
 

 
 
 
LA FÀBRICA DE LES PARAULES   
Dissabte 21 de març, a les 17.30 h. Biblioteca Roca Umbert  
Sessió que s’emmarca dins les activitats del XATIC ( Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya) com a biblioteca construïda en una antiga fàbrica tèxtil.  
 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Objectius 

- Fer un lligam històric entre el passat de la fàbrica tèxtil Roca Umbert i la 
transformació de la fàbrica com a biblioteca.  

- Visitar breument l’espai de la tèrmica Roca Umbert, al costat de la 
biblioteca, per donar-la a conèixer com a motor central de l’antiga fàbrica 
tèxtil.  

- Iniciar la creació d’un espai estable dins l’àrea infantil com a motor de 
creació literària, per a col·leccionar llibres autoeditats i textos que creïn els 
infants i joves de la biblioteca. 

 
 
Bibliografia de la sessió  
Partim de la bibliografia que ja tenim treballada del laboratori titulat “Patchword” 
[sic]. 
 
Documents per a la presentació inicial 
Barnett, Mac. Llana a dojo. Il·lustr. Jon Klessen. Joventut; 2013 
Lestrade, Agnès de. La gran fàbrica de les paraules.  Il·lustr. Valeria Docampo. 
Sleepyslaps, 2010  
Faber, Arianne. La fábrica de nubes. A Buen Paso, cop. 2010 
Turkowski, Einar. Era fosc i sospitosament tranquil. Libros del Zorro Rojo, 2007 
Dahl, Roald. Charlie i la fàbrica de xocolata: un llibre pop-up. Il·lustr. Quentin 
Blake. Combel, 2011 
Gibert, Bruno. La meva petita fàbrica de contes. Thule, 2008 
 
Descripció: 
El laboratori començarà a la sala infantil, on trobarem una columna folrada de 
llana. Al costat tindrem l’ovella de cartró amb tot de llibres que tenen a veure amb 
el fet de teixir.  
Explicarem a les famílies que continuem treballant al voltant dels espais.  
 
Aquesta vegada volem centrar-nos en un espai públic, en el nostre espai per 
excel·lència: la biblioteca. Coneixem el present, però jugarem, com va fer Charles 
Dickens en el seu Conte de nadal, a viatjar amb el fantasma del passat i el 
fantasma del futur.  
De fàbrica tèxtil a fàbrica de teixir històries, aquest seria el fil de la sessió d’avui.  
 
 
 



 

 
 
La llana i el teixit ens recorden que la Biblioteca està construïda on abans hi havia 
una fàbrica tèxtil molt important de la ciutat. Per aquesta raó el primer conte que 
volem mostrar avui el presentarem justament a la Tèrmica, cor de l’antiga fàbrica  
tèxtil de Roca Umbert, espai que s’acaba de recuperar a la nau que tenim a tocar, 
com a patrimoni industrial de la ciutat.  
 
1a PART  
Totes les famílies sortim en grup de la biblioteca i ens traslladem a la Tèrmica. Allà 
ja ens han obert l’espai i entrem per la porta del darrere per poder fer un petit 
recorregut entre les màquines i els forns de carbó.  
 
Un cop arribem a un espai més ampli, seiem i expliquem el conte de Llana a dojo.  
Tenim una capsa amb agulles i llana i, mentre expliquem el conte, una nena 
voluntària que sap fer mitja, s’ asseu i va teixint. 
 
Quan acabem el conte expliquem que així com aquella capsa amb llana va 
transformar la ciutat, segurament moltes fàbriques tèxtils com la de Roca Umbert, 
també van transformar els territoris.  
 
Seguim el fil… 
 
Si fem ara un salt al futur, l’antiga fàbrica tèxtil ara és una fàbrica de paraules. 
Aprofitem i expliquem el conte de La fàbrica de les paraules.  
 
Tot plegat ha durat mitja hora. Marxem de nou cap a la biblioteca, no abans de 
convidar les famílies a assistir a les visites guiades que es fan per conèixer més a 
fons la Tèrmica. La veritat és que l’espai és molt bonic i suggerent.  
 
2a PART 
Quan arribem a la sala d’actes de la biblioteca trobem un munt de taules i cadires 
per seure. Avui toca treballar ben asseguts.  
 
Tenim seleccionats uns llibres que parlen de fàbriques i els mostrem: 
Turkowski, Einar. Era fosc i sospitosament tranquil. Libros del Zorro Rojo, 2007 
Dahl, Roald. Charlie i la fàbrica de xocolata: un llibre pop-up. Il·lustr. Quentin 
Blake. Combel, 2011 
Gibert, Bruno. La meva petita fàbrica de contes. Thule, 2008 
 
I, per últim, els expliquem, a partir d’una reproducció en gran de la fàbrica i els 
personatges,  aquest petit conte tan i tan suggerent:  
Faber, Arianne. La fábrica de nubes. A Buen Paso, cop. 2010 
 
3a PART 
El conte d’Arianne Faber ens dóna peu a parlar de les fàbriques i de quines coses 
inventen o construeixen. Encetem un petit diàleg amb els assistents sobre què 
voldrien fabricar si tinguessin una fàbrica pròpia.  
 



 

 
 
 
4a PART  
A continuació expliquem el projecte de futur que ens agradaria engegar a la 
Biblioteca: de fàbrica tèxtil a fàbrica de lectures i, en un futur, per què no, 
fàbrica teixidora d’històries? 
La proposta és habilitar un raconet de la sala infantil per a ajudar els infants en 
l’autoedició dels seus propis llibres. Per començar a treballar amb aquesta idea 
hem inventat el segell “Edicions La Fàbrica”. 
La idea està a les beceroles i la trobareu desenvolupada en un document annex. En 
tot cas, tenim la sensació que a partir de l’escriptura creativa podem ajudar a 
arribar a la lectura molts infants poc lectors que passen moltes hores a la nostra 
biblioteca.  
De moment, al laboratori d’avui, en volem fer una primera prova. 
 
5a PART  
El taller que els proposem avui és que autoeditin un llibre acordió sobre el tema de 
la fàbrica. 
La proposta es basa en els tallers que fa l’editorial Milimbo, a partir de cartró de 
patronatge. http://www.milimbo.com/ 
En unes taules auxiliars tenien els cartrons preparats per plegar com un acordió, 
en dos models: vertical o horitzontal. Pel que fa al material d’escriptori, no hi havia 
colors ni rotuladors, sinó fulls i cartolines de colors, tisores, cola i cordills. 
L’objectiu era treballar el collage.  
Com explica la gent de Milimbo, el collage dóna uns resultats molt bons, fins i tot 
per a la gent que no està massa acostumada a fer treballs creatius. És una manera 
de cuidar la nostra autoestima, més que quan ens veiem obligats a fer un dibuix 
més realista amb llapis. 
 
6a PART 
Per donar idees sobre què és un llibre autoeditat i sobre les possibilitats 
d’experimentació que permeten, els mostrem i deixem exposats un seguit de 
llibres d’artista, més o menys casolans. Des de llibres de Bruno Munari, passant per 
Kveta Pacovska, fins a la col·lecció de llibres d’Hervé Tullet i edicions franceses de 
l’editorial: La maison est en carton http://www.lamaisonestencarton.com/ 
 
 
 
 
 


