
 

 

 

 
Alehop! 

Sessió del dissabte 29 d’octubre 2016 

 
Dibuixant històries a l’espai.  

Us convidem a descobrir el món dels tridimensionals (pop-up), petites escultures 

de paper que surten dels llibres per fer-nos somniar.  

   

Objectius  

- Reflexionar sobre el concepte de dibuixar a l’espai: on, com, amb què? El 

dibuix a la ciutat, elements artístics de la natura. 

- Donar a conèixer el món dels tridimensionals a partir d’una selecció 

d’una col·lecció particular. 

  

Bibliografia 

Mireu l’annex 

 

Descripció 

1a PART 
Per fer aquest laboratori ens vam basar en la sessió que Anna Font va fer-nos dins 

les IV Jornades de Laboratoris de Lectura. L’Anna és membre d’Experimentem amb 

l’Art. Podeu veure tota la seva intervenció en el bloc dels laboratoris, a l’enllaç de 

Jornades 2016. 

 

La rebuda va ser a la sala infantil, com sempre, però allà només vam fer una 

primera presentació, vam posar-nos les etiquetes dels noms i vam marxar tots 

junts cap a una sala especial.  

 

Només vam dir que avui dedicàvem el laboratori a explorar com es pot dibuixar a 

l’espai, a l’aire, a la natura, més enllà de les pàgines d’un llibre. 

 

D’etiquetes pel nom vam fer servir fulls d’adhesius de color retallats de forma 

irrregular, per donar una pista que aquell dia tot seria una mica estrany.  

[La dinàmica va ser repartir l’etiqueta amb el nom de l’infant i demanar a l’infant 

que ell mateix fes les del seus acompanyants adults.] 

 

2a PART 
La sala que teníem preparada estava totalment buida de mobiliari. Calia que fos 

una sala diàfana i que s’hi pogués embrutar la paret i el terra. Per facilitar 

l’activitat, l’única cosa que hi vam posar va ser un penjador de peu.  

 

Un cop en la sala, vam començar un diàleg entre petits i grans a partir del fet de 

què necessitàvem per dibuixar. En principi es va fer servir un material tipus llapis i 



una superfície tipus paper. Però i si no teníem res de tot això? Només teníem una 

sala buida. Com podíem dibuixar a l’espai? 

A partir d’aquest plantejament i amb l’ajuda de la dinamitzadora, van anar sortint 

idees de dibuixar amb el cos, de dibuixar estirats a terra, ocupar l’espai, de si 

podíem fer lletres entre nosaltres, amb roba, els cabells... Algú va parlar de 

dibuixar amb el pipí, les ombres... 

Algú va parlar del fet que al cel els avions pinten o també les estrelles, els núvols, el 

fum... fan formes.   

 

Vam estirar aquesta idea tant com va ser possible.  I després els vam dir que 

havíem fet una mica de trampa, sí que teníem un material per pintar.  

 

Vam treure una capsa amb cintes adhesives de colors, cinta aïllant tipus APLI. I 

també vam donar-los unes tisores a cadascú. Ja teníem un element per pintar, però 

quina seria la superfície? Doncs tota la sala. 

 

 

3a PART 

Al llarg de vint minuts vam viure un moment d’experimentació total. Primer amb 

molta prudència però després i cada vegada més, amb molta desinhibició. Sense 

norma, sense pautes, només mirant-se, improvisant, van anar passant coses.  

 

Aquesta part es pot allargar més o menys, segons si el grup és més o menys actiu. 

En el moment que ja afluixava la idea, vam fer seure a tothom i vam comentar una 

mica l’experiència de cadascú. 

Posteriorment vam explicar que acabàvem de fer una “performance”, una petita 

intervenció artística en l’espai i això era molt ric perquè mai més ens tornaríem a 

mirar aquella sala de la mateixa manera. 

 

La segona part d’aquesta intervenció era recollir-ho tot, desmuntar-ho, perquè 

part de la gràcia i el valor de les intervencions artístiques és que són efímeres, que 

es viuen, es veuen ara i aquí, però que no es guarden, més enllà d’una fotografia i 

de la pròpia vivència que t’emportes al record.  

