
 
 

 

Entreson 

Dissabte 13 de febrer 

Entreson 

 

Coneixes Entreson? 

Quan ens fiquem al llit, abans de perdre la consciència i caure en un son profund, 

passem per un son lleuger que poques vegades recordem. És l’entreson. L’entreson és 

també un lloc de pas, de la realitat al somni, que a vegades els infants viuen amb cert 

neguit i por. Amb aquest laboratori volem explorar el territori d’Entreson, per descobrir 

els relats que dibuixen la nit. Ens hi vols acompanyar? 

 

Dissabte 13 de febrer, a les 17.30h 

Laboratori de lletres i imatges 

+ 5 ANYS 

Amb Glòria Gorchs, bibliotecària 

 

 

Objectius  

- Crear un espai imaginari, una escenografia, per apropar-nos a l’escenari que planteja 

un llibre.  

- Veure com els il·lustradors dibuixen la nit.  

- Fer una conversa literària i plàstica a partir del concepte d’entreson que presenta 

l’autor i extrapolar-la en cada cas particular.  

  

Bibliografia 

Bibliografia 

1 exemplar:  

Muñoz-Tébar, Juan. Duermevela. Ramón París. Barcelona: Ekaré, 2017 

Munari, Bruno. En la noche oscura. Mantua: Corraini, 2012 

Mellier, Fanette. Dans la lune. Éditions du livre, 2017 

Betty Bone. La nuit. Editions du Rouergue, 2005 

 

Tants exemplars com famílies de:  

Juan Muñoz-Tébar; Ramón París. Entreson. Barcelona: Ekaré, 2017 

Molist, Pep. La reina de la nit. Il·lustr. Mandana Sadat. Barcelona: Ediciones Ekaré, 

2019 

Dorléans, Marie. Un amic ens espera. [Sant Cugat del Vallès]: Símbol Editors, 

setembre 2019 

 

També hem posat en una caixa llibres que permeten jugar amb les ombres:   

Alguns de cartró d’Hervé Tullet i Guilloppé, Antoine. Lluna plena. Trad. Pau Joan 

Hernàndez. Macmillan, 2011 

 

 

 

 



 
 

 

Relat  

El fil és que al voltant de la nit farem 3 passejades: 

AVUI US CONVIDEM A FER 3 PASSEJADES: quan arriba la nit, quan entrem al 

somni i quan marxa la nit.  

I ens centrarem sobretot en la del mig, la que ens porta al país de l’entreson. Com 

entrem en aquest espai mental o imaginari? Com és? 

 

Descripció 

Fem etiquetes amb el nom del llibre Entreson, de Ramon París.  

 

PART INTRODUCTÒRIA 

Comencem a la sala infantil. 

Separem el mobiliari per deixar espai per poder acollir les famílies quan arribin. 

Cadires separades i al mig, preparat:  

 

Un llitet dels que fem servir per a visites escolars, fet amb una capsa de fruita al revés, 

coixí i manteta.   

I també un paquet per a cada família, els llibres embolicats amb paper negre de seda i un 

missatge en groc i rodó, com la lluna.  

 

Primer explicarem què és un laboratori, i també que avui volem parlar del moment 

d’anar a DORMIR.  

 

Per trencar el gel parlarem una mica dels hàbits d’anar a dormir de tothom. Si dormen 

amb pijama, despullats, si dormen sols, si els agrada dormir amb pares, en companyia, 

en llitera, si els agrada anar a dormir tard, si els agrada molt dormir, si es lleven d’hora, 

etc.  

 

Avui, en concret, volem investigar com és l’ENTRESON o el DUERMEVELA en 

castellà. Un lloc, un país, un escenari... que no sabem si és igual per a tothom i sobretot, 

no sabem com s’hi entra.  

 

Per fer-ho, ens ajudarem dels llibres, que sempre són la clau de moltes coses i farem 3 

passejades.  

 

En aquest punt donarem a cada família un paquet amb dos llibres embolicats amb paper 

negre de seda i una nota (en forma de lluna) que diu així:  

AVUI US CONVIDEM A FER 3 PASSEJADES: 

 

LA PRIMERA:  

UNA PASSEJADA EN BICICLETA, FUGINT DE LA NIT... 

