
 

 

 
 
Teixint històries. Les aranyes de Louis Bourgeois 
Sessió del dissabte 21 d’octubre 2017 
 
A través del llibre Cançó de Tela (Impedimenta, 2016) descobrirem la vida d’una artista que va 
començar teixint tapissos i teranyines per acabar esculpint aranyes gegants. Del teixit a l’art, no 
és justament la història de la Biblioteca Roca Umbert?   
 
Objectius  
- Donar a conèixer un llibre d’un gènere poc habitual: una biografia il·lustrada.  
- Donar a conèixer l’artista Louis Bourgeois. 
- Reflexionar sobre la pròpia autobiografia com a motor de creació artística.  
- Viure l’experiència de crear una obra efímera dins el marc del festival MAU (Mostra d’Art 

urbà de la Fàbrica d’Art Roca Umbert) 
 
Bibliografia 
NOVESKY, Amy. Cançó de tela. La vida teixida de Louise Bourgeois. Il·lustr. Isabelle 
Arsenault. Impedimenta, 2016 
 
Bibliografia complementària (opcional): 
Llibres que utilitzen la il·lustració amb teixits, fils, etc. 
Àlbums il·lustrats que són biografies. 
 
 
Descripció 
Aquesta vegada entrarem directament a la sala d’actes, primer, i després anirem a la zona 
infantil, al contrari de com ho fem habitualment. 
 
1a PART 
A mesura que arribin les famílies els donarem l’etiqueta amb el seu nom i ens asseurem a la 
sala d’actes. Allà tindrem preparades cadires i coixins. 
Presentació del laboratori: activitat d’experimentació a partir d’un llibre, on tothom té un 
paper important, infants i adults... 
Les etiquetes amb el nom seran amb motius de l’obra de Louise Bourgeois, fragments del llibre 
Cançó de Tela. 
A la sala d’actes, quan entrem, sonarà Verdi, que és la música que segons el llibre escoltava de 
petita a casa seva la Louis Bourgeois. 
Intentarem fer un raconet íntim de lectura, on la bibliotecària pugui anar explicant tota aquesta 
primera part del laboratori i establir un diàleg proper amb els assistents. 
 
2a PART 
La bibliotecària explicarà que a la Fàbrica de Roca Umbert hi ha ara mateix la MAU, la Mostra 
d’Art Urbà i el laboratori volia participar d’alguna manera en aquest esdeveniment.  
 



 
 
Quin llibre ens podia servir per aquest fet? Doncs ens va semblar que el llibre Cançó de Tela 
era ideal perquè: 

- Com a llibre és d’una qualitat i bellesa excepcional.  
- És una biografia il·lustrada, és a dir un llibre de coneixements en format d’àlbum 

il·lustrat, una combinació que no és molt habitual. 
- La vida de Louis Bourgeois és molt paral·lela a la història de la Fàbrica de les Arts, 

perquè la Biblioteca era una de les naus d’una antiga fàbrica tèxtil que donava vida.  
 
 
3a PART 
Amb una petita escenografia feta de fotocòpies i capses de fruita pintades blanques, molt 
simplement anirem explicant el llibre, mostrant les imatges i parlant amb el públic. 
A la paret del darrere haurem fet una teranyina de cordó negre i tindrem algunes de les 
fotografies de les obres reals de l’artista. 
Es tracta de fer una petita narració del conte, propera, íntima, recollint la visió dels infants i les 
famílies.  
També tindrem algunes de les obres de l’artista fotocopiades en cartolina i les mostrarem 
enmig del relat o al final, segons veiem que es desenvolupi la conversa. 
 
4a PART 
Un cop acabada l’explicació els donarem un full (amb algun motiu il·lustrat d’alguna de les 
pàgines del llibre i els convidarem a fer un petit exercici de preparació a l’activitat artística 
final). 
Intentarem posar-nos a la pell de Louis Bourgeois i fer un exercici d’abstració a partir de la 
seva font d’inspiració. La Louis creava aranyes perquè tenia el record d’infància de la seva 
mare sempre teixint... Si cadascú de nosaltres volguéssim ser artistes i esculpir algun animal 
que ens recordés als nostres pares, quin animal faríem? 
 
5a PART 
Anirem a la sala infantil i allà hi haurà la porta de la sala infantil oberta directament als carrers 
interns de la Fàbrica. Allà hi haurà taules a fora i material per poder fer la nostra obra artística 
inspirada en Louis Bourgeois. 
Material que trobaran: 
15 rotlles de drapet dels colors que apareixen al llibre: diferents tons de blaus i grisos, i tons 
vermellosos, granats, magentes, taronges... 
Retoladors per a vidre 
Cordó negre 
Dos metres de roba de sac per poder-hi cosir fàcilment a sobre. 
Fils de diferents tipus, cordills, llanes i agulles de diferents mides.  
 
Les famílies poden treballar en grup, individualment, al seu aire. Poden ocupar tot l’espai que 
vulguin de la zona: la vidriera de la biblioteca, les columnes del porxo, les parets exteriors, etc.  
 
En un faristol tenim sempre present el llibre de Cançó de Tela, per si ens cal inspiració! 