 

4a PART 

Per seguir el laboratori, vam haver de moure’ns cap a una altra sala. En aquesta 

sala hi havia dues fileres de taules aparentment sense res. 

Les taules estaven ficades en fila sobre unes tires llargues de catifa. A sobre les 

catifes hi havia coixins.  

 

Les famílies van seure en un racó mirant aquella disposició estranya de les taules. 

Què era tot allò? Coixins i catifes sota les taules? Sense cadires? 

 

Per continuar experimentant els fèiem una altra proposta una mica estranya! 

 
 
 

 
 



5a PART 

Una idea que ja havia sortit en la primera part era que dins la natura i en el dia a 

dia també veiem dibuixos: per exemple, en el cel. 

Doncs bé, ara els convidàvem a experimentar al voltant d’aquesta idea. De les dues 

fileres de taules que hi havia a la sala, una tenia un faristol amb un llibre sobre 

núvols i l’altra tenia un faristol amb un llibre sobre astres de nit. 

 

Bianki. Con la cabeza en las nubes. Océano, cop. 2010 (Travesía)  

Tamarkin, Annette. En el cielo. Océano, cop. 2011 

 

Calia que s’estiressin a sota les taules, còmodament sobre els coixins i veurien que 

el sota de les taules estava folrat. Una tira de taules era amb paper negre. Era on  

els convidàvem a dibuixar en el cel de nit, ja fossin estrelles, un llamp o tot allò que 

imaginessin... 

I la segona fila de taules estava folrada, per sota, amb paper blau cel. Era on els 

convidàvem a dibuixar núvols, fum, estela d’avions... tot allò que imaginessin que 

pintava el cel de dia.  

 

Per material teníem ceres de colors: negre, blanc, groc i platejat, bàsicament. 

També en teníem alguna de reserva per si algú tenia una idea genial i necessitava 

més colors. 

 

6a PART 
I a la darrera mitja hora arribava el moment de lligar tot això amb els llibres. Vam 

apartar les taules entre tots, arrambant-les a les parets i de costat, per poder veure 

els dibuixos que havien sortit.  

Les famílies van seure a les catifes, amb els coixins i, mentre, vam explicar perquè 

havíem fet tots aquells jocs artístics i quina relació podien tenir amb els llibres. 

A les taules de la tarima teníem preparada una bona col·lecció de llibres 

tridimensionals.  

El fil explicatiu que seguíem era la idea que els tridimensionals són un tipus de 

llibre gairebé com escultures. Són petites obres d’art, enginyeria de paper, que 

d’alguna manera recullen la necessitat dels autors i il·lustradors que no en tenen 

prou amb la superfície plana del paper del llibre. Són dibuixos que surten del full 

per dibuixar-se a l’aire, com nosaltres havíem estat fent durant tot el laboratori.  

 

A poc a poc vam anar mostrant els diferents tipus de tridimensionals que teníem. 

Són uns llibres delicats, moitu pel qual no solen trobar-se a les biblioteques. 

Aquella era una ocasió especial perquè es tractava d’una col·lecció privada i que, 

per tant, calia manipular amb molt de compte.  

Després de la presentació va haver-hi una bona estona per a descobrir-los, 

compartir-los i enamorar-se’n.  

 

7a PART 

La valoració que fem del laboratori és que potser va ser una mica dispersa o 

estranya de ritme. La sensació és que les  dues primeres parts van ser molt 

interessants però van descolocar una mica les famílies. Potser després de la 

performance, un cop vam baixar a la sala, caldria haver fet un altre tipus d’activitat. 

La primera part va esverar-los molt i pretendre que es posessin sota la taula a 



dibuixar tranquil·lament era una mica ingenu. La segona part del taller, doncs, va 

estar bé en el procés però el resultat va ser una mica “gamberro”. 

 

La part de lectura i descoberta va ser bonica. Realment eren uns llibres fàcils 

d’agradar. 

 

  

 
 


