
“Hiha cert prejudici dels adolescents capa la
lecturaperquè s’associa auna cosamolt acadèmi-
ca, debonestudiant”. “La lectura ésuna activitat
complexa, que requereix esforç i quenecessites
exercitarmolt perquè t’agradi”. “Laficció s’hadi-
versificat i els joves tenenaltres gèneres comel ci-
nemaoels videojocsper aconseguir-la”. “No tenen
temps i sí altres interessos”. “A l’escolahi hamolta
lecturaobligatòria”. “Pares i professors tampoc
no llegeixen”.Aquestes sónnomés algunesde les
moltes raonsqueaddueixenprofessors, biblioteca-
ris, escriptors, editors i especialistes en literatura
juvenil per justificar la pèrduad’afició a la lectura
enel pasde la infantesa a l’adolescència.

Les estadístiques indiquenqueel 85%delsmenors
de 13 anys llegeixper estudis i en el seu temps
lliure, i tres de cadaquatreho fadiàriament o
setmanalment.Encanvi, a partir d’aquesta edathi
haunpercentatged’entre el 28% i el 37%(depèn
del sondeig) queno llegeixmai o gairebémai. “Hi
hadues grans caigudesde lectors que coincideixen
ambel pasde l’educacióprimària a la secundària,
als 11-12 anys, i ambel pas al batxillerat, als 15 o 16”,
asseguraPedroCésarCerrillo, directordelCentre
d’Estudis dePromocióde laLectura iLiteratura
Infantil de laUniversitat deCastella-laManxa.
TeresaColomer, directoradel grupGretel d’in-
vestigació en literatura infantil i juvenil i educació
literària de laUniversitatAutònomadeBarcelona
(UAB), explica queel primerdescens arriba als deu
anysperquè “lapuntad’il·lusióper llegir es registra
als nouambelfinal de l’aprenentatge lector, que és
moltmotivadorperquè il·lusionamolt socialment;
després jano se’ls valora tant que llegeixin”.

Noésunacosaquepassi nomésaEspanya.Unson-
deigdelNationalLiteracyTrust realitzat el 2012va
conclourequeel 27,5%dels anglesosque tenenen-
tre 12 i 16 anysno llegeix, si béhihaviaunaltre 30%
quedeiaque llegia cadadia. Perquè si enarribar a
lapubertatmolts s’apuntena lamàximaque llegir
ésun rotllo, hi haunaltre grupque fade la lectura
la sevapassió.Aixòquedapalès en laquantitat de

A nou de cada deu
nens els apassionen

els contes i saber
llegir. En canvi,
pràcticament la

meitat dels joves
d’entre 14 i 24 anys

assegura que no
llegeix llibres o en
llegeix pocs perquè
no li agrada, no li
interessen o no té

temps. Hi hamoltes
raons que allunyen
els adolescents del
plaer de la lectura

TextMayteRius blogs i clubsde lectura creats per adolescents (ve-
geu la informacióde suport), o els fòrumsorganit-
zats alswebsd’alguns autorsde literatura juvenil
comLauraGallegooJordi Sierra i Fabra.

Nomenys queels seus paresEnrealitat, diuenels
experts, aEspanyamaino s’ha llegit tant comara.
“Els adolescents sí que llegeixen, llegeixenmol-
tíssim, peròho fan sobretot enpantalla i elegeixen
textosmultimèdia odivulgatius, no literaris,” opina
CarmeVidal, professorad’educació secundària. I
emfatitzaqueels jovesd’avui no llegeixenmenys
del queho feien els de generacions anteriors,
encaraqueara tenenaltres vies per satisfer la seva
necessitat d’històries. “Als nenspetits els agrada
laficcióperquè arribade lamàdels pares i dels
mestres; els adolescents tambénecessiten aques-
teshistòries, peròhi accedeixena travésd’altres
gèneres comel cinemaoels videojocs”, comenta.
I emfatitzaque la societat engeneral tampocno
és gaire lectora i ni paresni professorsno són
models per als nois perquèmolts no llegeixenni els
ensenyenquè i comhande llegir. “Fomentar l’hàbit
de la lecturanoésdir-los que llegeixinodonar-los
lectures obligatòries, és acompanyar-los, donar-los
recursosperquè sàpiguen interpretar els textos i
n’obtinguinplaer, perquè això ésuna cosaqueno
arriba sola, que requereix esforç”, indica.

