
 

 
 
 

Mirant el cel... 

Dissabte 19 de gener 
 
Enguany comencem amb una mirada atenta a tots els llibres que retraten el nostre 
món. Des de la mirada poètica, divertida, realista, fantàstica... de diferents 
escriptors, il·lustradors i artistes en general, jugarem i conversarem al voltant de 
coses tan importants com els núvols, la pluja, l'horitzó i els bassals d'aigua i fang. 
 
  
Objectius  

- Reflexionar sobre la bellesa i màgia del món que ens envolta. La mirada 
atenta de la natura, en concret del cel. 

- Conèixer com retraten els artistes aquest món, sovint jugant amb la 
metàfora visual. 

- Donar a conèixer alguns dels llibres més significatius del fons de la 
biblioteca. 
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Descripció 
1a PART 
Ens trobem a la sala infantil. 
Allà donem els noms en unes etiquetes en forma de núvol.  Com sempre, tenim els 
noms dels infants i ells escriuen els dels pares i les mares. 
 
 



 

 
 
A la sala infantil haurem col·locat les catifes verdes, coixins i les cadires en rotllana.  
Arran de la paret, hi haurà les capses de fusta col·locades tipus prestatgeria i allà, 
hi haurà exposats els llibres de núvols més alguns objectes relacionats amb alguns 
d’ells. 
Per exemple:  
(veure fotografia al blog) 
- una cafetera Oroley (amb el llibre de l’Herbauts)  
- la imatge de cartró de la fàbrica de núvols d’Arianne Faber  
- un pot de mel o melmelada 
- un pot amb núvols de gominola 
- tuls de colors dels núvols: blanc, rosa, negra,  gris  
- etc. 
 
La primera part serà de la presentació breu de què és un laboratori i a continuació 
hi haurà l’explicació del tema d’aquest cicle de tres sessions: serà una mirada 
atenta a coses del nostre entorn, màgiques, de la natura, però que com que ens 
hem acostumat a veure-les, potser ja no ens criden l’atenció.  
Al final de cada sessió, després de mirar el cel, el mar i la terra, intentarem fer un 
petit llibre d’artista, únic, amb tot allò que ens ha suggerit a nosaltres.  
 
En aquest punt obrim un espai de conversa, intentant que siguin els nens i les 
nenes els que parlin més...  
Si tanquem els ulls i pensem amb el cel, quines coses veiem? Veiem el cel de dia o 
de nit? Veiem el cel tal qual o amb un telescopi? 
 
Què preferiu? Mireu el terra normalment quan passegeu? Mireu amunt?  
 
El tema que hem triat per avui serà ELS NÚVOLS. I malgrat que podríem fer una 
sessió des del punt de vista més científic, ens centrarem en com els il·lustradors 
parlen dels núvols.  
 
A poc a poc anem fent un repàs dels llibres que tenim exposats. No els explicarem 
tots, sinó que explicarem una mica l’argument, en mostrem algunes imatges i 
comentem que seran els llibres que ens aniran acompanyant al llarg de tota la 
sessió.  
Alguns d’aquests llibres juguen amb la metàfora del núvol per parlar del mal 
humor, de com en plorar el núvol plou i així ens sentim millor.  
D’altres juguen amb les formes dels núvols. 
 
També exposarem el llibre de René Magritte amb el quadre L’empire des lumières. 
Convidarem a parlar de la imatge, per saber si creuen que és de dia o de nit. És 
possible que hi hagi les dues coses alhora? 
 
2a PART 
A continuació de la conversa, els convidem a anar a la sala d’actes per continuar 
jugant amb els núvols.  Per entrenar-nos una mica, anirem per fora el carrer i 
aprofitarem per caminar pel cel gràcies a una pila de miralls petits.  



 

 
 
3a PART 

Entrem a la sala d’actes. 
Es trobaran tot el terra folrat de paper d’embalar marró. 
A la paret hi haurà quatre escales grans de colors i al terra, al costat de cada una, 
capses blanques amb boata a dins, imitant els núvols. 
 
[la primera intenció era fabricar núvols amb globus i boata per poder penjar a dalt 
de cada una de les escales, tal i com es veu en el llibre.  
Tot i que a Pinterest hi ha moltes maneres de fer-los, no ens quedaven bé, era més 
complicat del què semblava. Finalment vam optar per posar la boata tal qual, dins 
de capses de fusta pintades de blanc, i realment, queda molt polit i elegant. I la 
boata fa molt goig. No cal complicar-se tant la vida amb el núvol.  
Les escales de fusta grans les hem aconseguit de l’attrezzo de la cavalcada de reis. 
Són escales decoratives, no es podien utilitzar.] 
 
