
 

 

 
Alícia al país de les meravelles  

(En commemoració dels 150 anys de la publicació del clàssic de Lewis Carroll) 
 
Pocs personatges hi ha a la història de la nostra literatura que siguin tan estimats 
com Alícia. Tothom la coneix malgrat que pocs han llegit el seu llibre. I molts, tot i 
haver-lo llegit, no tenen del tot clar quins secrets amaga.   
Per què Alícia ens ha robat el cor? Què té Alícia que 150 anys després de publicar-
se, continua sent un referent cultural arreu del món? 
 
Dissabte 24 d’octubre, a les 17.30 h 
El joc de les M’Alícies 
Un passeig per un taulell de joc, seguint no pas una oca, sinó un conill blanc, ens 
servirà per conèixer una mica més la història tan singular d’Alícia al país de les 

meravelles.  

 
Descripció de la sessió del dissabte 30 de maig de 2015 
 
Objectius 

- Celebrar els 150 anys de la publicació del llibre.  
- Conèixer l’autor i la repercussió del llibre Alícia al país de les 

meravelles. 
- Conèixer el personatge d’Alícia com a icona cultural: cinema, diferents  

edicions, teatre, música, simbologia... 
- Endinsar-nos en els paràgrafs i escenes més significatius de la història i 

com els han representant diferents il·lustradors. 
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Descripció: 

 
1a PART  
Decoració del racó de la sala infantil: 
Al vidre hi posarem un parell de capses de cartó de diferents mides, com si fossin 
marcs de fotos, folrades amb Ironfix negre, amb alguna imatge clàssica, unes cartes 
de pòquer i unes lletres on posi “150 anys amb Alícia”. A mesura que anem fent els 
tres laboratoris, enriquirem el racó amb les coses que anem elaborant. 
 
Les etiquetes que haurem fet per posar el nom dels pares i infants participants són 
la imatge del conill corrents, segons la Rébecca Dautremer. 
 
Aquest laboratori es portarà a terme en gran part a la sala infantil. La idea és que 
durant gairebé una hora estiguem aquí preparant el viatge, perquè finalment 
marxarem cap a la sala d’actes, on podrem gaudir d’un projecte del col·lectiu 
RecreART, que fa unes projeccions a partir del llibre d’Alícia, en versió d’Àngel 
Burgas i Ignasi Blanch. Aquest muntatge dura uns vint minuts i ens interessa que 
sigui la part final del laboratori, perquè té un punt poètic i màgic. Si el fessim al 
principi es faria estrany afegir un taller després al darrere.  
 
A la sala infantil, doncs, col·locarem cadires i coixins al voltant d’una catifa 
convertida en taulell de l’oca. El joc que hem inventat es diu El joc de les M’Alícies, 
perquè l’autor, Lewis Carroll, era molt juganer i un enamorat dels jocs de paraules. 
De fet, no és ben bé un joc, el taulell de l’oca és el recorregut que anirà fent una 
figura de l’Alícia i ens servirà per anar explicant anècdotes, petits exercicis, 
preguntes que ens apropin a l’argument del llibre.  
 
 
Guió d’inici 
Escrit al 1865, han passat 150 anys i s’ha convertit en una icona cultural. És un 
referent amb un munt d’adaptacions al cinema, teatre... 
Alícia diuen que és un llibre per a infants, un llibre per a adults. Un llibre que parla 
del fet de créixer. 
És un llibre estrany, únic, que pot agradar o no, que fascina o no, però que tothom 
en coneix fragments i referències.  
Què sabem d’Alícia? Que va entrar al país de les meravelles... Nosaltres també hi 
entrarem al final del laboratori, però abans ens hem de posar una mica al dia de les 
coses que ens hi podem trobar a dins... 
 
La intenció, tot i que el dia del laboratori no ens va sortir massa bé, és anar teixint 
un diàleg amb les famílies, que elles parlin també de què coneixen, què pensen de 
l’Alícia, si els agrada, etc. 
 
Taulell del joc: 
Descripció de què trobem a cada casella i què expliquem o fem fer a les famílies:  
 



 

 

 
Figura de l’Alícia: hem fet un vestidet d’Alícia amb paper de seda a un figura 
d’aquelles de fusta, articulades, que els dibuixants fan servir de model. 
 

