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Relat de Natàlia Martínez 
 
«Obrir el joc fa cert vertigen», així comença Anna Juan la seva xerrada titulada 
Espais d'il·lusió: literatura, joc i infància, la primera d'aquestes VI Jornades dels 
Laboratoris de Lectura, que promet fer-nos explotar el cap només començar. 
 
Antropòloga, investigadora i defensora total dels llibres per jugar, que amb les 
seves reflexions sempre ens porta a mirar la LIJ des d'un punt de vista diferent, 
nou i sovint de relacions sorprenent. L'Anna confessa que, tot i el vertigen inicial, 
li fa molta il·lusió participar en aquestes Jornades on intentarà respondre a la 
petició que li va fer la Glòria Gorchs: que a la seva xerrada relacionés la 
representació dels espais de joc als àlbums il·lustrats amb el concepte de la 
frontera indòmita de Graciela Montes i amb les exposicions infantils interactives 
de França. Són tres idees que ja existien de manera separada al cap de l'Anna i 
que ara intentarà  establir les relacions entre elles. Comencem. 
 
Sota el llit o sota una taula, entre els matolls, dins dels armaris... Tots són espais 
reals i físics construïts per habitar el joc, per sentir-se segur, abrigat, però que 
queden fora del temps i del mateix concepte d'espai. I és a través del gest que 
es transformen en espais d'il·lusió, segons Foucault, per enriquir la banalitat, on 
jugar a ser un altre per descobrir i comprendre la realitat alhora que els infants 
es construeixen a si mateixos. És un exercici intens de la imaginació que genera 
espais superposats en continua transformació. De manera que allò que primer 
era una piscina, després pot passar a ser lava d'un volcà o les aigúes tranquil·les 
d'un estany ple d'animals, segons les necessitats o vicissituds del joc. 
 
Manuel Delgado (2005) parla dels llocs quotidians com «una fabulosa màquina 
de desestabilització espacial» i assegura que l'espai de la infància està fet 
eminentment «de fluids, ones, migracions, vibracions, gradients, llindars, 
connexions, correspondències, distribucions, passes, intensitats, conjugacions». 
Espais mutants que s'escapen de la geometria del propi espai, a través del joc i 
del somni, que en realitat són la mateixa cosa. 

Perrault veu l'espai de joc infantil, com un dubte perenne que es construeix 
contínuament. Si l'espai es construeix en el moment en què se significa i 
s'interpreta, aquesta construcció d'espais es fa de manera apassionada 
especialment a la infància. A partir de l'enunciat «Juguem a que això és...?» tot 
es transforma i l'espai passa a ser un escenari teatral, una regió llunyana entre 
realitat i imaginació. I aquest trànsit no para mai. 

L'espai de joc -escrivia Winnicott (1971)- «és un espai intermedi d'experiència 
entre el món intern i l'extern. No és físic, sinó simbòlic; no pertany a la realitat 
interna, ja que està fora de la persona, i tampoc pertany a la realitat externa 
perquè és l'àrea d'il·lusió en la qual l’infant utilitza els objectes de la realitat 
externa per satisfer l'expressió de les seves necessitats internes. Accedir a 
l'espai simbòlic implica allunyar-se tant de la realitat com de la subjectivitat i 



  
moure’s en una zona intermèdia on l'ésser humà pot desenvolupar la seva 
capacitat d'imaginar i crear idees». Un llindar, un «ni aquí, ni allà» -com escrivia 
Clara Eslava (2012), on el concepte de ritme i de temps són diferents. El temps 
que reclama la infància és un temps de l'ocasió, atzarós, on la sorpresa és 
possible gràcies a l'acció, on els instants es converteixen en esdeveniments. 

