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Contacontes
i membre de Vivim
del Cuentu, exalumna
de Sant Ignasi

Un viatge per l’Atlàntic
Hi havia una vegada un vaixell que navegava
per l’Atlàntic carregat de llibres i contes, i no
us exagero si us dic que en duia 7000! I d’aquests 7000 ben bé 1000 llibres eren dels nens
i nenes de Sant Ignasi que van participar en la
campanya de recollida de llibres. Van ser tan
generosos que el pobre vaixell havia de vigilar
de no enfonsar-se! Va tenir penes i treballs per
arribar a bon port, i fins i tot es va perdre pel
camí, però sempre mirava que no es mullés
cap dels seus llibres.
Finalment va arribar a Nicaragua. Allí deixà la
seva càrrega, i els 7000 llibres emprengueren
el camí cap a Estelí, una ciutat del nord de
Nicaragua, on hi havia la Fundación Cristal,
l’escola que els havia d’acollir. Allí els esperaven amb candaletes els 7 membres de Vivim
del Cuentu, grup de contacontes dels quals 3
són exalumnes de Sant-Ignasi. Es van posar
mans a l’obra per muntar una biblioteca allà
on no hi havia més que un garatge ple de pols:
van encarregar els mobles, la instal·lació elèctrica, van pintar parets, van organitzar els llibres per seccions, els hi van posar gomets de
colors, i mentre la biblioteca anava prenent

forma, la dinamitzaven fent sessions de contes.
De fet, hi havia tants i tants llibres, que els van
haver de repartir per arreu de Nicaragua.
I per fi, després de molts esforços, va arribar el
dia de la inauguració de la Biblioteca Cuentos
de Cristal! Va ser un èxit. Van assistir-hi tots els
nens de l’escola, i també els mestres, i les cuineres, i la secretària i el vigilant. També la
directora, és clar, MªCristina Mas, la impulsora
de la Fundació. I no només aquests, sinó que
van venir gent d’arreu d’Estelí per conèixer la
nova biblioteca, una biblioteca diferent, divertida, de tots, on es podia aprendre a llegir i a
estimar els llibres i els contes. Els Vivim del
Cuentu van buscar una bona bibliotecària per
deixar-la a càrrec del bon funcionament de la
biblioteca, que seguís explicant contes i preparant activitats per a fomentar la lectura entre
els més petits.
Els Vivim del Cuentu van marxar després d’un
mes de treball deixant molt més que una
biblioteca, deixaven llibres, contes, imaginació, somriures i il·lusions a tots els nens i nenes
que des de llavors visiten la biblioteca dia a
dia.