CASELLA 1 
Lewis Carroll i l’inici del llibre 
Casella:  Folrada amb paper de regal que imita la gespa. (comprat al Tiger) 
Objecte: un llibre antic 
Llibre que il·lustra la casella: Exemplar d’Alícia il·lustrat per Robert Ingpen, que 
quan correspongui deixarem obert per la pàgina de l’inici, on apareixen Alícia i sa 
germana llegint estirades al camp. [Els llibres que anirem trobant pel taulell i que 
voldrem deixar oberts per una pàgina concreta, mostrant una il·lustració, portaran 
un fil de pescar que posarem perquè s’aguanti obert en el punt que ens interessi.] 
Què expliquem?:  
Una mica qui és l’autor (fotògraf, matemàtic, pseudònim... ) i a qui va escriure el 
llibre: a Alice Liddell... 
 
Un cop presentat Lewis Carroll, comencen el viatge: Alícia i sa germana jeuen a la 
gespa. La germana llegeix un llibre, però Alícia s’avorreix. I diu una de les frases 
més típiques del llibre. Quina? 
Oferim el llibre antic que hi ha a la casella a algun infant de la sala i ell l’obre.  A 
dins hi trobarà un paper amb un fragment del llibre que haurà de llegir en veu alta:  
 
“I de què serveix un llibre –va pensar l’Alícia—sense dibuixos ni diàlegs?” 
 
 
CASELLA 2 
Conill blanc 
Casella: una cartolina blanca 
Objecte: Capsa que imita la forma d’un llibre d’Alícia.  
A dins hi ha quaranta figures de papiroflèxia, una per a cada assistent, que un cop 
es bufa per un forat, s’infla com un globus.   
Al final de l'entrada del blog veureu tutorials de com es fa aquesta figura, però us 
caldrà fer una cosa més. Quan prepareu els quadrats de paper blancs amb què 
fareu el globus, haureu de fotocopiar, just al mig del quadrat, el dibuix del conill. 
D'aquesta manera quan feu el plegat i finalment les famílies bufin i mirin pel forat, 
es trobaran la sorpresa del dibuix. En el nostre cas era el conill blanc de la versió 
de John Tenniel. 
 
Llibre que il·lustra la casella: 
No hi haurà llibre però deixarem un dibuix del conill segons John Tenniel. 
Què expliquem?: 

Expliquem que quan Alícia estava avorrida amb la seva germana li va semblar 
veure una cosa, però molt estranya, era impossible.  
Aleshores donem a cada participant una figura de papiroflèxia i els hi fem bufar. Si 
un cop inflada la figura, miren a dins per un foradet, què hi veuen? 
Sí, efectivament, apareix el dibuix de John Tenniel d’un conill blanc mirant un 
rellotge. 



 

 
A dins la capsa hi ha un dibuix idèntic del conill i el deixarem per decorar aquesta 
casella del taulell de l’oca. 
 
 
 
CASELLA 3 
La llodriguera  
Casella: un paper o roba marró, simulant la caiguda de la llodriguera: color terra, 
paper arrugat...  
Objecte: Podem tenir un pot de mermelada de taronja.    
Llibre que il·lustra la casella?: 
No hi haurà cap llibre.  
Què expliquem?: 

Seguint el conill, Alícia cau dins una llodriguera: Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!!!! Fem 
girar la figura d’Alícia, fent tombarelles, ens l’anem passant entre tots els infants i 
mentrestant parlem d’algunes de les coses que explica aquest capítol en el llibre:  
Per exemple, quan creu que anirà a parar a l’altra banda del món i no recorda com 
es diuen els seus habitants: ANTIQUATS/ANTIPÀTICS/ ANTÍPODES... 
 
CASELLA 4 
Casella: cartolina negra   
Objecte: una clau antiga i grossa sobre un mantellet blanc de paper, d’aquells de 
servir pastes de te 
Llibre que il·lustra la casella?: 
No hi haurà cap llibre, però en un racó de la cartolina, hi ha fotocopiada la típica 
imatge de l’Alícia apartant una cortina i trobant una porteta molt petita, dibuixada 
per John Tenniel.  
Què expliquem?: 
Oh! Alícia arriba a una sala amb una porta, mira pel pany i veu un paradís, però no 
hi pot entrar, és massa gran! Algú sap què fa? 
 