DINS EL LLIBRE LA REINA DE LA NIT  

 

LA SEGONA:  

UNA PASSEJADA A PEU, DE MATINADA,  

QUAN LA NIT JA MARXA... 



 
DINS EL LLIBRE UN AMIC ENS ESPERA 

 

LA TERCERA:  

UNA PASSEJADA MISTERIOSA QUE US PORTARÀ FINS A...  ENTRESON 

 

Deixarem una estona per llegir aquests llibres, però anirem avisant cada dos o tres 

minuts a una família perquè vagin venint cap a Entreson... 

No passa res si no han acabat de llegir els llibres, podran continuar posteriorment... 

 

A l’entrada de la sala d’actes els donarem una llanterna per família perquè a dins tot 

serà fosc.  

 

1a PART 

Sala d’actes.  

Aquí serà fosc, amb només la llum d’una mànega de llum col·locada en ziga-zaga al 

llarg de la sala. Repartides entre tot el caminet, hi haurà quatre capses de fusta amb unes 

notes. Tantes com famílies vinguin al laboratori. 

Amb un missatge a l’entrada i al final de recorregut. 

Les famílies entraran individualment, els donarem una lot abans. 

A nivell organitzatiu fan falta dues persones de la biblioteca: una que controla que la 

família que ha entrat ja ha acabat el petit recorregut d’obrir capsetes, etc. i una altra que 

està amb les famílies al lloc de l’inici i va avisant cada vegada que una nova família pot 

venir cap a la sala d’Entreson.  

 

Un cop dins, les famílies hauran de llegir els missatges de les capses i anar agafant els 

papers. No cal que pensin les respostes.  

 

En la part exterior de les capses posa: 

OBRE LA CAPSA I AGAFA UN MISSATGE 

 

A dins, aquests són els missatges que trobaran: 

QUAN FA ESTONA QUE ETS AL LLIT, AMB ELS ULLS TANCATS, JUST 

ABANS D’ADORMIR-TE... VEUS ALGUNA COSA? 

DIUEN QUE ÉS EL MOMENT DE VIATJAR A ENTRESON... COM S’HI DEU 

ARRIBAR? 

 

RECORDES ALGUNA COSA D’ENTRESON? ÉS COM UN BOSC, UNA SELVA, 

UN DESERT...? HI HA MAR, TERRA O AIRE? 

FA FRED, CALOR, ÉS PLA O HI HA MUNTANYES? 

 

 

QUAN CAMINES PER ENTRESON... HI HA ALGÚ MÉS? POTSER ALGUNS 

ANIMALS... SALVATGES? HI HA ALTRES PERSONES? LES CONEIXES? 

HI HA SILENCI? O POTSER SONA ALGUNA CANÇÓ? 

 

T’AGRADA ESTAR A ENTRESON? AQUESTA ESTONETA ABANS 

D’ADORMIR-TE, LA RECORDES COM UNA COSA TRANQUIL·LA O ET 

NEGUITEJA? 



 
T’AGRADARIA QUE DURÉS MÉS? O NO! PREFERIRIES TANCAR ELS ULLS I 

PLOP, ADORMIR-TE TOT SEGUIT? 

 

 

Al final del petit recorregut, cada grup familiar agafa un exemplar del llibre Entreson i 

seu en alguna de les catifes rodones que estan repartides per la sala. 

 

 

2a PART 

Com que les famílies han anat entrant esglaonadament, algunes han tingut temps de 

llegir els dos llibres de l’inici i altres no. Ho podran fer ara, també. 

La primera família ha entrat i no hi havia ningú a la sala, però la resta, quan han entrat, 

ja han vist els altres participants asseguts en racons de la sala llegint amb la llanterna.  

La idea és que en aquesta estoneta llegeixin el llibre Entreson i intentin respondre les 

preguntes que han trobat pel caminet, dins les capses. 

 

Els deixem uns papers en brut, però no cal que ho escriguin si no volen, és d’ús 

personal, per a ells.  