A la taula del fons hi haurà tot de material però encara no en direm res, fins més 
endavant.  
 
4a PART 
Els pares que volen seuen a la tarima del fons i els nanos seuen per terra, entre els 
coixins, tots mirant cap al mig de la sala, on hi ha una tauleta blanca amb el llibre 
Baixa dels núvols i una capsa de fusta blanca plena de boata.  
Expliquem el conte Baixa dels núvols. Comentem que l’escriptor és un llibreter de 
Vic i els convidem a visitar la llibreria El petit tresor.  
 
El conte el llegeixo sencer, mentre mostro les imatges.  
Un cop llegit, comencem un diàleg al voltant del què planteja el llibre: com a 
vegades les coses del dia a dia són avorrides i no ens permeten volar. 
 
La sessió d’avui la volem dedicar a pensar quines coses fem quan tenim els peus a 
terra i quines coses fem quan tenim el cap als núvols.  
 
5a PART 
Comencem amb les coses que menys ens agraden: tot allò que fem per obligació 
quan tenim els peus a terra.  
Repartim pots amb retoladors negres gruixuts i convidem les famílies a escriure a 
terra i dibuixar tot allò que no els agrada. Recordeu que tot el terra està folrat de 
paper d’embalar marró. 
Podem deixar uns deu minuts segons si els veiem més o menys engrescats.  
Acabat el temps, convidem la gent a llegir el què han posat els altres o ho 
comentem obertament en veu alta, de forma distesa.  
 
6a PART 
Ara ens centrarem a parlar de tot allò que fem o que voldríem fer quan tenim el cap 
als núvols.  
 
 



 

 
 
Així com en la primera part no ens ha preocupat guardar tot allò que hem escrit 
(sabem que ara ho trepitjarem i que quan acabi el taller, ho llençarem a les 
escombraries), per a la segona part sí que volem trobar un mètode per guardar-ho 
per sempre. És material sensible, dels nostres somnis, i ho volem mimar.  
 
Abans de treure el material i explicar l’acció que farem, però, val la pena iniciar un 
petit diàleg de quines són justament les coses que ens agrada fer quan somiem, allò 
que ens distreu de veritat i que ens fa perdre el món de vista. 
És important dedicar un temps a aquesta conversa, del què faríem nosaltres dalt 
dels núvols si fóssim la protagonista del conte, abans d’explicar l’acció i treure el 
material perquè, en el nostre cas, vam fer-ho a la inversa i, un cop van veure el 
material, es feia difícil no llençar-s’hi de cap.  
 
Un cop cadascú ha pensat i/o expressat el seus somnis, els presentem la  taula de 
material que tenim preparada al fons de la sala. 
 
Hi ha papers de colors blancs, grisos o negres, espumes, paper de bombolla, 
cordills, cotó fluix, boata, papers de seda, etc.  
Juguem amb diversos materials, però sempre d’uns colors relacionats amb els 
núvols.  
Necessitarem coles, tisores, retoladors, llapis, etc.  
També unes capses de cartró, tantes com participants, que seran la base del llibre 
objecte. 
I també ens caldrà material d’escriptori per fer el llibret de dins: cartolina o paper 
DIN-A3, folis, etc. 
 
Per fer aquesta segona part, podem treure algunes taules plegables que tinguem 
guardades a mà, per si algú prefereix treballar aquí i no pas a terra.  També algunes 
cadires, si cal.  
 
La proposta és que facin un petit llibre objecte on expressin allò que fan quan 
pugen als núvols. Els proposem les capses de cartró, de diferents mides, com a base 
del llibre objecte, però en cap cas és obligatori, poden utilitzar-la o no.  
La idea de capsa és perquè els permet fabricar-se un núvol i guardar-lo a dins. Però 
és clar, també hi poden guardar algun tipus de llibret escrit. Si volem que sigui un 
llibre d’artista cal que hi hagi un relat, una petita explicació, un guió, una història... 
 
7a PART 
En un racó de la sala, com sempre, hi ha tots els llibres que hem anat mostrant al 
llarg del laboratori i, si volen, poden llegir-los i agafar-los en préstec.  
Tot i que la boata és molta boata i els entren moltes ganes de jugar-hi i crear! 
 
 
 
 
 


