
 

 

 
COL·LECCIONS! 
Sessió del dissabte 21 d’abril 2018 
 
Col·leccionistes de paraules, de llibres, de pedres, de botons, de postals, de gomes 
d’esborrar, d’acudits, de sabates… 
Quines col·leccions trobem a la literatura infantil? 
 
Objectius  
- Reflexionar sobre el concepte de col·lecció i veure com el reflecteix la 

literatura infantil. 
- Jugar amb tot allò que tenen de literari i narratiu les col·leccions: escriure 

sobre elles, interpretar-les, recrear-ne l’origen... 
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Descripció 
1a PART 
Als inscrits els proposarem que portin alguna de les seves col·leccions a través 
d’un correu electrònic. 
 
Text:  
”Estimades famílies, si heu rebut aquest correu és perquè esteu apuntades al 
proper Laboratori de lletres i imatges de la biblioteca Roca Umbert.  
Us volíem demanar una cosa. Com heu vist, el títol del laboratori és COL·LECCIONS, 
perquè el volem dedicar justament als llibres que parlen de persones que 
col·leccionen coses. Coses a vegades molt curioses... 
Tenim la intuïció que molts de vosaltres també teniu col·leccions d’alguna cosa, oi 
que sí?  



Doncs ens agradaria molt que dissabte les portéssiu. No patiu perquè no es perdrà 
ni es farà malbé res, només volem veure-les i que ens expliqueu què us ha portat a 
fer aquesta col·lecció. No cal que sigui espectacular, ni molt gran... però segur que 
teniu botons, claus, joguines, cromos, gomes, monedes... 
 
Us esperem el dissabte 21 d’abril a les 17.30 h 
Gràcies” 
 
La rebuda com sempre és a la sala infantil. 
Les etiquetes amb els noms les hem fet fotocopiant les guardes del llibre: 
Bloch, Serge. Le collectionneur. Bayard, 2012. 
 
A la sala infantil hi ha cadires i coixins en rotllana, al voltant d’una rentadora feta 
amb una capsa de cartró.  
Sense cap més presentació començarem explicant el conte de No ho llencis! a 
partir de la rentadora i els tres objectes que, com passa en el conte, portem 
amagats a la butxaca: una clau, una pedra i un botó.  
Això ens servirà per parlar del fet de recollir, guardar, col·leccionar... I en quin 
moment es pot considerar que tenim o no una col·lecció.  
Acabat el conte, presentem ara sí el laboratori de les col·leccions i encetem una 
xerrada amb pares i fills al voltant d’aquest tema.  
El fil que seguirem parteix d’una capsa que obrirem allà al mig on hi trobaran una 
barreja de: cromos, ninos de plàstic de les mones, pokemons, baldufes, figuretes 
dels tortells de reis, etc.  
I comencem a preguntar: allò és o no una col·lecció? En teniu a casa de capses 
d’aquestes? Cal que una col·lecció estigui ordenada? Com els podríem ordenar? Per 
material, sèrie, etc. 
Com es comença una col·lecció?  
Etc. 
 
 
2a PART 
La segona part s’inicia quan arribem a la sala de tallers. 
Allà hi haurà dues catifes amb coixins al voltant i també amb cadires al voltant.  
Seurem i primer de tot mostrarem col·leccions que tenim preparades com a mostra 
que es pot col·leccionar de tot.  
Tindrem totes les capses posades al mig, davant de la catifa: monedes, llibres de 
caputxetes, mostres de perfum, clauers, papallones, botons, gomes d’esborrar, 
rellotges, sucres...  
 
Després farem una ronda perquè cada assistent mostri la seva col·lecció i ens 
expliqui la seva vivència. 
Aprofitarem per anar parlant i fent pinzellades del concepte de col·leccionar.... 
Som col·leccionistes? De què? 
Ho trobem interessant? 
 