CASELLA 5 
Alícia menja i beu i creix i s’encongeix 
Casella: paper de quadrets imitant els escacs, blanc i negre (comprat al Tiger)   
Objecte:  Dues ampolletes amb un cartell on diu: “beu-me”. Dues galetes de feltre 
on diu “menja’m”. 
Un muntatge fet amb dues capses de llumins de les grosses, buides i enganxades. 
Les haurem folrat amb Ironfix negre i, per la part del darrere, hi haurà enganxada 
l’Alícia dibuixada per John Tenniel. Per poder jugar i mostrar com el cap i les cames 
d’Alícia canvien de mida a mesura que beu i menja,  haurem enganxat part de la 
imatge, el cap i les cames,  no en la part exterior, sinó en la part de la capsa de 
llumins que queda a dins.  
Llibre que il·lustra la casella: 
No hi haurà cap llibre. 
Què expliquem?: 
Mentre rumia com fer-ho per poder cabre en aquella porteta tan petita, es troba 
unes ampolles i unes galetes. Ara beu, ara menja, i la mida d’Alícia canvia.  
Ho expliquem a partir de les capses de llumins: ara s’estira, ara té un coll de girafa! 



 

 
Quan és llarga es desespera i pensa que si vol dir alguna cosa als seus peus, els 
haurà d’enviar una carta! 
Us imagineu escriure una carta als vostres peus? Què els diríeu? Quina en seria 
l’adreça? 
 
 
CASELLA 6 
Mar de llàgrimes 

Casella: Amb paper de seda blau arrugat, omplim la casella, deixant veure part del 
terra vermell del taulell. El paper de seda taparà part d’un llibre.  
Objecte: cap 
Llibre que il·lustra la casella: 
Chichester Clark, Emma. Alice in Wonderland: based on the original story by 

Lewis Carroll.  London: HarperCollins, 2010 
Què expliquem?:  
Aquí comentem que està tan desesperada pel fet de créixer tant que comença a 
plorar desconsoladament. I de tant plorar, s’encongeix i gairebé s’ofega en el seu 
propi mar de llàgrimes! 
Deixem el llibre obert per la pàgina que il·lustra aquesta escena, on es veuen tots 
els animalons que coneix dins l’aigua.  
 

CASELLA 7 
La casa del conill blanc 
Casella: cartolina blanca i un paper bonic amb textura, blanc, també, a sobre 
Objecte: uns guants blancs i un ventall blanc 
Llibre que il·lustra la casella: 
Bachellet, Gilles. Madame le lapin blanc. Seuil Jeunesse, 2012   
Què expliquem?:  
Alícia finalment, després de créixer i encongir-se, acaba trobant de nou el conill 
blanc.  
Del conill blanc no en sabem gaires coses, però hi ha un llibre que ens parla de la 
seva família i és molt i molt divertit.  
Agafem l’exemplar que hi ha a la casella i n’expliquem una mica la història. És un 
homenatge a Alícia de l’autor francès Gilles Bachellet, amb molt humor. L’autor 
imagina que el conill té família nombrosa i que la seva dona està farta que el seu 
marit corri sempre darrere la gran duquessa, la reina i, ara, darrere una joveneta 
que fa coses molt estranyes com és créixer i encongir-se.  
 

 
CASELLA 8 
Bolets i orugues! 
Casella: Sobre la mateixa catifa vermella del taulell hi posarem un llibre, primer 
tancat i després, en l’obrir-lo, ja cobreix tota la superfície de la casella. Deixem 
oberta la pàgina de l’oruga o la doble pàgina dels camps de bolets. 
Objecte: cap  
Llibre que il·lustra la casella: 

Carroll, Lewis. Alícia al país de les meravelles. Il·lustr. Rébecca Dautremer. Baula, 
2010 



 

 

 
Què expliquem?:  
Presentem breument el personatge de l’oruga blava. Què en sabeu vosaltres?  
N’expliquem i comentem el fragment més significatiu: 
 
 
Quan l’oruga blava, enfilada dalt d’un bolet li pregunta qui és, Alícia no sap què 
respondre. Al matí sabia qui era però ara, el seu cos ha canviat tantes vegades de 
mida i forma, que ja no està segura de ser l’Alícia. 
 
A partir d’aquesta escena podem explicar una de les interpretacions que s’han fet 
del llibre: el tema del creixement, del pas de l’infant a l’adult.  Al llarg dels anys 
creixem, el nostre cos canvia i això fa que a vegades no ens coneguem.   
 
 
CASELLA 9 
La cuina de la Duquessa 

Casella: fotocòpia amb DIN A3 de la transformació de bebè en porquet, del llibre 
de l’Alícia de la Rebecca Dautremer, de tonalitat rosa 
Objecte: una pebrera 
Llibre que il·lustra la casella: 

Cap llibre 
Què expliquem?:  
L’escena de la cuina a casa de la Duquessa, és, com la resta del llibre, força bèstia i 
estranya, molt esbojarrada. Potser ara no deixarien publicar un llibre on algú 
maltracta, d’alguna manera, un bebè. Però tot és exagerat i esperpèntic! Tant, que 
el bebè de la duquessa acaba convertit en un porquet! 
Podem convidar el públic que pensin amb un bebè i que en cinc passos el 
transformin en porquet: primer les orelles, el nas, les potes, la cua... 
I la pebrera? Quin sentit té? Oh! És que la cuina de la Duquessa està plena de pebre 
per l’aire i tothom esternuda sense parar.  
 