AntòniaCaño, directorade la bibliotecaLaMunta-
la, integrada a la xarxade laDiputaciódeBarcelo-
na, emfatitza la importànciad’aquest acompanya-
ment. “Avui, quanel bongust no responauncànon
sinó almercat, témés rellevància quemai lafigura
del prescriptor, d’algúqueconeix i recomana lectu-
res en funcióde les teves apetències, delmoment”,
diu.Opinaqueels jovesd’avui no llegeixenmenys
sinóque llegeixend’una altramanera: “Llegeixen
almòbil, a l’ordinador, pengen fragmentsdel que
estan llegint a les xarxes socials, intercanvien
comentaris ambaltres lectors, busquenuna lectura
social...; en realitat arahi hamésopcionsd’arri-
bar a ser bons lectors gràcies a l’àmplia oferta i a
internet”. Per aixòCañocreuqueperquèels joves
s’apassioninpels llibres cal acostar-s’hi ambnoves
eines i ambels formats queels agraden. “Noveig
malamentque llegeixin sèries, sempre enshem
enganxat a la lectura a travésde les sèries; abans
erenEls cinc els queens captivaven i apartir d’allà
la bibliotecària ens animava adescobrir altres
llibres i autors; ara comencenperJocde tronso
HarryPotter i quancomencena avorrir-se és el
momentd’oferir-los altres coses; perquè la lectura
ésunprocés i si has llegit sèries arribaunmoment
que japots llegirDickens,MarkTwainoautors
actualsmés realistes; hancanviat les formesperò
noel procés”, resumeix.

Competència d’interessosTambéMireiaManresa,
professorade secundària i deDidàctica a laUAB,
quevadedicar la seva tesi a analitzar els hàbits
lectors dels adolescents, creuqueés important
promoure la lectura tenint en compte els seus

Perquè
deixemde llegir?
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Els professors participen d’aquesta controvèrsia.
Lamajoria creu necessàries les lectures obliga-
tòries perquè de cap altramaneramolts nois no
tindrien cap contacte amb la literatura o no tin-
drien prou referents per definir els seus gustos. “A
l’adolescent és suficient ambobligar-lo a alguna
cosa perquè es posi en contra; així que la lectura,
que és una cosa que costa, si és obligatòria no els
convida gaire a llegir; però demanera natural la
majoria tampoc no llegiria i de vegades és gràcies
a l’obligació que alguns s’enganxen als llibres”,
opinaNúria Cot, professora de llengua i literatura
en l’institut EsteveAlbert.

El que famés polèmica és la forma en què es
plantegen aquestes lectures. “Sovint el plante-
jament és: ‘Et dono un llibre, et dic que has de
llegir-lo, i et pregunto sobre ell en l’examen’, i això
els fa odiar-lo; en canvi, aquestes lectures poden
ser una eina poderosa per involucrar-los en la

interessos.Recordaque llegir ésuna activitat
individual poc atractiva enunaetapaonunade les
prioritats és el grup, parlar, compartir, socialitzar.
Per això, per fer-lamés interessant advocaper
socialitzar-la, per fomentar queparlin sobre llibres
i recomanin els queels agraden i per crear comuni-
tat a travésd’aquesta activitat.

“La socialitzaciópesa tant enels adolescents
quemolts dels que abans eren fervents lectors se
sentenaïllats i acabenabandonant la lecturaper la
pressió ambiental”, coincideixColomer.Lour-
desDomenech, professorade llengua i literatura
castellana en secundària imared’adolescents, creu
queenaquest abandonament influeixqueen l’ESO
tenenpoc tempsper llegir. Segons les dadesobtin-
gudes el 2009perManresaper a la seva investi-
gació, si a primerd’ESOhihaun 14%d’estudiants
queno llegeix textos literaris enel seu temps lliure,
a tercerd’ESOel percentatgepuja al 45%.

El presidentde l’Associaciód’AmicsdelLlibre
Infantil i Juvenil i editor, JoséMaríaGutiérrezde
laTorre, creuqueel problemaésqueels xavals se
sentenperduts entre tanta ofertade llibres i d’ac-
tivitats: “Amb lespantalles la lecturaprofundaes
ressentperquèestanpermanentment convidats a
anarpicantd’una cosa i d’una altra, comenel bufet
d’una festa”.

