracions acabaren agafant més i més
força i va arribar el moment que en alguns casos substituïren la trobada amb autor per una sessió de narració.
El seu amor a les paraules i l’habilitat com a narrador li venen, no obstant de prou més lluny. En la més tendra infantesa
va ser son pare, Julián Cano, qui encisava els seus fills amb històries conegudes, inventades i amb la narració de contes,
com aquell el començament del qual marcà una fita per a Carles: «Amb una flauta sota el braç i una ploma en el barret…»
Aquest entranyable narrador que era son pare, a qui el fill ret homenatge en una obra de trets autobiogràfics titulada Límpida Fons, desaparegué massa prompte. Amb la mort de son pare, als 8 anys, intern en un col.legi de monges, a Carles
se li van acabar els contes. Li quedaven, malgrat això, les sessions contínues de cinema dominical, aquelles de dues pel.
lícules en què podia enganxar-se de nou amb la primera, com en un conte de mai no acabar. En el pati, a l’hora de l’esplai,
el petit Carles era sol.licitat pels seus companys perquè contara les pel.lícules de la setmana.
D’aquesta manera, es convertí en un lector sense llibres que, a manca de millors ofertes, devorava els llibres de text
de llengua i literatura només caure a les seues mans al començament del curs. Hi llegia les seleccions de fragments de
lectura que, moltes voltes, quedaven incomplets, en suspens. N’hi hagué un d’Horacio Quiroga, «El paso del Yabebrirí»,
que el deixà especialment intrigat. Al cap de dotze anys d’haver llegit aquest fragment, va tenir la sort de trobar el text
original complet i pogué completar per fi la història.
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Quan Carles relata una història, ja siga de la tradició oral o de les
escrites per ell mateix, fa la sensació d’estar davant un xiquet reconcentrat en el seu joc de batalletes que, visualitzant la representació
de cada paraula, les va esguitant d’onomatopeies: «Tin!» «Nyas!»
«Coca!» «Pren!» «Xas!» «Boooommm!»

BIOGRAFIA I OBRA
Carles Cano Peiro (València, 1957) és llicenciat en Filologia Catalana
i ha exercit la docència en instituts durant més de vint anys. A més ha
treballat d’ebenista, de tallista en fusta, de cambrer, de mestre de ball,
de guionista i locutor de ràdio i televisó.
La seua trajectòria com a escriptor d’obres destinades a xiquets i joves comença a principis dels anys 80 del segle XX. Després de la
precarietat de moltes dècades, la dels 80 es convertí a tot l’estat espanyol en una època daurada de la Literatura Infantil i Juvenil. Aquest
impuls nou va traure a la llum autors de diversos temps, geografies i
cultures; entre ells va aparéixer Carles Cano amb les seues primeres
obres en català i castellà.
Amb Aventures de Potaconill, va quedar finalista del premi Enric Valor
en 1981. L’obra va ser publicada dos anys més tard. Des d’aleshores,
l’autor ja no cessaria en el seu treball de creació literària. Paral·lelament, la seua dedicació a la narració oral anà en augment, a més de
les intervencions en taules redones, jornades, cursos i conferències.
Treballà com a locutor i guionista en Ràdio 9 i la Cadena SER. Guionista també de televisió, va intervenir en programes de Canal 9 i de
TVE.
Amb el canvi de segle, inicià una nova vessant creativa a través de la
poesia visual i objectual. Ha portat a terme dues exposicions: «Poemes, broemes i altres artificis» i «Cartes», la primera amb la poma
com a motiu central i la segona amb cartes de la baralla.
En 2005, va impulsar el projecte «Trueque», una exposició intercanvi
d’obres amb més de mig centenar de poetes, il.lustradors, dermatòlegs, titellaires, pintors, escultors i professors d’anglés.
També ha elaborat llibres de text, especialment per a l’editorial Anaya,
i ha fet multitud de conferències i xarrades a universitaris i en formació del professorat.
Tot al llarg de la seua trajectòria, Carles Cano ha estat guardonat amb
diversos premis, entre els quals cal esmentar el premi Lazarillo de
1994 per l’obra de teatre T’he enxampat Caputxeta! una obra àmpliament representada arreu del territori espanyol. Aquesta mateixa obra
i En què es diferencien el Blanc i el Negre van ser seleccionades per
als premis “White raven” per la Biblioteca de la Joventut de Munic en
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1996. En 2007 va guanyar el premi de l’Hospital Sant Joan
de Déu amb Per un botó, i en 2012 el premi Carmesina
per Set Blancaneus i un Nan, premi Samaruc 2013.

