
 

 
 
 
Tempus fugit  
Sessió del dissabte 18 de novembre 2017 
 
 “ El temps passa i la Joana balla” diu el refrany popular, per parlar del pas 
inexorable del temps, que s'esmuny ràpidament sense que puguem fer-hi res. 
 
Com representa el pas del temps la literatura? Dibuixant les estacions? Has 
somniat amb una màquina del temps? Un conte pot fer aturar els segons i els 
minuts? Hi ha personatges que no tenen pressa? Existeixen els llibres lents? Podem 
llegir un llibre en un instant? 
 
 
Objectius  

- Donar a conèixer una selecció de bons llibres que giren entorn al 
concepte del temps. 

- Veure com la il·lustració troba recursos per mostrar el pas del temps. 
- Intentar definir conceptes difícils per a ells com són el present, el passat, 

l’eternitat, sempre, mai, etc. 
- Posar-se a la pell d’un escriptor i il·lustrador creant un prototipus de 

llibre a partir d’un encàrrec concret. 
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Descripció 
Començarem el laboratori a la sala infantil.  
Haurem preparat etiquetes amb la imatge d’un llibre de Paul Cox, Cependant.  
[Opcional ]Aquesta vegada, quan s’inscriguin, els donarem un rellotge fet de paper 
plastificat per jugar a fer veure que portem tots rellotge.  
 
1a PART 
A la presentació dedicarem una estona de conversa per intentar definir entre tots 
què és el temps. 
Ens servirà de guia el llibre  
DAMM, Antje. ¿Qué es el tiempo? Ediciones Iamiqué, 2011 
 
A continuació marxarem a la sala d’actes per seguir investigant tot allò que no 
acabem d’entendre sobre el temps.  
 
2a PART 
A dins la sala d’actes. 
Es trobaran cadires i coixins posats en rotllana i, al mig, un muntatge fet amb dotze 
capses d’arxiu muntades al revés, col·locades en forma de rellotge.  
Cada capsa tindrà uns llibres dins. A fora una etiqueta amb una pregunta per una 
banda i per l’altra un número de l’1 al 12.  
Al mig, amb dos tubs de cartró, simularem les agulles d’un rellotge gegant. 



 

 
 
 
 
 
Els infants i les famílies seuen al voltant i la bibliotecària seu en una punta i 
comença a donar corda a l’activitat. 
Voluntàriament, diferents infants s’aixecaran i posaran l’agulla petita a un número. 
Això voldrà dir que ha arribat el moment de llegir la pregunta o proposta i de mirar 
quins llibres hi ha dins la capsa. 
 
Dues apreciacions importants. 
Alguns llibres són massa grans i no hi cabran dins la capsa. Els tenim apartats al 
darrere, però ben a prop. 
Per altra banda, un cop feta l’activitat, vam adonar-nos que l’atzar ens va ajudar 
perquè la darrera capsa que vam obrir va ser justament la del número 1, la que 
estava plena de flipbooks. Ho diem perquè un cop van descobrir aquests llibres es 
van tornar bojos d’alegria i va ser ideal que fos al final de les dotze capses. Crec que 
si arriben a sortir al mig, potser s’hauria trencat una mica el ritme de tot plegat. 
 
 
3a PART 
I aleshores una estoneta per anar obrint, llegint, comentant, explicant alguns dels 
contes, alguns dels conceptes... allargant o reduint segons l’interès o la conversa 
que genera... 
 
Un rellotge. 12 números. 12 llibres (o 12 conceptes sobre el temps.) 
12 parades: pregunta a fora i el llibre a dins la capsa, per poder donar respostes... 
 
1. 
Creieu que hi ha llibres que es llegeixen en un segon? 
Els flipbooks, llibres per a llegir en segons! Es reparteixen entre tots els infants i 
se’ls van passant. 

 
2. 
Voleu conèixer el conte més lent del món? 
Explicació d’aquest conte: 
RASCAL. Petit escargot rouge. Pastel, 2017 
 
3. 
Què passaria si en un conte popular, molt conegut, de cop i volta alguna cosa 
no sortís bé i el rellotge comencés a córrer molt ràpid o molt lentament? 
En aquesta història, quan s’arriba al moment que el llop es posa la camisa de 
dormir de l’àvia, s’atura l’acció. A la pàgina de l’esquerra apareix un rellotge que 
avança a poc a poc. I a la pàgina de la dreta apareix el llop intentant posar-se la 
camisa. Passades un parell d’hores, el conte continua normalment.  
BUQUET, Jean-Luc. Le Petit Chaperon rouge. La scène de la chemise de nuit. 
Éditions courtes et longues, 2014 

 



 

 
 

4. 
Creieu que pot existir un llibre que no s’acaba mai? 
Traducció del llibre original francès Cependant 
COX, Paul. Intanto. El libro più corto del mondo. Corraini editore, 2002 
La gràcia és que és un llibre enquadernat amb un espiral de manera que no s’acaba 
mai, va mostrant coses que estan passant en aquest instant i així fins a l’infinit.  
 