En canvi, l’escriptor Jordi Sierra i Fabra rebutja
l’argument que els joves no llegeixen perquè
tenen altres aficions i prioritats. “No comparteixo
que la culpa sigui dels videojocs o d’internet; fa 42
anys que publico llibres i abans es culpava la te-
levisió i els vídeos; la clau és que els nois associen
els llibres amb l’escola, i allà quan els recoma-
nen una novel·la no és perquè ho passin bé, sinó
perquè després facin un treball o se n’examinin, i
això s’acaba convertint en un suplici; amés, com
que s’enfronten a aquestes lectures sols,molts
no entenen el que llegeixen, pensen que és culpa
seva, que són burros, i per no sentir-semalament
deixen de llegir”, indica.

Les polèmiques lectures obligatòriesTambéPedro
CésarCerrillo creuque les lectures obligatòries
escolars tenenmolt a veure que algunespersones
avorreixin la lectura. “La lectura obligatòria ha
d’existir perquè formapart de la formacióde l’in-
dividu, però si els donemtres llibres per trimestre
per llegir forade l’horari escolar hipotequemel
tempsde lectura lliure quepuguin tenir”, comen-
ta. I subratlla que el problema s’agreuja entre els
estudiants debatxillerat, als quals es prescriuen lli-
bres que sovint xoquenambels seus gustos i amb
les capacitats comprensives a aquesta edat. “Noés
qüestió quenohaginde llegir clàssics, sinóquins
clàssics se’ls proposen, enquinmoment i dequina
manera; si a un jovede 16 anys li donemLaCeles-
tina ésmolt probable queno trobi plaer en llegir
perquè ésunaobra complexa i allunyadade les
seves circumstàncies; en canvi, potser es diverteix
ambElLazarillo deTormes si se l’ajuda a compa-
rar-la amb sèries de televisió actuals”, exemplifica.

literatura i que descobreixin coses que no conei-
xen”, indicaVidal. Explica que ella va organitzar
unawebquest (activitat d’investigació a través
d’internet) sobreEl Lazarillo de Tormes en la qual
els alumnes havien d’escriure un petit episodi
imitant el text original. “No els vaig plantejar que
havien de llegir obligatòriament el llibre, però per
fer l’episodi era imprescindible entendre la novel-
la i imitar-la ambhumor; els va encantar, van
riure, van comprendre l’obra i se la van apropiar
per fer un treball creatiu”, resumeix.

Cot reconeix que examinar de les lectures de
l’ESO i oferir un únic llibre per a tothompot ser
contraproduent per captivar els alumnes, però
veu difícil fer-ho d’una altramanera i controlar
què han llegit. Tot i això, cada vegada sónmés els
professors que s’afegeixen al corrent de lectura
sense exàmens, la qual cosa permet oferir una llis-
ta oberta de llibres per a diferents gustos. Lourdes
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Domenech diu que en lloc d’un examenproposa
activitats creatives, tertúlies, fòrums de lectura en
línia i puntua l’actitud.

Llibres pontMireiaManresa creu quemolts dels
estudiants de secundària i d’universitat no conei-
xen prou la literatura per poder definir el que els
agrada, i que precisament el paper dels professors
ha de ser acompanyar-los per anar trobant autors
i gèneres que no descobririen per simateixos. “El
professor ha de conèixermolt el xaval, saber què
llegeix i què li agrada, i a partir d’allà construir
ponts entre el que llegeix i el que podria llegir,
ajudar-lo a progressar”, diu. Per això rebutja re-
comanar títols per a qualsevol adolescent, perquè
el llibremés adequat dependrà sempre de les
habilitats lectores de cadascun, dels seus gustos
i preferències... Així, per exemple, considera que
als xavals que ja llegeixen bastant cal obrir-los la
porta a altres gèneres,mentre que als que no lle-
geixen cal enganxar-los amb lectures fàcils, amb
novel·la gràfica o amb àlbums il·lustrats. “Jo tenia
una alumna que llegia de forma compulsiva però
només novel·la fantàstica, i un dia li vaig proposar
que provés ambLa voz dormida, deDulceCha-
cón; li va agradar, la va emocionar i el va passar a
les amigues”, diuCarmeVidal per explicar com
contribuir que progressin.

