
 

 

 
 
La màquina d’empaquetar versos  
Un passeig pels poemaris més bonics dels darrers temps  
 
Dissabte 24 de febrer 
17.30 h 
La secció de poesia de la biblioteca creix, però ho fa de forma discreta, sense fer 
soroll. S’ha acabat! Ha arribat el moment d’obrir aquests llibres i cridar ben fort les 
paraules dels i les poetes. 
 
Objectius  
- Treure de les prestatgeries i donar a conèixer els poemaris més interessants 

de la secció. 
- Conèixer les possibilitats d’autoedició de llibrets a partir de plegats més o 

menys fàcils a l’abast dels infants.  
- Experimentar l’autoedició del propi poemari. 

 
Bibliografia 
La selecció es va fer a partir del fons de la biblioteca, intentant agafar els autors 
clàssics, els més nous i, sobretot, aquelles edicions més boniques que s’han editat 
darrerament.  
S’inclouen noms com: 
Núria Albertí, Mar Benegas, Lola Casas, Salvador Comelles, Miquel Desclot, Glòria 
Fuertes, Frederico García Lorca, Montse Ginesta, Pere Quart, Joana Raspall, Josep 
M. Sala-Valldaura... 
Tota la col·lecció imprescindible de Vagó de versos d’Andana editorial 
La col·lecció Premio Ciudad de Orihuela de Faktoría K de libros i Kalandraka 
 
Podeu consultar una bibliografia a les entrades annexes del bloc.  
La bibliografia es va complementar amb llibres d’artista o editorials menys 
conegudes a partir del material que va portar la ponent convidada.   
 
 
Descripció 
 
La sessió va començar a la sala infantil, com normalment fem, com a punt de 
trobada.  Aquesta vegada, l’etiqueta pel nom era blanca i convidàvem a cada infant 
que se l’autoedités amb el seu nom, començant ja amb la idea que avui seríem més 
que mai autors de tot allò que féssim! 
 
Vam seure entre butaques, coixins i catifa i de seguida vam presentar la Mar. Les 
famílies ja sabien que estàvem dins un cicle de poesia (molts repetien del primer 
laboratori) i l’objectiu d’avui era editar-se el seu propi poemari.  
 



La Mar havia escollit de tot el material que tenia preparat a la sala de tallers una 
petita mostra per avançar a les famílies allò que faríem avui. 
 
1a PART 
En poc més de 10 minuts va mostrar diferents tipus de poemes i llibres de poesia: 
reculls, àlbums il·lustrats, llibres amb formats curiosos, haikús, etc. En un primer 
moment eren llibres més convencionals, d’editorials més conegudes. Però 
posteriorment va mostrar formats en paper i cartró autoeditats, que també eren 
poemaris però que es podien editar amb més o menys habilitat, plegant i retallant 
paper.   
Aquesta era la proposta d’avui. 
 
2a PART 
Un cop a la sala de tallers, la Mar va mostrar la taula on trobaríem tots els llibres de 
poesia que podíem consultar: els de la biblioteca i alguns altres de formats més 
especials que havia portat ella. 
 
I unes taules plenes de material d’escriptori: cartolines de tota mena, fulls i papers 
de diferents colors, textures, etc. Tisores, cola, colors, ceres, etc.  
L’objectiu era que cadascú escollís un poema o un vers i que triés en quin format 
de llibre autoeditat el volia construir.  
 
3a PART 
La sessió es va desenvolupant sola. Hi ha qui va escollir ràpidament el poema, 
d’altres s’havien enamorat d’un format d’autoedició i van córrer a buscar material, 
oblidant-se del tot dels poemaris.  
La Mar tenia diversos prototipus de llibres i va anar mostrant-los, deixant-los 
sobre les taules. 
A mesura que cadascú començava amb el seu model, la Mar els anava aconsellant, 
ajudant, donant pistes... 
 
4a PART 
No es va fer tancament perquè la gent va acabar en moments molt diferents.  
 
Conclusions de la sessió: 
El taller d’autoedició dona per molt, diria que per un curs sencer de laboratoris. 
Amb això vull dir que va ser una petita mostra però ens vam quedar amb ganes de 
molt més.  
Només hi havia temps de provar un model i realment et venien ganes de provar-ne 
dos  o tres. 
 
També va passar que la possibilitat de provar formats era tan atractiva i teníem tan 
poc temps, que tota la part de recerca del poema va quedar en anecdòtica.  
El més ideal potser seria fer una sessió només d’escollir el poema i pensar en quin 
format seria més ric i potent de reproduir. 
I després una segona sessió per fer-ho a fons.  
 
 