Aquests espais tenen molt a veure, segons Graciela Montes, amb els espais dels 
contes. Parla d'aquests territoris que elaboren les il·lusions i que estan suspesos 
sobre el no-res, fets a base de paraules i gestos, que permeten l'exploració. Com 
en els contes, allà es mescla allò quotidià amb allò estrany. I en aquests espais 
el joc simbòlic es converteix en un artifici per enriquir la pròpia realitat de l'infant 
i transformar-la sense haver d'anar gaire lluny. Permet eixamplar les fronteres 
del món possible i també les de l'espai propi.  

Però com comencem a crear aquests espais il·lusoris? Com es van fent grans i 
diversificant? De quina manera la literatura pot ajudar a construir-los? L'Anna 
explorarà la importància de la literatura en la construcció d'aquesta frontera 
indòmita parlant de tres idees: 

1. L'àlbum com a espai per a la representació del joc infantil. 
2. L'àlbum com una materialització de l'acte lúdic de la lectura. 
3. L'àlbum com a punt de partida d'exposicions lúdiques interactives per a la 

infància. 

1. Els àlbums il·lustrats com a espai de representació del joc. 

La revista francesa Hors Cadre[s], - que a Espanya va donar lloc a la ja 
desapareguda revista Fuera [de] Margen- va explorar i investigar obres que ens 
fiquen abruptament dins del cap de l'infant. Aquest cap jugant és un territori 
confús, ple d'ondulacions, que donen voltes sense aturar-se. Evelio Cabrejo diu 
que encara estem molt a l'inici de saber què passa allà dins. 
 
En qualsevol cas, Munari lligava la creativitat i l'adquisició del llenguatge al joc 
infantil, mitjançant l'exploració de tots els sentits i de la memòria. I d'això ens 
parlen Cabanellas i Eslava a Territoris de la Infància (2005) on asseguren que 
l’experiència espacial de la primera infància és una percepció eminentment 
sensorial, inarticulada, imprecisa, en la qual s’esborren els límits entre allò 
objectiu i allò subjectiu. L'espai del nadó no existeix fins que no és recorregut. El 
joc esdevé un mitjà fantàstic per concebre la globalitat de l'espai, separada del 
seu propi cos. A partir de la descoberta i l'exploració de l'espai físic, el nadó 
comença a construir el seu espai imaginari, fraccionat, sense límits, atabalat, 
col·leccionista, fet de sensacions. 

En aquest punt, l'Anna ens descobreix tres àlbums il·lustrats que representen 
perfectament aquest territori imaginari de l'infant que juga. 

https://www.poissonsoluble.com/categorie-produit/revue-hors-cadres/
http://www.pantalia.es/revistas.php


  

 L'àlbum de l'Adela de Claude Ponti (Lata de Sal, 2015). 

En aquest llibre gegant, la gran pàgina en blanc és un enorme territori a explorar, 
el marc sense límits on la petita Adela atrapa els objectes, els col·lecciona, els 
ordena en files (joc molt desitjat pels infants) per poder construir així el món, 
recol·lectar objectes per recol·lectar paraules que donen sentit a la seva realitat. 
Aviat, el gest tenaç del pas d'aquesta pàgina gegant activa al cap de l'Adela un 
joc carnavalesc propi de la infància on els objectes es transformen i muten en 
formes tan poc realistes que als adults ens desestabilitzen en el nostre 
deambular pel llibre. Apareix l'humor i la imaginació propis de la infància, la 
bogeria del cap d'una nena de 2 anys. 

Tonucci (2015) assenyalava que jugar significa retallar i dotar de sentit cada cop 
un detall d’aquest món. I Maria Emilia López parlava que a la primera infància es 
dona un moment imaginari exquisit, buscant relacions i sentits diversos, que 
poques vegades reproduïm a l'edat adulta. 

Cada pàgina d'aquest llibre pot representar el cap d'aquest infant que alinea, 
apila, amuntega i combina. I en aquesta dislocació dels objectes que es 
transformen hi ha la primera expressió del «I si...?» que dona pas al joc simbòlic 
incipient. Ponti ens mostra així aquest espai il·lusori, entre l'espai real, que està 
en plena construcció, i l'espai imaginari del nadó que juga a «I si...?». 