Però per poder proposar llibres pont cap a altres
gèneres cal que els professors llegeixinmolt
i estiguin ben formats. “Els mestres no sem-
pre són grans lectors, i si tu no etsmolt afici-
onat difícilment transmetràs aquesta passió”,
comenta Colomer.

A l’escola i a casaLa professoraDomenech assegu-
ra que existeixenmoltes estratègies per fomentar
la lectura però poques garanties d’èxit, sobretot a
l’hora d’enganxar qui no llegeix. Apunta que una

de les quemillors resultats dóna és convertir la
lectura en unhàbit quotidià incloentmitja hora
diària de lectura lliure en l’horari escolar. “Llegir
tots a classe, en silenci, suposa un estímul per als
que no llegirien sols a casa, i permet comentar els
llibres i que s’animin els uns als altres”, explica.
Una altra fórmula que funciona, diu, és promoure
la lectura de les sèries demoda, comDivergent:
“Tenen una projecció social imolts els llegeixen
per poder parlar-ne en la colla”.

Gutiérrez de la Torre creu que la poesia és una
altra possible via d’enganxament. “Cal introduir-
los commés aviatmillor en el llenguatge poètic
perquè la poesia incloumolta emotivitat, com
les cançons, i en plena crisi adolescent hi ha
xavals que es poden sentir identificats ambun
poema i trobar en els versos la clau del seu pro-
blema”, apunta.

Però que els joves llegeixin no depèn només de
l’escola. És fonamental el paper de la família. “Els
que estan acostumats a llegir contes des de petits,
a veure els pares ambun llibre a lesmans, a anar a
les llibreries, potser perden l’hàbit en l’adolescèn-
cia igual que canvien hàbits d’higiene o de son,
però després el recuperen”, afirmenNúriaCot i
LourdesDomenech a partir de la seva experièn-
cia comprofessores i commares.

Gutiérrez de la Torre explica que una estratègia
familiar que funciona és la que denomina llibres
a quatremans per reviure el plaer de la lectura.
“Sempre recordemamb afecte les activitats que
vamcompartir de petits amb els nostres pares,
així que jo vaig col·locar a casa un faristol amb
Lesmil i una nits, vaig convocar a tota la família i
vamacordar que cada nit un de nosaltres llegiria
un capítol als altres, i avui lameva filla associa la
lectures amoments agradables”, resumeix.s

Enganxats a la novel·la
i al blog

Hiha jovesquedeixende
llegir en l’adolescència, però
tambén’hi had’altres queen
aquella etapa s’apassionen
per la lectura i n’animen
d’altres a imitar-los. I en l’era
digital això significaquenoes
conformenambcomentar les
lectures ambels amics sinó
queho fanenxarxes socials i

a internet. Enels últimsanys
hanproliferat els blogson
joves lectors resumeixenels
llibres que llegeixen, opinen
sobreells, anticipenquins es
publicarano fins i tot organit-
zen campionats de lectura.
MartaBotet va començar
el blogRecomanacionsde
Llibres Infantils i Juvenils amb

11anysper compartir la di-
versióqueella trobavaen les
seves lectures. Araen té14 i
continua senseentendreque
algú consideri que llegir és
un rotllo. “Crecqueno tenen
paciència, busquenque sigui
ràpid, visual, i no són capaços
d’aguantar fins al final d’una
història”, comenta.
JoséRequena, responsa-
bled’Addicción Literaria i
estudiant dePeriodisme,de-
fensaque“llegir ésunade les
sensacionsmésagradables
queexisteixen; és relaxant,
t’ajudaadesconnectar i et fa
experimentar sensacionsque
maino sentiràs (perdesgràcia
oper fortuna) i viatjar a llocs
quemainohauries imaginat;
els gats tenen set vides, però
els éssers humans si llegeixen

enpoden tenir fins i totmés”.
Tambéopinaque si hi ha
adolescents queno llegeixen
ésperquènohan trobat el
títol perfecte (el consell de
Requenaés llegir diversos
gèneres i anarprovant fins a
trobar elmillor per a cadascú)
operquèa l’institut han topat
“amb llibres infumables”
per culpade les lectures
obligatòries.
Mela, de16anys, vaestrenar
faunanyel blogMontañas
de Libros i afirmaque la clau
per enganxar-sea la lectura
és trobarun llibreaddictiu,
ambel qual sigui impossible
avorrir-se. Per ella aquest
paper el va ferHarryPotter,
però creuquearaamolts els
arriba l’addicció amb Els jocs
de la fam.

