
 

 

 
 

Quadrats, rodons i acordions! 

Sessió del dissabte 26 de novembre de 2016 
 
Quan la forma del llibre també parla.  
A vegades les història no hi caben dins les pàgines quadrades d’un llibre i demanen 
als seus autors que facin llibres rodons, triangles o en forma d’acordió.  
   
Objectius  

- Reflexionar sobre com a vegades l’objecte llibre juga amb el format per 
adaptar-se al contigut  

- Donar a conèixer llibres interactius, originals, petites obres d’art que 
obren portes a l’experimentació en la forma.  

- Comparar aquesta riquesa amb la forma quadrada de la pantalla.  
  

Bibliografia 

Vegeu dos annexos: 
Llibres que juguen amb els formats 
Llibres versionats en la part del taller 
 
Descripció 

Començarem el laboratori a la sala infantil. Haurem preparat etiquetes pels noms 
amb el dibuix de la Fàbrica de les Històries perquè avui també creerem llibres 
(Vegeu el laboratori de La Fàbrica de les Històries). A diferència d’altres vegades, 
estarem gairebé mitja hora en aquesta part, per tant, cal haver previst lloc per 
tothom. Haurem preparat un raconet còmode amb coixins i sofàs en rotllana. Al 
centre, una catifa on anirem exposant els llibres que tenim preparats per a la 
presentació. 
 
Posarem en antecedents les famílies del laboratori anterior, per recordar que 
estem investigant sobe els formats dels llibres. Si l’altra laboratori va ser sobre els 
llibres tridimensionals (pop-up), avui volem centrar l’atenció en els llibres que 
juguen amb el format per multiplicar l’efecte de la història.  
 
1a PART 

Al llarg de mitja hora anirem mostrant diferents exemples de com el llibre pot ser 
interactiu i com els autors poden jugar amb la forma de les guardes, el tallat del 
paper, el cosit de la pàgina, elements d’acompanyament, format acordió, format 
rodó, desplegable com un pòster, dins una capsa, etc., per multiplicar l’efecte dels 
llibres. 
El cert és que hi ha molts i molts exemples i caldrà seleccionar els més llaminers. 
També és interessant mostrar-ne de senzills perquè puguin agafar idees per 
l’activitat que més endavant haurem de fer.  
 



Alguns exemples:  
Llibre que es presenta dins una funda com si fos una carta: 

Papatheodoulou, Antonis. L’última carta. Il·lustr. Iris Samartzi. Kalandraka, 
2016 

Llibre amb lupa que produeix efecte de moviment: 
Leblond, Michaël; Bertrand, Frédérique. Nueva York en pijamarama : 
imágenes que se animan como por arte de magia. Kalandraka, cop. 2012 

Llibres que juguen amb el cosit del mig de la pàgina com a frontera: 
Jullien, Jean. Esto no es un libro. Phaidon, 2016 
Martins, Isabel Minhós. Halte on ne passe pas! Il·lustr. Bernardo P. 
Carvalho. Notari, 2014 

Llibre amb enquadernació vertical i forma allargada, per accentuar l’efecte de la 
història: una galleda que puja i baixa del pou. 

Corentin, Philippe. Xap! Corimbo, 2000 
Llibre amb forma esbiaixada, com la història que explica: 

Newell, Peter. El llibre esbiaixat. Thule, 2007 
Llibre quadrat, amb forma i disseny de disquet d’ordinador antic, com la història 
que explica:  

Troshinsky, Nicolai. Un mensaje en clave. A Buen Paso, 2012 
Llibre amb una queixalada, feta pel ratolí protagonista: 

Felix, Monique. Colores.  Lumen, 1991 
Llibre amb fulls de material especial. Qui té por? té guardes de paper de llima, que 
fan un soroll inquietant cada cop que fregues el full. 
I La fuga, amb fulls del mateix tipus de paper de les fundes de disc de vinil 
clàssiques, fent referència al jazz, just el tema del còmic. 

Vilà i Barceló, Pere. Qui té por? La Galera, 2011 
Blanchet, Pascal. La fuga. Barbara Fiore, 2007 

 
 
2a PART 

Un cop acabada aquesta primera part de mostra de llibres, marxem tots junts fins a 
la sala de tallers. Allà hi ha taules i cadires per tots, per seure lliurement pares i 
fills.  
A banda de les taules, hi ha tres espais importants a la sala. 
A les taules de la tarima hi ha tot de material d’escriptori divers: fulls, cartrons, 
feltre, coles, tisores, ceres, colors, etc. 
En una taula lateral hi exposem tots els llibres presentats a la primera part, més els 
altres que no haurem tingut temps de mostrar.  
En la paret del fons hi ha penjades vint-i-cinc bosses de paper de colors. I just a 
sota hi ha uns paquets embolicats amb uns números.  
 
Quan totes les famílies ja s’han acomodat els expliquem la proposta d’activitat. 
Cada infant o família (poden treballar en equip o sols) hauran de triar a l’atzar una 
de les bosses de paper que pengen de la paret. Agafaran un full que hi ha a dins, 
que porta el títol d’un llibre i el seu resum. Potser el coneixen i potser no. Els 
aconsellem que si els toca un llibre conegut el canvïin per un altre.  
 
Els convidem a llegir tranquil·lament el resum del llibre, a imaginar-se la història, a 
compartir-la amb els companys de taula, pares, com vulguin... 



Un cop feta aquesta lectura, han de posar-se a la pell d’un autor, editor i 
il·lustrador i pensar quin format de llibre seria ideal per a representar millor la 
història que explica el llibre. No hi ha límits, es tracta de fer el prototipus de com 
l’imaginen. 
 
És important subratllar que no pretenem millorar l’obra original, ni criticar-la, ni 
treure-li cap mèrit. Senzillament és un joc artístic i literari a partir d’obres molt 
potents i suggerents que ens permeten imaginar altres posades en escena.  
 
En aquest punt els podem explicar què hi ha dins els paquets embolicats amb un 
número que veuen sota les bosses de la paret. Es tracta efectivament dels llibres 
originals d’on surten les vint-i-cinc històries.  
Un cop haurem acabat el taller, deu minuts abans de marxar, podran obrir el seu 
paquet i comprovar quin és l’aspecte original del llibre que ells acaben de recrear.  
 
3a PART 
Tots a la feina. Grans i petits poden apropar-se a l’espai del material i començar a 
treballar en la seva obra. 
Abans d’agafar el material, però, fem incidència a un fet important: cal que tinguin 
una idea clara de què volen fer i no es deixin enamorar pels materials que 
trobaran.  
Hem preparat molta varietat de papers i coses, però la història que els ha tocat 
mana. Si necessiten algun material o objecte que no troben, per estrany que sigui, 
poden demanar-lo i els el portarem.  
 
4a PART 

Com ja hem avançat, a la darrera part del laboratori cada infant i adult pot buscar 
el seu llibre corresponent i llegir-ne la història sencera.  
Al final hem posat el segell d’Edicions La Fàbrica, que posem sempre als llibres 
autoeditats de la biblioteca.  
 
 
 
 
 
  
 
 