 
 
 



3a PART 
Si mentre les famílies presenten les seves col·leccions, surt un tema relacionat amb 
un dels llibres que tenim als faristols, podem aprofitar per mostrar-lo. 
Si l’explicació de les famílies s’encalla i es fa avorrida, també podem trencar el 
ritme explicant alguns dels llibres. 
Si no, doncs, esperem al final per mostrar-los tots seguits. 
 
Els expliquem a partir d’aquestes 3 preguntes: 
1. 
Totes les col·leccions han de ser de coses materials? 
Aprofitem per explicar el llibre de: 
Maclear, Kyo. Los Liszt. Il·lustr. Júlia Sardà. Impedimenta, 2018. 
I per mostrar i comentar per sobre el llibre de: 
Buchholz, Quint. El coleccionista de momentos. Lóguez, 2013. 
Benegas, Mar. La caja de las palabras. Il·lustr. Eva Vázquez. Lóguez, 2014. 
Fleischman, Paul. El diario de las cajas de fósforos. Il·lustr. Bagram Ibatoulline. 
Juventud, 2013. 
 
2.  
Tot el que es col·lecciona són objectes o poden ser éssers vius? 
Aprofitem per explicar el llibre de:  
Castagnoli, Anna. La pajarera de oro o la verdadera historia de la princesa de 
sangre. Il·lustr. Carll Cneut. Barbara Fiore, cop. 2016. 
 
I 3. 
Els col·leccionistes poden parar bojos? Pot ser malaltís col·leccionar?: 
Expliquem el conte de:  
Bloch, Serge. Le collectionneur. Bayard, 2012. 
 
 
4a PART 
Arribat aquest punt els expliquem que els convidem a jugar a col·leccions.  
Poden escollir entre diferents propostes: 
1. Seure a mirar i llegir els llibres. 
2. Observar les col·lecciones que ha portat la biblioteca i les famílies. 
3. Fer un exercici d’escriptura imaginant què hi ha darrere d’una col·lecció.  
D’on deu venir cada objecte?  
Poden: 

- Escriure sobre la seva pròpia col·lecció.  
- Escriure sobre altres col·leccions com les del llibre:  

Bielawski, Michał . Warszawa. Media Vaca, 2015 
- Agafar un botó, una clau i una pedra (en tenim una capsa plena) i escriure el 

seu origen seguint la idea del llibre explicat a l’inici: 
Postert, Petra. No ho llencis! Il·lustr. Jens Rassmus. Símbol, cop. 2016. 

 
4. L’altra opció és inventar-se una col·lecció. Tenen suros, capses, fundes de plàstic, 
pedres, botons, claus... i materials d’escriptori per poder fer segells, papallones, 
col·lecció de paraules, de records, etc. el que vulguin. L’única premissa és que han 
d’escriure l’origen d’aquesta col·lecció, etiquetar-la, ordenar-la, etc.  



Final 
Per acabar, si hi ha temps, intentarem fer una mica de retorn de com ha anat 
l’experiència.  
 
Comentaris. 
L’opció 4 era la que menys teníem preparada i va ser la que va tenir més tirada. Ara 
pensem que va ser un error plantejar-la perquè era potser massa oberta i no hi 
havia ni gaire temps ni prou material variat per portar-la a terme. A vegades, 
retallar i enganxar, etc. és més atractiu però en aquest cas, l’objectiu es perdia una 
mica perquè ens interessava més el relat històric i l’exercici literari que no pas 
l’artístic.  
Però les altres tres eren més d’escriure i potser feien més mandra d’entrada.  
 
 
Altres opcions descartades: 
A la sala d’actes podríem fer un petit museu de col·leccions? 
Fem un grup només de nens i que classifiquin els objectes que els donarem.  
Fem quatre grups i hauran de classificar, ordenar, posar noms als objectes que els 
donarem... 
EL MUSEU DE LES COL·LECCIONS  
Fem 5 sales al museu de les col·leccions  
Col·lecció de PEDRES 
Col·lecció de BOTONS 
Col·lecció de CLAUS 
Col·lecció de PERFUMS 
 
 
 