MOLTS JOVES
VEUENLA
LECTURA
COMUNA
OBLIGACIÓ
ESCOLAR
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Antònia Caño
Directora biblioteca
LaMuntala
Creu que lamillor via d’en-
trada són les sèries. Les que
ara triomfenmés són Joc de
trons, de George R.R.Martin
(Estrella Polar); L’estiu dels te-
xans blaus, d’Ann Brashares
(Cruïlla);Bon dia princesa,
Blue Jeans (Columna); El
ladrón del rayo, de Rick
Riordan, de la col·lecció Percy
Jackson i els deus de l’Olimp
(Salamandra); Emdic Lola,
d’Isabel Abedi (Estrella Po-
lar);Unpringat total, de Jeff
Kinney, de la col·leccióDiari
de Greg (Empúries);Manual
de supervivència a l’institut,
de Rachel Renée Russell, col.
Diari d’una penjada (Estrella
Polar);A trenc d’alba, de
StephenieMeyer, de la col-
lecció Crepuscle (Alfaguara);
Harry Potter, J.K. Rowling,
(Empúries).

Mela
Autora del blog
Montañas de Libros
Aconsella les novel·les
de Rick Riordan sobre Les
aventures de Percy Jackson
i la col·lecció Els déus de
l’Olimp (Salamandra).
“Tenenmolt sentit de
l’humor,moltes bromes,
i són entretingudes perquè
parlen demitologia i semi-
déus”, resumeix. També
aconsella altres sèries com
Els jocs de la fam, de Suzanne
Collins (Fanbooks) iHarry
Potter, de J.K. Rowling (Em-

púries). I per als qui inicien
l’ESO, les novel·les de Laura
Gallego.

Marta Botet
Autora del blog
Recomanacions de Llibres
Per alsmés petits (10-14
anys) veumolt atractives les
històries de la col·lecció La
penya dels tigres (Cruïlla),
que narren les aventures
d’uns detectius d’aquestes
mateixes edats. “Engan-
xen perquè etmantenen
intrigada ambpreguntes al
final de cada capítol que en
realitat són pistes perquè
vagis desxifrant elmisteri”,
resumeix.
Una altra de les seves
propostes és La porta dels
tres panys (La Galera), de
Sonia Fernández Vidal, “un
llibre que combina fantasia
i realitat, que explica la
història d’un adolescent que
es fica en un llibre de física
quàntica i la trama és plena
d’enigmes que cal anar reso-
lent”. I per a aquells que es
cansen de llegir però volen
endinsar-se en la literatura
distòpica que tant triomfa
en les converses de l’institut,
aconsella Legend, deMarie
Lu (Cruïlla). “Ésmoltmés
curta que altres novel·les
d’aquest gènere, com Els jocs
de la fam, combina aventura
i una història d’amor, i a
cada capítol canvia el punt
de vista alternant la narració
de la protagonista i del
protagonista”, explica.

que combinin text i imatges
com les novel·les gràfiques
–Emigrantso L’arbre vermell,
de Shaun Taun (Bárbara
Fiore), per exemple–, o els
àlbums il·lustrats –suggereix
els d’AnthonyBrowne, o
L’illa, d’ArminGreder (Loguez
Ediciones),Concierto para
escalera y orquestad’Antonio
OrlandoRodríguez i il·lustrat
per CaroleHénaff (Ekaré), o
La niñade rojo, una versió de
la caputxeta vermella per a
adults deRoberto Innocenti
(Kalandraka). I als aficionats
a les novel·les juvenils de
fantasia suggereix obrir la
porta a altres gèneres, com
les novel·les policíaques, els
llibres de fantasia èpica com
La pell freda, d’Albert Sánchez
Piñol (La Campana), alguns
contes de realismemàgic de
Pere Calders o els llibres de
Phillip Pullman.

