


Lectura en veu alta de «Gola»
Els llops ja no viuen als boscos

«Em desvetlla un raig de sol que es filtra entre els taulons
de la persiana. Em giro sobre el llit de matrimoni a on dormim
tots tres des que la mama se’n va anar. Allargo el braç i toco

a les palpentes, però no hi trobo res. Obro els ulls, aixeco el cap,
miro tots els racons de l’habitació. No hi és. El papa no hi és

i el seu tros de matalàs és fred. No ha vingut a dormir.»

Lectura en veu alta de Gola, el primer dels set relats del llibre
Els llops ja no viuen als boscos, guanyador de l'XI Premi 7lletres 2016

(escollit com un dels millors llibres del 2016 per la revista Faristol de literatura 
infantil i juvenil, recomanat per l'Associació de Mestres Rosa Sensat).

La maldat que simbolitzava el llop en les versions originals dels contes
clàssics ha perviscut fins als nostres dies. Els «llops» continuen sent un perill 

malgrat que ara rebin altres noms, malgrat que ara s’ocultin a l’escola, al carrer o 
a la pròpia família; malgrat que ja no visquin als boscos. Els set relats del llibre, 

narrats en primera persona, volen donar veu a tots aquells nens que callen quan 
un «llop» els ataca, que no diuen res perquè creuen que és «normal», que 
s’amaguen perquè els avergonyeix la idea que algú pugui descobrir el seu 

malson. Deia Tolstoi que totes les famílies felices s’assemblen,
però cada família infeliç ho és a la seva manera.

Ningú no sap què s’amaga rere una porta tancada.

Durada: 45 minuts
Edat: a partir de 14 anys
Equipament necessari: micròfon
(si la sala no té bona acústica, 
preferiblement de diadema)

Equipament opcional: Projector, 
ordinador i altaveus (per la projecció 

d'imatges durant la lectura i d'un vídeo 
amb el booktrailer de presentació

del llibre; no imprescindible)

Teresa Saborit - Escriptora, narradora oral, especi alista en 
gamificació de projectes literaris

Experiència en espectacles de lectura en veu alta, recitals de 
poesia, presentació d'actes i contacontes per a infants i adults. 
Autora, entre d'altres, dels llibres «Els llops ja no viuen als 
boscos» (XI Premi 7lletres, 2016) i «200 muses» (2016). 
Fundadora i dinamitzadora de VullEscriure.cat, web pel foment 
de la creació literària en català. 

teresa.saborit@lallibretavermella.cat 
www.lallibretavermella.cat / www.VullEscriure.cat 
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