 

 Rouge de Michel Galvin. Rouergue, 2016. 

Aquí també tenim l'espai buit de la pàgina, però aquesta vegada interpretem un 
terra, on una pedreta vermella apareix i es mou amb el gest del pas de pàgina. 
Llavors van apareixent altres pedres i pals i comença el joc de la manipulació, la 
construcció, la recreació de la realitat. Tot des del punt de vista subjectiu de 
l'infant que juga fora de camp. Aquí l'objecte es carrega de significat a través del 



  
joc simbòlic de la mà que juga. El significat radica més en el gest lúdic de l'infant 
curiós que en l'objecte en si. Al llibre apareixen les paraules de l'infant que juga, 
mentre observa i investiga, mentre la realitat es transforma en il·lusió. 

A les guardes apareixen les siluetes dels objectes del llibre, i dins de cada silueta, 
el nom que l'infant li ha posat a aquell objecte. Són noms inexistents, 
combinacions de paraules carregades de sentits arbitraris. Anna recorda el que 
Graciela Montes anomena «el llenguatge silvestre» on l'infant crea vincles 
apassionats entre les paraules. 

 

 Tout toute seule de William Wondriska. Helium, 2010. 

En aquest llibre, la pàgina en blanc torna a ser l'espai inarticulat que l'infant 
ocupa. Ja a la coberta, la petita Allison reclama l'atenció de qui estigui disponible 
per explicar-li la seva història: que ja és prou gran per fer moltes coses per ella 
mateixa! De fet, aquest llibre és una llista d'habilitats, una tirallonga de tot allò 
que l'Allison, amb 5 anys, ja sap fer sola.  

El concepte de llista és una forma típica d'exploració lúdica dels infants, una 
forma de classificació que no té una finalitat concreta, més enllà de jugar. I en 
les llistes a vegades les relacions poden ser literals, però d'altres poden ser 
metafòriques. Mostren la natura poètica de l'infant, que és capaç de moure entre 
el món real i l'imaginari constantment. 

Finalment, a l'última pàgina, l'Allison ha crescut, és enorme, perquè el joc i la 
capacitat d'imaginar li ha permès fer-se gran. És a través del joc que ens anem 
fent grans. 

2. L'àlbum com una materialització de l'acte lúdic de la lectura. 

Un llibre, en el sentit rodarià, és una joguina per la seva capacitat de condensar 
ficció i d’afavorir el món imaginari. En aquest mateix sentit, Joëlle Turin escrivia 
que el llibre és un «joc en si en el sentit en què proposa a la criatura un univers 
simbòlic amb lleis i regles pròpies i específiques, diferents de les del món real 
(...) Un microcosmos a l’alçada de l’infant que planteja un univers ficcional 
suficientment concret perquè se sentin interpel·lats i suficientment obert perquè 
vulguin entrar a explorar-lo». Els imaginaris prestats de la ficció, que anomena 
Graciela Montes. 

L'àlbum és un suport perfecte per al joc simbòlic, on la relació entre imatge i text 
ja és en si mateixa un joc. La lectura d'un àlbum implica una acció, és la forma 



  
pragmàtica de la lectura. Comporta la lectura compartida on es genera un espai 
i un temps altre, diferent de la realitat. Eric Carle deia que «l'àlbum és una joguina 
per llegir i un llibre per jugar». 

A la lectura d'un àlbum entra en joc la teatralitat i el gest del mateix narrador, que 
permetrà l'aparició posterior del joc individual de la relectura. L'infant serà llavors 
recreador de la lectura prèvia compartida. 

A Los grandes libros para los más pequeños, Joëlle Turin reflexiona sobre com 
un infant que comparteix un àlbum amb un adult que li narra, més tard el podrà 
rellegir per ell sol.  I la relectura possibilitada per l'adult evoluciona a través del 
gest del dit petit que assenyala les imatges, l'expressió de sorpresa o rialla en 
redescobrir cada vegada una escena o un personatge, es repeteix una cantarella 
o un gest de tristor, sempre en el mateix punt. L'infant reformula la narració a 
través de certs indicis amb una expressió corporal i gestual pròpia. 