5. 
Saps quines coses poden passar en un minut? 
Llibres que juguen a comparar diferents coses que poden estar passant en un 
mateix moment.  
AHN, Somin. One minute. Corraini, 2016 
GRAHAM, Bob. El primer pas. Joventut, 2013 
 
6. 
Es tarda un segon a passar la pàgina d’un llibre. 
Saps quines coses passen en el món mentre passem les pàgines d’un llibre? 
La mateixa idea que abans, però ara en menys temps, només en el segon que 
tardem a passar la pàgina d’un llibre.  
MINHÓS, Isabel. El món en un segon. Il·lustr. Bernardo Carvalho. Intermón Oxfam, 
2010 
 
7.  
Abans i després. Què va ser abans l’ou o la gallina? 
Conceptes com abans i després, coses que es transformen, com la vida, els objectes 
que ens envolten són diferents a causa del temps. La fruita madura, les estacions 
passen, les plantes creixen... 
RAMSTEIN, Anne-Margot. Antes, después. Il·lustr. Matthias Aregui. SM, 2014 
 
8.  
Recordes algun conte on passi alguna cosa molt important en una hora 
concreta? 
Qui no recorda la importància de les 12 h de la nit en el conte de la Ventafocs? I la 
data dels 15 anys en el conte de la bella dorment? O els 100 anys que van dormir 
tots plegats? 
Dos exemples per parlar d’aquest concepte. 
RAY, Jane. La ventafocs. Cruïlla, 2012 
WIESNER, David. Martes. Océano Travesía, 2011 
 
9.  
Creus que pots fer un viatge extraordinari mentre dura una escridassada de 
la mare? 
Un llibre divertit que mostra com el temps a vegades passa de diferent manera per 
un adult o un infant, o si som els que esperem o som esperats... 
GASTAUT, Charlotte. El extraordinario viaje de Prudence. SM, 2010 
 
 



 

 
 
10. 
Com podem saber que ha passat el temps? 
A vegades per un infant és difícil entendre el pas del temps, però potser a través 
d’objectes del nostre entorn es pot identificar més fàcilment. Per exemple, quan les 
sabates se’ns fan petites, quan ens creix el serrell i no veiem res, quan la ceba al foc 
es torna transparent, quan estem a la platja i se’ns crema la pell... 
 
MINHÓS MARTINS, Isabel. Com o tempo. Il·lustr. Madalena Matoso. Tangerina, 
2014 
 
11. 
Quant pot durar la història d’un llibre? 
En aquesta capsa volem mostrar com alguns llibres ens expliquen una història que 
dura tota una vida. Altres duren un sol dia, un instant, un any... 
Una caputxeta on es veu el sol de fons com neix i com es pon.  
Una masia italiana al llarg de tot el segle XX. 
Una excursió a caçar un ós que, a través de les guardes, comprovem que dura un 
dia sencer.  
O la vida d’un insecte que dura només un dia! 
GRIMM, Wilhelm y Jacob. Caperucita. Ediciones B, 2003 
INNOCENTI, Roberto. La casa. Text de J. Patrick Lewis. Símbol, 2009 
CALÍ, Davide. El hilo de la vida. Il·lustr. Serge Bloch. Ediciones B, 2006 
ROSEN, Michael. Vamos a cazar un oso. Ekaré, 2005 
SÉNÉGAS, Stéphane. L'efímera. Takatuka, 2016 
 
 
12 
Saps com ho fan molts llibres per parlar del pas del temps? 
I en aquest apartat volem fer incidència als dos tipus de temps, el metereològic i al 
cronològic. 
Mostrem una col·lecció de llibres “promenade” que tenen la gràcia que es poden 
llegir tots, paral·lelament, veient una ciutat i uns habitants que es transformen al 
llarg de tot un any: els quatre llibres de les estacions de la Susanne Rotraut Berner  
o, fins i tot, els de l’Albert Asensio. 
I també el meravellós llibre:  
KOMAGATA, Katsumi. Little tree. One Stroke/Les trois ourses, 2009 
I després un petit llibret francès que intenta definir tots els conceptes del temps a 
partir de fotografia i exemples propers a la infància. 
Grive, Catherine. Les mots du temps. Il·lustr. Janik Coat. Editions Thierry Magnier, 
2014 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
3a PART 
Justament el darrer llibre citat és el que dona peu a la part final del laboratori. 
Grive, Catherine. Les mots du temps. Il·lustr. Janik Coat. Editions Thierry Magnier, 
2014 
 
Proposem a les famílies de construir entre tots una nova versió del llibre, intentant 
fer la versió catalana del llibre francès.  
Per aquest fi, tenim preparades ja les cartolines DIN A-3, impreses amb les 
definicions i plegades de tal manera que un cop acaben la seva part, es podran anar 
enganxant entre totes fins a construir un llibre acordió.  
 
Què es trobarà cada infant? Per exemple: 
A la part esquerra del full hi haurà una paraula com “ARA” i a sota la definició. 
Seguint el llibre de mostra, a sota d’aquesta definició haurà d’inventar-se una frase 
que ens ajudi a entendre la paraula “Ara”.  
“Ara estic a la biblioteca fent un taller”. 
A la part dreta del full, té tot un espai per dibuixar o fer un collage que ajudi a 
entendre la definició. 
 
 
4a PART 
Les famílies que no tenen ganes de participar en la part escrita i prefereixen mirar 
llibres també poden fer-ho, perquè a mesura que hem anat descobrint els 
exemplars de les capses, els hem anat exposant en un racó de la sala.  
Realment és una bona oportunitat perquè hi ha molts llibres no editats al nostre 
mercat editorial i val la pena fullejar-los.  
 
 