CASELLA 10 
El gat de Chesire 

Casella: a sobre de la catifa vermella, de la qual es veurà un tros, haurem 
fotocopiat en color les guardes de puntets verds del llibre de l’Alícia de la Rebecca 
Dautremer. A sobre hi posarem un tros de cartolina de color verd llimona. Aquest 
joc de colors és perquè destaqui el llibre que hi posarem a sobre. 
Objecte:  cap 
Llibre que il·lustra la casella: 
Adams, Jennifer. Alicia al país de les meravelles: el primer llibre dels colors. 
Il·lustr. Alison Oliver. Coco Books , 2014 
Què expliquem?:  
Un dels personatges coneguts també és el del gat de Chesire. Què coneixen 
d’aquest personatge?  
La majoria coneixen la seva facultat d’aparèixer i desaparèixer..., de deixar només 
el somriure...  
I preguntem: Els gats poden riure? Heu vist mai un gat rient? 



 

 
 
Una altra cosa que defensa el gat és que al País de les Meravelles estan tots bojos. 
Fins i tot l’Alícia! Ella no hi està d’acord, però el gat li comenta que si no estigués 
boja, mai hauria arribat a aquest país! 
 
 
A continuació podem explicar un dels diàlegs més coneguts d’aquest estrany gat:  
Alícia: Em pots dir quin camí he d’agafar? 
Gat: Això depèn d’on vulguis arribar. 
Alícia: M’és força igual. 
Gat: Així, doncs, pots agafar el camí que vulguis. 
Alícia: Mentre vaig a algun lloc. 
Gat: D’això ja en pots estar segura.  
 
 
CASELLA 11 
Te de bojos  

Casella: un paper elegant, potser imitant una mica unes estovalles 
Objecte:  Un joc de tasses i tetera que treurem d’una capsa il·lustrada amb l’Alícia. 
Es pot fer amb un joc de cuina de fireta. El nostre és una capsa d’edició francesa 
que inclou el llibre més un joc de te de l’Alícia.  
Llibre que il·lustra la casella: 
Carroll, Lewis. Alice au pays des merveilles. Adapt. Marie Chartrain; Il·lustr. 
Nathalie Choux. Tourbillon, 2010 (llibre + cofre amb joc de te) 
  
Què expliquem?:  
A mesura que anem parlant, obrim la capsa i anem parant la taula: tassetes, tetera, 
culleres, liró, etc. 
Comentem que l’escena del “Te de bojos” és segurament una de les més conegudes. 
Parlem de versions cinematogràfiques, del barretaire boig, algú comenta la cançó 
que va popularitzar la versió de Disney “Feliz no aniversario”.  
Expliquem que, de fet, el terme del no aniversari no apareix en aquesta escena ni 
en el llibre primer, sinó que Disney la va manllevar del segon llibre d’Alícia, A 

través del mirall.  
 
També avancem una informació a les famílies. No ens entrenim en aquesa escena 
perquè justament el segon laboratori serà íntegrament sobre el Te de bojos.  
 

 
CASELLA 12 
Jardí de la reina i partida de croquet.  
Casella: Hi ha tot de cartolines de mida DIN A5 tirades de qualsevol manera, 
cobrint gairebé tota la casella.  
Totes tenen la mateixa imatge fotocopiada, la part del darrere d’unes cartes de 
pòquer, del model de color negre.  
Objecte:  cap 
Llibre que il·lustra la casella: 
A sobre les cartes hi ha un exemplar del llibre:   



 

 
 
Carroll, Lewis. Alicia en el País de las Maravillas. Il·lustr. Helen Oxenbury. Lumen, 
2003.   
Què expliquem?:  

Per què creieu que hi ha cartes? A algú li sonen qui són les cartes dins la història de 
l’Alícia? Obrim el llibre per la pàgina on apareix el dibuix de la partida de croquet i 
parlem de les trampes que fa sempre la reina. Una reina que no sap perdre.  
En aquest punt podem fer un petit devat sobre si sabem perdre o no.  
 