3. L'àlbum com a punt de partida d'exposicions lúdiques interactives per a 
la infància. 

El fet que hi hagi una tendència cap a la capacitat lúdica de l'àlbum fa que sigui 
un punt de partida molt interessant per a les exposicions interactives lúdiques. 
Maria Eurelia López parla de construir intervencions culturals per a la petita 
infància per tal que els nadons les facin seves, les incorporin com a pròpies a 
través de l'experimentació. 

Recuperem una reflexió de Munari als seus interessants laboratoris de 
«Gioccare con l’arte» als anys 70 i 80: «Comprendre què és l'art -deia- és una 
preocupació (inútil) de l'adult. Entendre com fer-ho és, en canvi, un autèntic 
interès de l’infant».  

Segons Munari, la infància és el terreny de la curiositat, on trobar-te per primer 
cop amb les coses, i sempre comencem pel gest. Darrere de cada paraula i de 
cada concepte, va haver-hi primer un gest expert. Així que és important educar 
aquest gest per construir el concepte, el pensament, la paraula. Donar eines per 
conèixer les regles del joc, per després poder-les transgredir (d'aquí apareixen 
les seves tactiloteques o laboratoris tàctils). En aquest sentit, el joc manipulatiu 
es pot veure perfectament com a equipatge per construir i enriquir el propi món. 

A aquest tema dedica Jerome Bruner el seu article Juego, pensamiento y 
lenguaje publicat al número 78 de la revista Infància (Associació de Mestres 
Rosa Sensat, 2013). 

Arribats a aquest punt, repassem amb l'Anna Juan un seguit d'exposicions 
interactives lúdiques creades a França, on aquest format està consolidat a 
partir de l'obra de grans autors i creadors d'àlbums il·lustrats. Veiem diversos 
exemples: 

  L'exposició dedicada a l'àlbum Rouge de Michel Galvin, creada per 
Olivier Douzou. 

https://www.rosasensat.org/es/revistes/in-fan-cia/
https://www.olivierdouzou.com/olivierdouzou.com/sceno_5_rouge.html


  
Aquesta exposició té dues zones diferenciades, una primera amb una estructura 
més museística amb il·lustracions exposades de l'àlbum, i una segona part més 
interactiva, amb els elements que apareixen al llibre fets objectes reals de 
diferents mides per jugar, combinar, manipular, construir, comptar, etc.  
 
Douzou és escenògraf i dissenyador 
gràfic, però també autor i editor, que 
reformula el concepte d'àlbum i fa 
exposicions que van de biblioteca en 
biblioteca i que itineren pels museus 
destinats a la infància. 
 
També és autors de llibres que 
treballen el concepte de la 
transformació i la combinació com a 
jocs infantils i a partir dels quals 
Douzou va crear exposicions lúdiques, 
on apareixien els seus llibres al costat de peluixos i altres peces de jocs de 
fusta, com a propostes de joc i interacció. 
 

 L'exposició  Jeu de construction, construction du je del llibre Pipeau 
(Rouergue, 2016). 

En aquest àlbum l'autor juga amb la idea de transformació de tota una sèrie 
d'objectes a partir de la forma d'una pipa, fent homenatge a l'obra de René 
Magritte ("Ceci n'est pas une pipe"). 
 

A Camión Toc-toc (Rouergue, 2012) apareix un camió carregat de lletres que 
comença a perdre'n algunes i amb aquest moviment, va generant diferents 

https://www.olivierdouzou.com/olivierdouzou.com/expo_niemeyer.html


  
paraules i frases. Aquest mateix joc es proposa a l'exposició, on els infants poden 
entrar i sortir contínuament del món del llibre al món de l'exposició. 