PLA DE COMUNICACIÓ

A partir de la imatge corporativa i la web de l’Ambaixada
de la Lectura on s’informa de cadascun dels actes de l’ambaixada així com l’agenda d’actes, s’ha modificat per adaptar-la al nou Ambaixador.
S’ha continuat treballant amb els clubs de lectura, biblioteques i d’altres perquè Carles Cano participe en cadascun
dels actes que organitzen. En aquest trimestre tenint com
a objectiu formar part de tots els actes que se celebren al
voltant del 23 d’abril i les diferents Fires del Llibre que es
fan pel nostre territori.
Objectius
- Acostar el públic a la lectura en veu alta.
- Aprendre a recitar poesia.
- Aprendre a contar contes.
- Un acostament a la poesia visual.
- Aprendre a ser creatius i imaginar històries.

PAGINA DE FACEBOOK

L’Ambaixada compta amb una pàgina corporativa molt més
dinàmica que la mateixa web -ja que pot interactuar amb
els seus segidors i seguidores- que informa de les diferents
accions que es duen a terme així com d’aquelles que tenen
relació amb la lectura i el seu foment.
La pàgina incorpora cada dia continguts nous i d’actualitat

TwItter @AmbaixadaLectura

La funció de twitter no és sols comunicar les accions de
l’Ambaixada. La capacitat d’aportar reflexió sintètica, veloç
i encapsulada en píndoles de 140 lletres en permet treballar construint una marca personal i l’accés immediat sobre
qualsevol apreciació, campanya o temari que exposen els
nostres vinculats, en aquest cas el foment de la lectura. .
Twitter també

