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El 33% que no llegeix mai
El baròmetre del CIS assenyala que el motiu és que no agrada (42%) o la manca
de temps (23%)

Una persona es mira un exemplar en una llibreria Foto: Adrià Costa

Fins a un 35% dels ciutadans de l'Estat espanyol assegura no llegir mai o gairebé mai. Aquestes
són les dades que es desprenen del CIS de desembre en què es pregunta, entre d'altres coses,
pels hàbits de lectura de la població espanyola.
Perquè no li agrada (42%) o perquè no té temps (23%), són els arguments majoritaris, i la sensació
que a l'Estat espanyol es llegeix poc està estesa entre els seus ciutadans, i és que un 66,1% dels
enquestats considera que és així. Malgrat l'aparició en els últims anys de dispositius tecnològics
que permeten la lectura digital, encara hi ha un 80% de la població que segueix llegint en
paper. Entre els motius que els porten a la lectura hi ha el fet de distreure's (60%) i molt lluny,
informar-se (12,8%).
El 90% de les persones que agafa un llibre ho fa a casa, tot i que en percentatges molt baixos
(9%) també hi ha un cert hàbit de lectura a la feina i al transport públic, sobretot com a alternativa.
El gènere més consumit és la novel·la històrica (23,6%), seguit de la novel·la generalista, i la
gran majoria de lectors tenen un hàbit d'entre 2 i 8 llibres anuals, triats en funció del seu propi criteri
(58,4%) o per recomanació (27,1%). Tot i aquesta quantitat que es diu consumir, el nombre de
vendes de llibres any rere any cau. El Gremi d'Editors de Catalunya, deia per exemple, que a
nivell espanyol hi ha hagut una caiguda del 5% només en l'últim any.
https://www.naciodigital.cat/noticia/80679/33/no/llegeix/mai
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