 El Saló de Montreuil va acollir l'any 2019 l'exposició de Nathalie Choux  
Il·lustracions seves apareixen impreses en parelles sobre peces de fusta i cartró 
de niu d'abella que encaixen per construir petits trencaclosques i combinar-los 
per crear fragments d'històries. És un joc que es basa en la recol·lecció i la 
combinació com l'origen del pensament simbòlic. 

 
 

 L'exposició itinerant Prendre et surprendre, expo-jeu de Lucie Félix. 
Parteix de tres llibres seus, 2 yeux?, Prendre i donner i Après l'été, i presenta 16 
panels de la mida dels nadons on podien jugar a incrustar diferents elements a 
l'espai on encaixen i a partir d'aquesta acció apareixien petites narratives, petites 

reformulacions de l'objecte. 
 

 L'exposició Le "Tout petit" jou basada en el llibre Le tout petit d'Anne 
Letuffe (Atelier Du Poisson Soluble, 2013) 

https://slpjplus.fr/educartistique/un-imagier-pour-jouer-a-se-raconter-des-histoires/
https://www.luciefelix.fr/portfolio/expo/
http://www.nosidéessortiesdansle93.com/2016/11/le-tout-petit-jeu.html
https://www.fnac.com/e55004/Atelier-Du-Poisson-Soluble


  
Convida a un recorregut per diferents mòduls de fusta que es converteixen en 
túnels i coves amb forats per fer el joc del tat, on segons per on mires tot es 
transforma. Els forats reprodueixen els encunys del llibre. 

 
 

 L'exposició Les murs ont des oreilles de Julia Chausson. 
Dissenyadora de llibres d'artista per a nadons, ofereix una lectura molt 
sensorial amb textures, sonalls, etc. Aquesta miniexposició consisteix en una 
caseta de fusta on apareixen els seus llibres i alguns espais de manipulació per 

observar, comptar, escoltar, inventar, construir, etc. 
 

 L'exposició basada en el llibre Cabanes d'Aurélien Débat (Les Grandes 
Personnes, 2017). 

Proposa un joc de construcció i manipulació d'enormes capses de cartró i paper, 
recreant els materials de la història dels tres porquets, tal com proposa l'àlbum 

de Débat. 
 

https://www.juliachausson.com/
https://fotokino.org/agenda/aurelien-debat/


  
Aquí acaba la xerrada, però el torn de preguntes dona pas a unes reflexions 
posteriors. L'Anna comenta que si bé aquests espais ficcionals que provoquen 
el joc i l'actitud lúdica es conserven i es valoren molt entre els infants, s'han deixat 
de valorar i tenir en compte entre joves i adults. Fa la sensació que el joc ja no 
té el seu espai en entrar a l'edat adulta. 
 
Però si sabem que l'actitud lúdica és essencial per a la vida, per descobrir el 
món, per què la perdem? L'Anna reivindica el paper del mediador com a figura 
bàsica per conservar el plaer de jugar per jugar, sense cap altre objectiu. Si 
posem allò lúdic al centre, veurem que els joves i els adults també gaudim jugant. 
El joc és una cosa seriosa que permet aproximar-nos a la realitat des d'una 
perspectiva tangencial i hauríem de ser capaços de conservar-la durant tota la 
vida. 
 
I no oblidem que la literatura implica un joc, és una aproximació lúdica a la 
realitat. Si amb els joves provem d'introduir aquest valor del joc pel propi joc 
durant l'activitat de lectura, veurem que la resposta serà positiva. Sovint a les 
mediacions amb joves mediem llibres de contingut profund, seriós, i perdem de 
vista els llibres lúdics, que "no diuen res" més enllà del joc, que només proposen 
jugar pel sol fet de fer-ho. Però per què no provem d'apropar-los obres que 
simplement conviden al joc? 
 
Amb aquesta proposta per a la mediació, Anna Juan acaba una xerrada molt 
inspiradora, reflexiva i plena d'un contingut que val or i que acabarem de pair 
durant la pausa, abans de seguir il·lustrant-nos amb Isidro Ferrer.  


