
 

 
 
COM LLEGIR UN JARDÍ? 

 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ  del 26 d’abril de 2014 
 
Objectius 

- Presentar un ventall ampli d’alguns dels millors àlbums il·lustrats que parlen de 
jardins.  

- Conèixer el moviment de les guerrilles de carrer que busquen transformar les 
ciutats a partir de l’art o, en aquest cas, els jardins, la natura. 

- Captar l’essència estètica d’un llibre i el seu contingut per fer-ne una 
representació plàstica. 
  

Bibliografia de la sessió  

Documents per a la presentació inicial:  
Komagata, Katsumi. Little tree. One Stroke, cop. 2008 
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Brown, Peter. El jardí curiós. Takatuka, 2010 
Smith, Keri. Guerrilla art kit. Espasa, 2013 
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2013 
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Nivola, Claire A. Plantant els arbres de Kenya: la història de Wangari Maathai. 
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Pennypacker, Sara. La nena dels pardals. Il·lustr. Yoko Tanaka. Joventut, 2010 
Pourchet, Marjorie. La cabeza en la bolsa. Fondo de Cultura Económica, 2006 
Sadat, Mandana. El jardín de Babaï. Kókinos, 2005 
Smith, Lane. El jardín del abuelo.  Océano, 2012 
Stewart, Sarah. La jardinera. Il·lustr. David Small. Ekaré, 2012 
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Wilde, Oscar. El gegant egoista. Il·lustr. Alexis Deacon. Ekaré, 2013 
Winter, Jeanette. Les tisores de Matisse. Joventut, 2014 
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Llibres de coneixements que estaran en el decorat del jardí de la sala infantil:  
Sans, Soledat; Balada, Marta. Regne vegetal. Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009 
Fragments (Rosa Sensat); 11 
Font, Jordi. Jardineria fàcil: per a nens.  Il·lustr. Màriam Ben-Arab. Larousse, cop. 2013 
De la maceta a la cazuela. SM, cop. 2009 
Vallès, Josep M. La meva primera guia sobre l'hort urbà. Il·lustr. Òscar Julve. La 
Galera, 2009 
 
Descripció 

1a PART  
El raconet de la sala infantil on s’inicia sempre l’activitat estarà decorat com un jardí, 
amb capses i testos de tots colors, flors seques, capses niu fetes amb brics de llet i 
objectes de jardineria, com ara rasclets, etc. 
 
Quan entrin els donarem unes etiquetes amb els noms i amb un dibuix d’una regadora 
extreta del llibre: 
El jardín de Rosie Flo. Coco Books, 2012 
 
Al vidre hi ha un cartellet que diu “Com llegir un jardí” i aquesta serà la frase que ens 
donarà peu a començar la sessió.  
Què en saben de jardins, els infants? 
Què s’hi pot trobar? 
Han llegit mai un jardí? Com es deu fer? 
 
Explicarem que en tot cas els jardins són espais una mica misteriosos, plens de 
sorpreses i vida.  
La primera referència a jardins secrets que nosaltres tenim és la de Burnett, una 
novel·la que podran llegir de més grans, però que és obligatòria.  
De moment, poden mirar la versió cinematogràfica, que sí que és apta per a ells i 
també és molt bonica. 
Burnett, Frances Hodgson. El jardí secret. Viena, 2011  
[DVD] El jardín secreto. Warner Bros., cop. 1999 
 
Reprenem el fet de llegir un jardí i expliquem que: 

- Un jardí es pot llegir en silenci  
Agafem aquest llibre que tenim dins un test blanc:  
Komagata, Katsumi. Little tree. One Stroke, cop. 2008 
I, efectivament, el mostrem en silenci. 



 

 
- Un jardí es pot llegir amb música:  

I mostrem un llibre que tenim al costat d’un test folrat amb partitures i unes flors que 
són notes musicals: 
Devernay, Laëtitia. Diapasón. Océano Travesía, 2012 
I mostrem la versió francesa d’aquest llibre, que és un desplegable llarguíssim. 
 
 
 

- Un jardí es pot llegir amb el cor, des de l’enamorament. 
I ensenyem el llibre que acompanya un test de color vermell amb unes flors fetes de 
cors de paper i unes flors que són tassetes de cafè: 
Le Huche, Magali. La Berta Bonafè està trista... Flamboyant, 2010 
 

- Un jardí es pot llegir des del record. 
I agafem un llibre d’un test de tons marrons, de cartró, amb roses seques, amb una 
pàtina decadent.  
Voltz, Christian. La carícia de la papallona. Hipòtesi [etc.], 2008 
Un llibre que parla de la mort d’una àvia, des del record de l’avi que la retroba cada dia 
al jardí de casa. 
 
Convidem els assistents a formar part d’una aventura molt especial al voltant dels 
jardins: una “guerrilla jardinera” secreta, que actuarà a la biblioteca. 
 
2a PART 
Tot el grup es trasllada a la sala d’actes, on farem la segona part del laboratori.  
Allà es trobaran la sala sense cadires ni taules, buida, amb només una petita estructura 
en forma de tenda, amb un tul, imitant les glorietes dels jardins, envoltada de testos 
amb llibres dins.  
En un faristol hi ha el llibre :  
Basford, Johanna. El jardín secreto: colorea y encuentra los tesoros escondidos. MTM,  
2013 
 
3a PART 
Per explicar en què consisteix una guerrilla jardinera, expliquem el conte:  
Brown, Peter. El jardí curiós. Takatuka, 2010 
 
I, a continuació, els mostrem un llibre que parla de com convertir-se en un veritable 
guerriller artístic per transformar els espais públics i les ciutats:  
Smith, Keri. Guerrilla art kit. Espasa, 2013 
 
4a PART  
Abans de convertir-nos en artistes jardiners ens cal conèixer a fons un llibre. Per això 
durant quinze minuts, convidem les famílies que vagin agafant els contes que hi ha 
dins els testos de la sala i que, a poc a poc, vagin llegint (en tenim dos o tres exemplars 
de cada un). 
Acabat el temps de lectura han de triar quina és la història que més els ha agradat.  



 

 
5a PART  
Arriba l’hora de la veritat. Cada família ha triat una història i ha de triar també algun 
dels testos buits que hi ha a la sala. Amb tot de material d’escriptori i de reciclatge que 
troben en unes taules han de fer una planta que reflecteixi la història que han triat. 
Basant-se en els personatges, en l’estètica de la il·lustració, en el missatge, quina 
planta podria representar aquest llibre? 
 
 
 
 
Un cop tinguin la planta feta, només cal escollir un raconet de tota la biblioteca i de 
forma silenciosa i gairebé invisible, com faria un veritable guerriller de carrer, deixar-hi 
la planta amb el seu llibre corresponent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


