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Comencem pel començament: un club 
virtual de lectura no és el mateix que un 
club de lectura virtual. Sembla un em-
barbussament però realment la diferèn-
cia semàntica ens serveix per explicar 
que un club virtual de lectura, és a dir, 
un club en línia sense presencialitat, és 
real i ben real! I és que al capdavall es 
fa exactament el mateix que en un club 
tradicional: compartir amb els companys 
lectors les diferents impressions que 
ens provoca un llibre. Els ingredients 
que necessitem per crear una modalitat 
o l’altra són pràcticament els mateixos, 
amb alguna especificació que passem a 
descriure tot seguit.

Per muntar un club virtual de lectura 
necessitem només quatre elements, els 
mateixos que per a un club presencial! 
Això és: un llibre; un grup de persones 
disposades a llegir, compartir i gaudir 
de la lectura; una persona moderadora i 
una plataforma –que en un club presen-
cial acostuma a ser una biblioteca, una 
escola, una entitat cultural...

El llibre que marcarà 
el calendari 
Tenim diverses opcions: 

•  Opció a: establir un únic dia per tro-
bar-nos virtualment –després d’haver 
llegit el llibre– a través de qualsevol 
plataforma de videoconferència mul-
tilateral i comentar en una única ses-
sió tot allò que la persona moderadora 
consideri adient. Aquest model és se-
gurament el que més s’assembla a un 
club presencial. Els lectors llegeixen a 
casa, anoten... i després ho compartei-
xen plegats en una única sessió. 

•  Opció b: establir diversos dies de tro-
bades virtuals a través de plataformes 
de videoconferència multilateral. En 
aquest cas, el calendari vindrà marcat 
pel nombre de pàgines –capítols, con-
tes, poemes, etc.– en què la persona 
moderadora decideixi dividir la lectu-
ra. Per tant, del dia 1 al 10 els lectors 

llegiran x pàgines que comentaran la 
primera sessió. De l’11 al 20 llegiran x 
pàgines més que comentaran en la se-
gona sessió, i així fins acabar el llibre. 
El moderador anirà publicant intro-
duccions i materials diversos abans de 
cada sessió. 

•  Opció c: usar una plataforma en què 
els lectors puguin anar escrivint les se-
ves impressions, preguntes... que seran 
ateses per la persona moderadora. Hi 
haurà igualment un calendari que mar-
carà el ritme de la lectura que acabarà 
amb una darrera sessió a través també 
d’una plataforma de videoconferència 
multilateral. És, per tant, un model hí-
brid que té l’avantatge de generar un 
contingut escrit que sempre podrem 
recuperar. En l’apartat dedicat a la pla-
taforma veurem quines possibilitats 
tenim.

•  Opció d: compartir les impressions de 
la lectura únicament en una platafor-
ma que ens permeti escriure-hi, sen-
se cloenda final ni trobades virtuals. 
Aquesta és la tria més austera, però 
també dona bons resultats.

En totes quatre opcions podem plan-
tejar-nos convidar l’autor –sempre que 
sigui viu!– que podrà intervenir-hi bé en 
una de les sessions amb tothom, bé en 
una conferència unilateral –per exem-
ple, a través del live d’Instagram.

Les persones participants 
Sense persones disposades a llegir no hi 
ha club que valgui. El grau de satisfac-
ció d’aquests lectors dependrà tant de 
la lectura triada, com de l’habilitat del 
moderador però, en general, la tria de 
clàssics ens pot garantir l’èxit, tant pel 
que fa a la participació com a la qualitat 
de lectura. Els clàssics ajuden a centrar 
l’atenció en l’obra i no tant en l’experi-
ència personal de cadascú.

El nombre de lectors no hauria d’estar 
molt per sobre de 15-20, tot i que es 

dona la circumstància que moltes ve-
gades hi ha lectors que s’hi inscriuen i 
només participen llegint les aportacions 
dels altres. Una manera ben legítima de 
participar en un club virtual de lectura. 

Una persona que moderi
El moderador ideal hauria de tenir ga-
nes, empenta i coneixements, sobretot 
literaris però també coneixements dels 
entorns digitals. La seva principal tasca 
serà animar la lectura aportant intro-
duccions explicatives, donant les claus 
de lectura i oferint material divers que 
pot anar més enllà del text: imatges, ví-
deos, jocs, àudios... Aprofitem els recur-
sos de la xarxa!

La plataforma
La plataforma anirà en funció de la mo-
dalitat de club que triem. Si no ens cal 
una plataforma de videoconferència 
multilateral, podem triar des de xarxes 
com el Facebook fins a les noves aplica-
cions mòbils específiques que van sor-
gint, com Tellfy. Si en canvi triem usar 
només plataformes de videoconferència 
multilateral podem decantar-nos per 
Zoom, Jitsi Meet...

Sense barreres físiques, sense horaris, 
des del sofà de casa, generant contin-
gut... Qui dubta encara dels avantatges 
d’un club virtual de lectura?