ENTREVISTES A MITJANS DE COMUNICACIÓ
Aprofitatnt els desplaçament de l’Ambaixadora a diferents
comarques s’ha marcat tot un programa d’entrevistes en
mitjans locals i comarcals preferentment en ràdio i televisió.
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AGENDA DE L’AMBAIXADOR
08/03 #LletraLila a Merce Viana Martínez. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
22/03: Presentació Auca de Paiporta.
13/04 Premis Literaris Ciutat d’Algemesí.
14/04 Fira del Llibre d’Alfafar.
15/04 Mislata Acerca. Homenatge a les persones immigrants.
20/04 Poefesta a Oliva.
21/04 Fira del Llibre de la Vall d’Uixò.
Entrevista a Tele 4 la Vall
22/04 “Escrivim i dibuixem” Taller a la Pobla de Vallbona.
23/04 Homenatge al poeta Manel Marí al Centre Octubre de
València.
25/04 Recepeció a les Corts Valencianes amb motiu del 25
d’Abril.
25/04 Taller d’escriptura a Almussafes.
26/04 Inauguració Fira del Llibre de València
27/04 Programa especial d’Al ras dedicat a la Fira del Llibre.
05/05 Cuina i Poesia amb Adisto, l’Associació de discapacitats
intel·lectuals a Torrent.
05/05 “Cultura als pobles de València”. Mauella: Poesia al carrer.
09/05 Recital de poesia a L’Eliana.
09/05 Xarrada sobre literatura. CEIC Alfons el Vell, Gandia:
12/05 Trobada d’escriptors de la Vall d’Albaida a Terrateig.
18/05 Poesia i menuts. Mutxamel.
18/05 Poesia al carrer a Almassora.
19/05 Trobada d’Escoles en Valencià de la Vall d’Albaida a
Montxelvo.
19/05 Poesia i contes. Cultura als Pobles. El Perellonet. Ajuntament de València
20/05 Pregó de la Fira del Llibre del Puig.
25/05 Poesia al carrer a Port de Sagunt.
26/05 Classe magistral al màster en comunicació i mediació
cultural de la Universitat d’Alacant a Altea.
27/ 05 10 motius pels quals paga la pena contar a l’escola.
Universitat Catòlica de València.
28/05 Entrega de premis de lectura en Veu Alta, “De viva veu”
al Palau de la Música de València.
29/05 Conta contes al Ceip Sant Sebastià de Rocafort.
29/05 Conta contes a les Escoles Sant Josep d’Alacant.
04/06 Conta contes IES el Cabanyal de València.
04/06 Acte de cloenda “Repte Lectpr” d’Utiel
06/05 Poesia a l’escola, Ceip Blasco Ibàñez de Museros
06/05 Poesia a l’escola, Escola Helios de l’Eliana.
07/06 Poesai a l’escola Ceip Pintor Sorolla de Yàtova.
07/06 Cloenda de curs de Voluntariat del valencià a Sedaví.
09/06 Trobada d’Escoles en Valencià de l’Alcoià- Comptat.
Biar.
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11/06 Conta contes al Ceip ramon Laporta de Quart de Poblet.
11/06 Conta contes al Ceip Luis Braille de València.
12/06 Taller de lectura en veu alta a l’IES Serpis de València.
13/06 Poesia a l’escola. Museros.
14/06 Poesia a l’escola Helios.
14/Poesia a l’escola. Ceip Joaquim Sorolla de Yàtova
15/06 Entrevista per al programa Tercera Persona del Singulara
la Xarxa d’emissores minicipals del País Valencià.
http://www.ivoox.com/tercera-persona-del-singular-carles-cano-audios-mp3_rf_26548545_1.html
18/06 Lliurament dels “Premis del repte lector” a Utiel.
29/06 Cloenda de la Trobada de Clubs lectors de la Ribera a
Sueca.
01/07 Teatre al carrer. Russafa. Gran Fira de València.
02/07 Cloenda del Voluntariat del valencià de Quart de Poblet.
04/07 Jornades AKOE sobre educació a l’Escola Comenius.
20/07 Contacontes al Rector Peset per estudiants estrangers de
la Ramon Llul.
20/07 Teatre a la plaça de Benimaclet. Gran Fira de València.
22/07 Teatre a la plaça de Campanar. Gran Fira de València.
24/07 Contes a la Lluna de Juliol a Paiporta.
09/09 Setmana del Llibre en català. Barcelona
19/09 Tallers d’Escriptura creativa a la Universitat de València.
26/09 Congrés Litera’t: aprenentatge de les llengües mitjançant
la literatura. Palau de les Arts de València.
28/09 20é Premi Bernat Capó de difusió de la Cultura Popular
a Dénia.
29/09 “Poesia Visual, una altra manera d’entendre el món”. Congrés Internacional de Plurilingüisme.
05/10 III Marató de Lectura el Camp de Túria-La Serranía a la
Plaça Major d’Olocau.
05/10 Lliurament de premis Vila de Puçol.
07/10 Inauguració Fira del Llibre de Torrent.
07/10 Contacontes a Onda.
13/10 III Marató de Lectura del Camp de Túria-La Serranía. Gàtova.
18/10 Taller pràctic de narració oral. Centre FPA Torrent.
20/10 I Aplec de Ciutats Lectores. El Puig
21/10 III Marató de Lectura del Camp de Túria-La Serranía. Marines.
24/10 Paller pràctic de narració oral. Sant Joan de Ribera de
Burjassot
27/10 Paiporta món de contes.
27/10 Poesia al carrer. Arrancapins. Cultura al barris. Ajuntament de València.
28/10 III Marató de Lectura del Camp de Túria-La Serranía. Villar
del Arzobispo.
01/11 Inauguració de la Plaça del Llibre de València i entrega de
premis Plaça del Llibre.
03/11 Cultura als barris. La Malvarosa.
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03/11 Pregó Ambaixada de la Lectura dins la Plaça del Llibre.
04/11 Poesia al carrer. La Carrasca. Cultura al barris. Ajuntament de València.
06/11 Entrevista al programa Pròxima parada sobre com potenciar la lectura.
09/11 Premis Ciutat d’Alzira.
16/11 Jornades d’animació lectora. València
20/11 Dia del Llibre valencià. Presentació de l’acte a la Universitat Jaume I de Castelló.
23/11 Premis Ciutat de Gandia.
24/11 Premis Ciutat de Benicarló.
14/12 Festival internacional Babacamo de llibre Il·lustrat
16/12 Festival internacional Babacamo de llibre Il·lustrat
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