 

 

3a PART 

Quan més o menys tothom ha acabat de llegir els tres llibres, obrim el llum, seiem més 

o menys en rotllana i posem en comú què pensen d’Entreson, com ho presenten els 

autors del llibre i com és en el seu cas aquest viatge.  

Les preguntes de les capses ens poden ajudar a fer aquesta conversa, en el cas que no 

flueixi directament.  

 

Si els participants són més o menys grans d’edat i ho veieu adequat, es pot aprofitar per 

parlar de l’homenatge que fa el llibre de la reina de la nit al poema El Rei dels verns. Es 

tracta d’un poema de Goethe, que ha versionat Roger Mas, a partir d’una traducció de 

Miquel Desclot. 

 

A les xarxes també hi ha un vídeo de teatre d’ombres amb la música de la versió de 

Franz Schubert.   

 

En el meu cas, com que els participants eren molt menuts vaig optar per donar el poema 

fotocopiat a un parell de famílies que tenien fills més grans. Em vaig apropar mentre 

feien la lectura individual i els ho vaig explicar.  

 

Aquí el text per fotocopiar: 

Us deixem aquí una versió del poema de Goethe i també l’enllaç a la versió musical de 

Roger Mas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

El rei dels verns. Traducció de Miquel Desclot 

Qui cavalca en el vent, tard de la nit? 

És el pare, al galop, amb el petit; 

en braços l’agombola contra el cor, 

per guardar-lo del fred l’estreny ben fort. 

─Per què t’amagues, fill, com espantat? 

─¿Pare, pare, no el veus, aquí, al costat, 

el Rei dels Verns, amb corona i mantell? 

─És la boira, fill meu, que fa castell. 

─Vine, bonic, no tinguis por de mi! 

Sabem uns jocs encisadors, aquí; 

a la riba les flors s’obren roents, 

la mare té unes robes refulgents. 

─Pare, pare, de veres no sents res? 

No saps, el Rei dels Verns, què m’ha promès? 

─Assossega, fill meu, tant frenesí: 

és el vent, que les fulles fa estremir. 

─No vols acompanyar-me, dolç infant? 

Les meves filles et festejaran; 

elles, que a la nit menen balls rodons, 

et bressaran amb danses i cançons. 

─Pare meu, pare meu, ¿no les veus, no, 

les seves filles entre la foscor? 

─Fill meu, fill meu, ben clarament ho veig: 

són uns salzes grisencs que mou l’oreig. 

─T’estimo, el teu esguard em té embruixat; 

vindràs per força, si no vols de grat. 

─Pare, pare, m’agafa, ja em té pres! 

El Rei dels Verns m’ha fet un mal encès!─ 

El pare, esgarrifat, va cavalcant 

─als braços li gemega el pobre infant─ 

i fins que arriba a casa fa el cor fort: 

entre els seus braços, l’infant era mort. 

Johann Wolfgang von Goethe, GOETHE, J. W. Poesies. A cura de Miquel Desclot. 

Barcelona: Proa, 2000, p. 124-125. 
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4a PART  

Un cop hem acabat la conversa, els repartim material a les famílies perquè escriguin o 

dibuixin el seu entreson. Hem preparat uns acordions de cartolina negra per a cadascú. 

Poden agafar-ne dos i fer una versió ben llarga. La idea és treballar sobre paper negre 

igual com ha fet Ramón París. Per escriure o dibuixar els donem retoladors, ceres i 

colors blancs i platejats.  

 

 

Material bàsic que cal comprar  

4 capsetes de fusta 

Llanternes (una per família) 

Cartolina negra 

Retoladors o ceres blanques que pintin sobre negre  

Tisores  

Cinta adhesiva 

 

 

Material, objectes, etc. que s’ha d’aconseguir o demanar... 

Mànega de llum o alguna il·luminació bonica 

 

 

 

Coses a tenir en compte 

El més complicat d’aquest laboratori ha estat els diferents ritmes de lectura de les 

famílies i el fet que anessin entrant esglaonadament a la sala.  

En aquest sentit m’ha anat bé tenir aquesta caixa de llibres que permeten jugar amb les 

ombres per omplir alguns moments morts.  

 

  