I després podem fer una prova entre totes les famílies: a la de tres, tothom cridarà 
la frase que més vegades diu el personatge de la reina.  
Tothom la sap? Fem la prova! Un, dos i tres: “que li tallin el cap!” 
 
 
CASELLA 13 
El judici 
Casella: Tot i que es veu part de la catifa vermella, posem al mig de la casella un 
DIN A3 fotocopiat en color de la guarda del llibre de la Rebecca Dautremer. 
Aquesta vegada, però, triem la de les rodones liles.  
Objecte: cap 
Llibre que il·lustra la casella: 

Carroll, Lewis. Alícia al país de les meravelles. Adapt. i Il·lustr. Robert Sabuda.  
Kókinos, 2006. [pop-up] 
Què expliquem?:  
Qui va robar els pastissos? La reina i el rei presideixen un judici per trobar la 
resposta a aquest enigma. Però, ai!, com és de suposar, és un judici sense cap ni 
peus. Es vol donar el veredicte abans de fer el judici...  
Tots els personatges del llibre es troben en aquesta escena i tots els diàlegs són un 
ball de despropòsits. Jocs de paraula, malentesos... Fins que misteriosament Alícia 
comença a créixer de nou.  
En aquest moment obrim la darrera pàgina del llibre de Robert Sabuda, el pop-up, 
quan es veu que tot de soldats en forma de carta salten pels aires i ataquen Alícia. 
 
 

CASELLA 14 
El despertar, de nou, al camp.  
Casella: Folrem la casella de nou, amb el paper d’embolicar del principi, el que 
imita la gespa.  
Objecte: Hi ha una capsa en forma de llibre que és de l’Alícia (en realitat és la 
capsa d’un puzzle d’Alícia que tenim) i a dins hi ha quaranta retoladors negres de 
punta fina.  
També hi ha 40 cartes de pòquer lligades amb una goma, posades de cara avall.  
Les cartes són un joc de cartes reals, mida DIN A5 (comprades al Tiger) que hem 
folrat per la cara dels números amb paper adhesiu blanc (dues capes perquè si no, 
es transparenta). A sobre hi hem enganxat a cada una un vestit fet de papiroflèxia.  
Llibre que il·lustra la casella: 

Cap 
 



 

 

 
Què expliquem?:  
La darrera escena del llibre de l’Alícia ens fa creure que tot ha estat un somni. De 
cop,  Alícia es desperta i està estirada amb el cap sobre la falda de la seva germana, 
enmig del camp.  
Qui sap? Creieu que ho ha somniat? 
 
 
I fins aquí el recorregut per aquest taulell carrollià. Abans de marxar cap a la 
llodriguera, però, convidem a tothom a fer una darrera activitat. 
Caldrà agafar un retolador i una carta de la casella final, d’aquelles on hi ha un 
vestit d’origami, i dibuixar el cap, els braços i els peus de l’Alícia.  
 
A mesura que van acabant, ja podran anar cap a la sala d’actes. Ho farem de forma 
esglaonada, a mesura que cada família vagi acabant per no col·lapsar la llodriguera. 
 
2a PART  

A partir de les 6.15 h, començarem a anar cap a la sala d’actes. Entrarem per la 
llodriguera i anirem al País de les Meravelles. 
Haurem tapat la porta de l’entrada a la sala d’actes, amb cartró i també herbes, 
troncs, imitant una llodriguera. Cada assistent, grans i petits, hauran de passar a 
quatre potes per sota d’una taula camuflada de cau. Poca llum, robes, cartrons...  
 
A dins ens trobarem un muntatge d’Imaginart, que explica la història d’Alícia a 
partir de la versió d’Àngels Burgas i Ignasi Blanch.  
Es tracta d’un muntatge àudiovisual que funciona a partir de la realitat 
augmentada, i té la màgia que explica la història amb veu, música i imatges que es 
projecten a les parets a mesura que nosaltres passem les pàgines del llibre.   
 
Tindrem una estoneta per remirar i passar pàgines, per anar escoltant la màgia 
d’aquesta història... 
 
3a PART 
Quan acabi, com que tindrem exposats tots els llibres amb les diferents versions de 
l’Alícia, qui vulgui es podrà entretenir a mirar-les. 
Com que estarem gairebé a les fosques, posarem dos focus de llum i alguns lots 
perquè es puguin mirar els llibres. Si cal es pot obrir una tira de llum. 
Segons l’hora que sigui, si encara queda força estona, podem presentar una mica 
els llibres, abans de deixar hora lliure perquè els mirin al seu ritme.  

 
 
 
 
 


