
 

 

 

 
Alerta! Llibres que mosseguen 

Sessió del dissabte 28 de maig de 2016 
 

Objectius  

- Reflexionar sobre el concepte que s’amaga darrera de l’expressió “llibres 

que mosseguen”, és a dir, llibres que ens transformen, que no ens deixen 

indiferents.  

- Trencar tòpics sobre els llibres que són i no són per a infants, 

desmitificar frases com “això no ho entendrà”... 
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Descripció 

L’entrada d’aquest laboratori serà molt ràpida perquè és força llarg i no ens cal 

entretenir-nos massa amb la presentació. 

El nom dels participants el posarem en unes enganxines amb il·lustracions 

referents als 6 llibres protagonistes. Es farà a l’atzar, no té més importància.  

 

1a PART 
Recollirem les famílies a la sala infantil i només els explicarem una mica d’on surt 

aquesta idea de “llibres que mosseguen”.  

El concepte el vam sentir en unes Jornades de laboratoris, de la boca de l’editora de 

“A buen paso”, Arianna Squilloni. Quan algú va preguntar-li perquè feia llibres tan 

estranys, ella va respondre que si parléssim de gerros o samarretes, segurament a 

ella només li importaria la bellesa. Però com que ella fabricava llibres, calia que 

fossin alguna cosa més que simples objectes bonics. Un llibre ha de mossegar en el 

sentit que ha de provocar, ens ha de moure, ens ha de canviar per dins... 

 

Amb aquesta idea marxem tots junts cap a la sala de tallers per enfrontar-nos 

justament a sis d’aquests llibres que no ens deixen indiferents. 

 

2a PART 
A la sala de tallers hi ha dos espais diferenciats. Per primera vegada a la història 

dels laboratoris, l’activitat d’avui la farem dividint pares i mares per una banda i 

infants per l’altra. 



Per això els adults seuran en unes taules i cadires que hi ha en el fons de la sala i 

els infants seuran tots junts en un altre racó, en unes catifes amb coixins.  

A la tarima de la sala hi ha 20 capses de cartró llises, de color marró clàssic, de 

mida aproximada 25x25x25, totes juntes, fent un mur. 

 

En un costat de la sala hi ha un expositor amb quatre exemplars de cada un 

d’aquests títols:  
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Abans d’explicar res, repartim una capsa per a cada assistent al taller, adults i 

infants. A banda de la capsa, també els donem una bosseta amb 6 enganxines 

petites, amb una imatge relativa a cada un dels sis llibres abans mencionats. 

 

A les taules dels pares i al racó dels infants, hi ha cubetes amb material d’escriptori 

divers per poder utilitzar durant el taller: tisores, coles, fulls de colors, etc. 

 

3a PART 

Quina és la proposta que els convidem a fer? Es tractarà de llegir 6 àlbums 

il·lustrats. En el cas dels adults, la lectura es farà individual. Els pares es podran 

anar aixecant d’un en un, triant un dels àlbums, llegint-lo, deixant-lo al seu lloc, al 

seu ritme. 

En el cas dels infants, la dinamitzadora explicarà o mostrarà (en el cas dels llibres 

sense mots) cada un dels llibres. En llegirà un i després deixarà temps per fer una 

activitat, llegirà, activitat... així fins a haver mirat els sis àlbums il·lustrats. 

La lectura que en farà la dinamitzadora intentarà ser tan neutra com sigui possible, 

és a dir, mostrant les il·lustracions i llegint sense explicar res fora del text.  

 

4a PART 
L’activitat que demanem és totalment individual, fins i tot en el cas dels infants, 

encara que la lectura l’hàgim feta conjunta. 

Un cop acabat cada conte es tractarà d’escriure, dibuixar o recrear lliurement allò 

que els hagi provocat o suggerit, en una de les cares de la capsa. 

La capsa té sis cares, per tant, una cara per cada conte. Per saber a quin conte ens 

referim cada vegada, hauran d’enganxar-hi la petita imatge que els hem repartit 

prèviament.  

 

5a PART 
Un cop acabada la lectura, demanem a pares i infants que deixin de nou les capses 

a la tarima i seiem tots ben còmodes mirant el resultat del nostre treball. 

La dinamitzadora té una capsa preparada on hi ha les sis cobertes dels llibres 

enganxades, una a cada cara.  

La idea és que ara, si posem totes les cares que parlen d’un mateix llibre mirant 

endavant, podem llegir de forma fàcil les idees, reflexions i imatges que han 

generat cada un dels llibres a cada un dels participants. 



Anem fent un llibre rere l’altre, de la següent manera: uns quants nanos voluntaris 

ajuden a posar totes les cares d’un mateix llibre a la vista. Després la 

dinamitzadora va llegint el que posa a totes, deixant espai perquè la gent comenti o 

expliqui. 

La idea és obrir una conversa distesa entre tots que ens faci reflexionar sobre 

aquesta mena de llibres.  

 

 

 

  

 
 