Pedro César Cerrillo
Director del Centre d’Estudis
dePromoció de la Lectura i
Literatura Infantil
Recomana lectures que
parlin dels problemes dels
adolescents, comDías de
ReyesMagosd’Emilio Pascual
(Anaya). “És unanovel·la
magnífica (tambéper a
adults) que relata la història
d’un adolescent que es rebel-
la contra la figura paterna
negant-se a llegir (el pare és
un gran lector) i fuig de casa,
però troba feina precisament
comapigall d’un cec que
nomésbusca que li llegeixin
en veualta”, resumeix aquest
expert.

LourdesDomenech
Professora de secundària
Veu fàcil atreure a la lectura
amb les novel·les d’AnaAlco-
lea –Elmedallón perdidoo El
retrato de Carlota (Anaya)–,
las deMarisolOrtiz de Zárate
–per exemple La canciónde
Shao Li (Bambú)–, les de
Jordi Sierra i Fabra o les de
Fernando Lalana.

Núria Cot
Professora de secundària
Creuque, en general, ésmés
fàcil enganxar les noies amb
novel·les d’amor i desamor
i els nois amb trames de
misteri i ciència-ficció. Asse-
gura que la lectura escolar
quemésunanimitat suscita
entre els seus alumnes és
Cròniques de la Torre I:
La vall dels llops,de Laura
Gallego (Cruïlla).

ELPAPERDE
LAFAMÍLIA
ÉSESSENCIAL
PERIMPULSAR
L’HÀBITDE
LECTURA

LES SÈRIES
FANQUE
S’ENGANXIN
IOBRENLA
PORTAA
LLIBRESMÉS
COMPLEXOS

José Requena
Autor del blog
Addicción Literaria
Per alsmés romàntics,
aconsellaUnbeso en París,
de Stephanie Perkins (Plata-
formaNeo),No està escrit a
les estrelles, de JohnGreen
(Estrella Polar),Roig Robí
de Kerstin Gier (La Galera)
iAmor immortal, de Cate
Tiernan (Cruïlla). Les dues
primeres són novel·les rea-
listes i les altres de caràcter
fantàstic.
Per als que busquen
aventures, proposa les
distopies de Els jocs de la
fam, de Suzanne Collins
(Fanbooks);Divergent, de
Verónica Roth (Fanbooks), i
les històries fantàstiques de
Trono de Cristal, de Sarah J.
Maas (Alfaguara); Poison, de
Maria V. Snyder (Harlequín
Ibérica), i Caçadors d’ombres,
de Cassandra Clare (Estrella
Polar).
Per als qui vulguin plorar,
recomanaWillow, de Julia
Hoban (Ámbar); Frío, de
Laurie Halse Anderson
(Roca), iOjos azules en Kabul
d’Anabel Botella (Plataforma
Neo).

JoséM.aGutiérrezde laTorre
President de l’Associació
d’Amics del Llibre Infantil i
Juvenil
Aposta per enganxar els joves
amb les novel·les clàssiques
d’aventures, comAlícia al
país de lesmeravelles, de
Lewis Carroll (labutxaca);
L’illa del tresor, deRobert
Louis Stevenson (Estrella Po-
lar i d’altres...), o El Buscón,
de Francisco deQuevedo
(Anaya, Edebé...).

MireiaManresa
Professora de secundària
i deDidàctica a laUAB
Apunta una sèrie dewebs de
referència sobre literatura
infantil i juvenil que poden
ajudar a triar: Llibres al Re-
plà, Revista Faristol (apartat
de crítica), Los Fundamen-
tales de Canal Lector, Gretel
(recomanacionsmensuals
classificades per edat), Revis-
ta Babar, Leoteca (comunitat
lectora) i Què Llegeixes
(comunitat lectora en català
estructurada per franges
d’edat).
D’altra banda, opina queals
lectorsmenys entusiastes
caldria oferir-los sèries i
llibres que enganxin, comels
de Cornelia Funkeo llibres

LLIBRESQUE
ATRAPEN
“Unno lectorésalgúque
encaranoha trobatel seu
llibre”.Quihodiués la
bibliotecàriaAntòniaCaño,
peròésuna ideabastant
generalitzadaentreelsapas-
sionatsde la lectura.Peraixò
hemdemanataprofessors,
joves lectors, i expertsen
literatura infantil i juvenil que
suggereixinalguns llibres
quepodenservirdeganxo.
Tots coincideixenque les
recomanacionshandeser
personalitzades,en funció
delsgustos i leshabilitatsde
cadapersona,peròdonen
algunespistesperescollir.
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