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DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 17 de maig de 2014 
 
Objectius 

- Reflexionar sobre el procés creatiu i la feina de fer créixer una idea fins que  
esdevingui un llibre. 

- Presentar àlbums il·lustrats editats en els darrers anys que potser han passat 
desapercebuts i que parteixen d’una gran idea. 

- Donar a conèixer el moviment de les guerrilles urbanes, en aquest cas, 
jardineres, per explicar com petites accions ciutadanes transformen el món. 

 
Bibliografia de la sessió  

Llibres centrals per començar i tancar la sessió:  
Rodari, Gianni. ¿Qué hace falta? Il·lustr. Silvia Bonanni. Sevilla: Kalandraka, 2010 
Giuliani, Emma. Ver la luz. Kókinos, 2013 
Demi. El test buit. Joventut, 2010 
Maddern, Eric. El rey y la semilla. Il·lustr. Paul Hess. Blume, 2009 
Duch, Gustavo. Mucha gente pequeña. Il·lustr. Sara Plaza. Pol·len, DL 2013 
 
Àlbums que es presentaran a partir de les bossetes de llavors:  
Ungerer, Tomi. Adelaida. Kalandraka, 2014 
Ungerer, Tomi. Hombre luna. Libros del Zorro Rojo, 2012 
Escoffier, Michaël. La veueta. Il·lustr. Kris Di Giacomo. Kókinos, 2012  
Isern, Susanna. Oso cazamariposas. Il·lustr. Marjorie Pourchet. OQO, 2012 
Calì, Davide. La reina de las ranas no puede mojarse los pies. Il·lustr. Marco Somà. 
Libros del Zorro Rojo, 2013 
Maclear, Kyo. Virginia Wolf. Il·lustr. Isabelle Arsenault. Jaguar, cop. 2013 
Gastaut, Charlotte. El extraordinario viaje de Prudence. SM, 2010 
Mahy, Margaret. Debajo del sillón. Il·lustr. Polly Dunbar. Intermón Oxfam, 2008 
Calçotets, Joan. Un mitjó diferent a cada peu. Il·lustr. Armand. Piscina. Un petit oceà, 
2014 
Kato, Yukiko. Al prat. Il·lustr. Komako Sakai. Corimbo, 2013 
Browne, Anthony. El llibre dels porcs. Kalandraka, 2013 
Pacovská, Kveta. El pequeño rey de las flores. Kókinos, cop. 2010 
Gil, Carmen. La princesa que badallava a totes hores. Il·lustr. Elena Odriozola. OQO, 
2005 
Lindenbaum, Pia. La petita Messi i el seu estimat oncle. Takatuka, 2009 
Wormell, Christopher. Dues granotes. Joventut, 2004 
Idle, Molly. Flora y flamenco. Barbara Fiore, cop. 2012 
Leaf, Munro. Ferdinando, el toro. Lóguez, 1994 
Escoffier, Michaël. La veueta. Il·lustr. Kris Di Giacomo. Kókinos, 2012 
Bougaeva, Sonja. Dues germanes tenen visita. Takatuka, cop. 2010 
Canal, Eulàlia. Sota el coixí... una porta. Il·lustr. Rebeca Luciani. Baula, 2010 
 



 

 
 
Balzola, Asun. Història d’un eriçó. Il·lustr. Asun Balzola. MARS, 2010 
Moon, Seung-yeoun. Pintors. Il·lustr. Suzy Lee. Libros del Zorro Rojo, 2011 
 
 
Descripció 

1a PART  
Començarem en el racó del jardí literari que ja vam crear per al laboratori del mes 
d’abril. 
Explicarem que si en la sessió anterior vam fer créixer una planta artística, aquesta 
vegada volem fer créixer una planta de veritat.  
Fer néixer i créixer una planta no és fàcil, perquè estem parlant d’un ésser viu. Els 
mostrarem un llibre preciós:  
Giuliani, Emma. Ver la luz. Kókinos, 2013 
Tenim la intuïció que fer créixer una planta no és gaire diferent de fer néixer un llibre. 
 
A continuació, sense més presentacions, explicarem el conte El test buit. 

“L'emperador de la Xina anuncia un mètode gens habitual per triar un hereu: el 
nen que faci créixer les millors flors de la llavor que ell li entregarà serà el successor al 
tron. En Ping, malgrat tots els seus esforços, és incapaç de fer brotar la seva llavor...  
Un conte de tradició xinesa sobre el valor i l'honradesa.” 
 
Acabat el conte, i després de dialogar una mica amb les famílies al voltant del significat 
d’aquesta història, marxarem plegats cap a la sala dels tallers.  
Allà intentarem respondre a una pregunta:  
“Hi ha alguna relació entre una flor i una història?  
Les històries també tenen llavor?” 
 
 
2a PART 
Quan entrarem a la sala de tallers explicarem, abans de res, el conte de Gianni Rodari 
¿Qué hace falta? i això ens donarà peu a parlar de les flors i les llavors. 
 
