
 
 

 

L’idioma secret dels animals  
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Laboratori de lletres i imatges (+ 5 anys) 

Dissabte 26 de març 

DISSABTE A LES 17.30 h 

BIBLIOTECA ROCA UMBERT 

 

L’idioma secret dels animals (i altres criatures) 

Segons el filòsof xinès Pang Tzu hi ha un mètode infal·lible per aprendre l’idioma dels 

animals. Nosaltres ho hem provat, però no hem acabat de treure’n l’entrellat. En aquest 

laboratori posarem la lupa a alguns contes d’animals amb la intenció de desxifrar el seu 

llenguatge secret. Ens hi acompanyeu?  

 

 

Objectius  

- Reflexionar sobre diferents maneres de comunicar-nos 

- Analitzar la il·lustració com a llenguatge comunicatiu 

- Conèixer l’obra de Carson Ellis i Pato Mena 

 

  

Bibliografia 

El taller gira sobretot al voltant de dos llibres: 

Ellis, Carson. ¿Mau iz io? Barbara Fiore, 2016 

Mena, Pato. Onsen.Què fan els micos? A buen paso, 2021 

 

Aquest ens serveix per donar peu i per a la presentació:  

Ferrada, María José. L’idioma dels animals. Il·lustr. Miguel Pang Ly. A buen paso, 

2019 

 

Al llarg del laboratori tindrem dos lots que ens acompanyaran: 

- Llibres de coneixements que parlin dels animals (si hi apareix el tema del llenguatge 

perfecte) 

- Altres llibres d’animals que mostrarem a la presentació: 

- Pequeño diccionario para animales políglotas. Corraini Edizioni, 2013 

- Brouillard, Anne. Trois chats. Seuil Jeunesse, 2015 

- Guilloppé, Antoine. Lluna plena. Macmillan, 2011 

- Guilloppé, Antoine. Depredadores. Oceano Travesía, 2007 

- Genechten, Guido van. La gran orquestra del bosc. Símbol, 2011 

- Boyer, Cécile. Bup mèu piu-piu. Tramuntana, 2017 

- Rascal. Petit escargot rouge. Pastel, 2017 

- “D’un peixet a un altre” dins Bèsties, poemes i altres bitxos. De Leire Bilbao. 

Adapt. Jaume Subirana. Kalandraka, 2021 

 

 

 



 
 

1a PART 

(20 minuts) 

Repartirem etiquetes amb els noms dels infants i demanarem als infants que facin 

etiquetes per als seus acompanyants adults. L’etiqueta portarà la imatge de l’Onsen. 

 

Començarem asseguts a la sala infantil. Apartarem cadires i bucs de còmic. 

Deixarem la taula cabana perquè aquesta vegada hi posarem llibres d’animals.  

La dinamitzadora seurà al davant, amb els infants en unes catifes, i farà la presentació i 

el diàleg inicial. 

 

Relat  

 

Partim del llibre L’idioma dels animals i llegim la introducció on ens parla del filòsof 

PANG TZU.  

 

Segons aquest personatge, aprendre l’idioma dels animals és senzill, perquè només cal 

parar atenció:  

No és estrany que al peu de la imatge apareguin aquests tres micos:  

(Viquipèdia) “Els tres micos savis (japonès: 三猿, Hepburn: san'en o sanzaru, 

alternativament 三匹の猿 sanbiki no saru, literalment "tres micos"), encarnen el 

principi proverbial de "no veure cap mal, no sentir cap mal, no dir cap mal". 

Les tres mones són Mizaru, que es cobreix els ulls, i per tant no veient cap mal; 

Kikazaru, cobrint les seves orelles (no sentint cap mal), i Iwazaru, cobrint la seva boca, 

(no dient cap mal). Aquests noms signifiquen en japonès, respectivament, no veure, no 

sentir i no parlar. 

La font que popularitzà aquesta màxima pictòrica és una talla del segle XVII sobre una 

porta del famós santuari Tōshō-gū de Nikkō, al Japó.” 

 

També llegim la doble pàgina final “Recomanació per al lector”. 

 

Expliquem que a partir d’aquesta dia, hem anat buscant altres llibres de la biblioteca on 

podem observar animals. Però malgrat podem intuir coses, no sempre entenem què 

diuen. N’expliquem alguns, segons el grup:  

- Pequeño diccionario para animales políglotas. Corraini Edizioni, 2013 

- Brouillard, Anne. Trois chats. Seuil Jeunesse, 2015 

- Guilloppé, Antoine. Lluna plena. Macmillan, 2011 

- Guilloppé, Antoine. Depredadores. Oceano Travesía, 2007 

- Genechten, Guido van. La gran orquestra del bosc. Símbol, 2011 

- Boyer, Cécile. Bup mèu piu-piu. Tramuntana, 2017 

- Rascal. Petit escargot rouge. Pastel, 2017 

- “D’un peixet a un altre” dins Bèsties, poemes i altres bitxos. De Leire Bilbao. 