Mostrarem un llibre antic que s’ha buidat per dins i, quan s’obre, amaga una planta.  
Per què? Doncs perquè hi ha una relació molt directa entre com creix una flor i com 
creix una història, com neix una planta i com neix un llibre.  
Podríem dir que una idea per a un llibre és el mateix que una llavor per a una planta. 
 
A la sala d’actes hi haurà una corda i amb pinces d’estendre penjarem unes bossetes 
de llavors.  
Les haurem fet imitant l’estètica dels sobres de llavors comercials, però canviant els 
noms de planta per referències a diferents llibres, i la marca de l’empresa pel nom de 
la biblioteca, etc. 
N’hi haurà 22 models diferents i tots portaran la imatge d’alguna part d’un àlbum amb 
motius florals.  
A les bossetes de llavors hi haurà aquest text imprès:  



 

 
 
Per fer un gran llibre, cal tenir una bona història per a explicar.  
I les bones històries només neixen de la llavor d’una gran idea.    
 

 
 
A la part del darrere del sobre hi haurà aquestes preguntes que haurem respost 
nosaltres prèviament a mà a partir de l’argument de cada llibre:  
On? Què? Qui? Com? Quan? Per què? 
 
Els vint-i-dos llibres estaran apartats sobre unes taules, posats plans, de manera que 
no es puguin veure de lluny. 
  
Explicarem a les famílies que són bosses de llavors d’històries i els convidem a fer un 
joc d’endevinar. 
L’objectiu del joc és adonar-nos que totes les històries tenen uns ingredients que les 
fan possible i, sobretot, que neixen d’una idea, d’una llavor que es planta i es fa 
créixer. 
 
Cada familia agafarà  a l’atzar una de les bossetes. Hauran de llegir el text del darrere 
on es donen respostes a aquestes preguntes: On? Què? Qui? Com? Quan? Per què? 
Amb aquests ingredients podran imaginar quina mena d’història sortiria si plantessin 
les llavors d’aquell sobret.  
 
La imatge del davant també els pot suggerir si la història serà còmica, seriosa, poètica, 
etc.  
Un cop han fet l’exercici d’imaginar la història obriran el sobret i a dins, en comptes de 
llavors,  trobaran una fitxa amb la coberta del llibre corresponent.  
 



 

 
 
Després hauran d’anar a la taula dels llibres, buscar el seu i llegir-lo en família. Qui sap? 
Potser descobriran que la història és ben diferent de la que ells havien imaginat! 
 
 
Segons el temps i la rapidesa del grup, aquesta acció la podem repetir tants cops com 
calgui. En definitiva, es tracta de fer una estona de lectura compartida i jugar amb els 
pares a identificar personatges, accions, espais... i d’alguna manera ser conscients dels 
elements que conformen un conte.  
 
 
3a PART 
Per a la part següent, les famílies podran seure en una taula llarga preparada amb 
papers i colors. Aquesta vegada farem l’exercici al revés.  
Els donarem uns sobrets de llavors gairebé iguals que els anteriors però amb una 
petita diferència: aquesta vegada la plantilla és en blanc. Això vol dir que seran ells els 
encarregats de fer un dibuix i omplir les cinc preguntes que marcaran quina mena 
d’història pot néixer d’aquest sobre de llavors.  
A dins posaran un full en blanc perquè posteriorment intercanviarem els sobrets entre 
els assistents.  
La intenció és que cadascú s’emporti la llavor d’una idea que, si vol, podrà fer créixer;  
les bases d’un conte que, si vol, podrà escriure. 
 
 
4a PART  
Per acabar, mostrarem el llibre:  
Duch, Gustavo. Mucha gente pequeña. Il·lustr. Sara Plaza. Pol·len, DL 2013 
 
Es tracta d’un recull de contes que ens parlen de la saviesa de la terra, de paisatges, de 
persones i de les petites coses que poden canviar el món. És un llibre que ens va deixar 
i recomanar Míriam González, de la Cooperativa La Magrana de Granollers, que ens va 
ajudar a fer el taller final del laboratori.  
 
Del llibre, ens interessava especialment el primer conte, La guerra esperada, que parla 
d’uns nens que es carreguen de bombes i van a llançar-les a la ciutat. Són bombes que 
exploten però no maten, sinó tot al contrari. 
Es tracta de bombes de terra amb llavors, unes bombes que, a les mans de petites 
guerrilles jardineres com les nostres, poden fer molt i molt de bé. 
 
Amb l’ajuda de la Míriam, doncs, i al pati de la biblioteca, vam elaborar amb les 
famílies una pila de bombes de terra, adob i llavors. A més a més, per fer-ho una mica 
més literari, a dins vam amagar-hi una petita frase escrita que era una idea per a una 
futura història.  
Ens va semblar que era la millor manera de tancar el laboratori de flors: al mateix 
temps que cuidéssim i féssim créixer la llavor, també podíem pensar i fer créixer la 
nostra idea.  