Adapt. Jaume Subirana. Kalandraka, 2021 

 

2a  PART 

A partir d’aquesta introducció establim un petit diàleg amb els infants sobre com es 

comuniquen els animals. Podem demanar si ells tenen animals, si han observat algunes 

coses, etc. Què ens saben...  



 
 

 

Llenguatge verbal, no verbal... exemples que coneguin... 

És possible que alguns infants estiguin interessants en llibres d’animals reals, que ens 

parlin de com es comuniquen, les pistes que deixen, etc. Per això tindrem una capsa 

amb llibres de coneixements que puguin donar resposta a aquesta necessitat.  

Per exemple: Els animals músics, de Cossetània, 2017 

 

Podem, si dona de si la conversa, preguntar si creiem que els animals parlen un 

llenguatge extraterrestre i mostrar el llibre de Sr. Minino, de David Wiesner, a veure 

què en pensen. 

 

Les dues capses (contes d’animals i llibres de coneixements d’animals) ens les 

emportarem a la sala d’actes posteriorment perquè es puguin consultar al llarg de tot el 

taller. 

 

Demanem ajuda als investigadors d’aquest laboratori perquè ens ajudin a desxifrar dos 

llibres. Si ens acompanyen a la sala d’actes, allà els  donarem.  

 

 

PART INTRODUCTÒRIA 

 

2a PART 

A la sala d’actes hi haurà catifes rodones blaves repartides per la sala.  

Els comentem que en aquesta sala investigarem a l’entorn de dos llibres. 

 

Per famílies o grups, segons els exemplars de llibres que tinguem de Mau iz io, els 

convidarem a seure i a estudiar el llibre.  

Quina llengua creuen que parla? Quina història explica? 

Després la posarem en comú.   

En aquest bloc hem trobat una proposta de preguntes al voltant d’aquest llibre i la 

ciència, que pot ser útil per plantejar preguntes que ajudin a l’observació de les imatges: 

https://contesiciencia.wordpress.com/2017/12/05/mau-iz-io-carson-ellis/ 

(10-15 minuts) 18.15 h 

 

Al final de la conversa, aprofitarem per mostrar els exemplars que tenim en altres 

idiomes del Mau iz io? (anglès, alemany, francès i castellà) perquè vegin que realment 

és un llibre molt i molt curiós.  

Els explicarem com la versió en castellà no és del tot correcta, tal com va pensar 

l’autora. La versió anglesa, alemanya i francesa sí que respecten la lògica interna del 

llenguatge inventat.  

La versió en italià està descatalogada, però sí que en mostrarem la coberta perquè vegin 

que la pregunta central i títol ja és diferent.  

 

3a PART 

El segon llibre que volem investigar és el llibre d’Onsen. Què fan els micos?  

En aquest cas la dinamitzadora l’explicarà i entre tots intentarem endevinar què diuen 

aquests micos.  



 
 

4a PART 

Per seguir aprofundint i jugant amb la idea que planteja Pato Mena, donarem a cada 

participant un globus de cartró que hem pintat de pissarra, imitant les bafarades dels 

personatges del llibre.  

 

Cada participant tindrà una pissarra, un guix i un tovalló de paper.  

La dinamitzadora dirà una paraula, una ACCIÓ, i tenen 2 minuts per fer un dibuix 

d’aquest concepte. 

Per  exemple:  

CRIDAR 

PLORAR  

REMENAR EL CUL  

RENTAR-SE LES DENTS  

Passat aquest temps l’aixecaran i entre tots comentarem les similituds i els símbols més 

aconseguits.  

(20 minuts) 

 

5a PART 

Segons com hagi anat la jornada, potser aquesta part no farà falta, perquè ja haurem 

jugat molt. Dependrà de les famílies. Per tant serà opcional. Si no cal utilitzar-la, la 

guardem per a una altra ocasió.  

Per acabar la jornada, convidarem les famílies a fer la seva versió d’Onsen. Tindran un 

llibre de quatre pàgines que reprodueix part de les imatges del llibre original, però que 

deixa en blanc la bafarada perquè cadascú pensi quina acció faran els micos.  

 

Els repartirem exemplars del llibre i també material divers: ceres, colors de fusta, etc. 

perquè dibuixin seguint l’estil de Pato Mena. 

Hi haurà cordill perquè relliguin els dibuixos al final, en forma de llibret.  

 

 

Material bàsic per comprar o buscar 

- Rodones de cartró (0,20 € al Servicio Estación) 

- Pintura de pissarra 

- Bastonets de fusta 

- 10 exemplars de Mau iz io 

- 10 exemplars d’Onsen 

- Les fotocòpies del llibre 

- Colors diversos 

- Tovallons de paper  

 

 

 

  


