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Per al seu taller virtual, Antonio Ladrillo (https://www.antonioladrillo.com/) ens ha fet arribar a 

cadascuna de les participants un parell de cartolines blanques de mida A5. Ell es resisteix a 

dir-li taller o activitat creativa… ens explica que és més senzill: simplement un exercici de 

plegat i tall del paper, una activitat de coneixement del material, de les seves 

característiques i el que es pot fer amb ell, i com a tal una eina de reflexió que ens acostarà 

al pensament darrera dels llibres que ell ha fet per Editions du Livre 

(https://www.editionsdulivre.com/). És un joc amb la composició de l’espai, un exercici més 

de consciència que no pas de creativitat. Per ell, el més radical és el canvi, el motor que 

suposa plegar un paper per la meitat.  

 

“(...) que el origami sería el arte de la sugerencia, de las ocasiones íntimas, de 

la luz suave.” - El libro de las máscaras de papel plegado. Grupo Riglos. 

Alianza, 1997. 

 

 

L’exercici consisteix en plegar l’A5 per la meitat i aconseguir un A6, i aquest A6 plegar-lo 

horitzontalment per la meitat i verticalment en tres parts iguals. En l’eix horitzontal li fem un 

tall que arribi a ⅔ parts de les divisions verticals, i a partir d’aquí ens convida durant dos 

minuts a explorar els diferents plecs i formes, tant en pla com tridimensionalment, que 

podem aconseguir amb aquest simple A6.  

 

 

Ens explica Antonio Ladrillo (A.L.) que Bruno Munari i els seus PRELIBRI són per ell un 

treball clau i de referència. Algunes de les característiques que li interessen són el fet que 

poden ser llegits de manera circular, sense principi ni final, i que estan elaborats amb 

materials diferents. També referencia el llibre de Munari ¿Cómo nacen los objetos? com 

un treball important de pensament i experimentació que ha tingut present. 

 

 

Per ell, que no només és autor de llibres sinó també artista plàstic, li interessen les relacions 

entre ambdues disciplines, i per això troba connexions entre Munari i Mondrian, Josef Albers 

o les escultures de Lygia Clark.  

 

 

A la segona part de la seva xerrada, A.L. ens presenta una part dels llibres/fanzines que ha 

fet per Editions du Livre (EdL), una petita editorial francesa que inicia la seva trajectòria 

interessada especialment en els llibres d’artista i que es mou per fires de fanzines i  

 

https://www.antonioladrillo.com/
https://www.editionsdulivre.com/


  
 

autoedició, però entra uns anys més tard en el circuit també de la literatura infantil, sense 

deixar de banda però el caràcter artesanal, experimental i artístic de les seves publicacions. 

 

Amb ells, el primer que va fer A.L. van ser dues edicions amb tirades molt petites d’uns 

fanzines que va anomenar FB #1 i FB #2 (FB = Fortuni Booki), on el joc “arquitectònic” que 

proposen el trobem en el forat al mig de les pàgines, que convida a posar-hi el dit i que el 

fanzine, amb diferents cares dibuixades, es converteixi en una titella. Una altra de les 

primeres col·laboracions amb EdL és també un taumàtrop titulat Phantom, que consisteix 

en una sèrie de targes amb un dibuix imprès per davant i per darrera i dues gomes per fer-

los girar de manera que amb el moviment els dibuixos se superposen. 

 

 

Posteriorment, publica amb EdL la sèrie LINES / DOTS / COLORS (2014), tres petits llibrets 

(de 13 x 13 cm) on explora el quadrat com a forma abstracta, el joc amb els plecs i els talls, i 

el ritme del pas de la pàgina, tant de dreta a esquerra com a l’inrevés.  

 

“Con sus posibilidades estructurales, el cuadrado ha ofrecido a artistas, 

arquitectos y tendencias estilísticas de todos los tiempos un esquema regular 

con el que construir una obra de arte.” - El Tangram. Juego de formas chino. 

Joost Eiffern. Editorial Labor. 1984. 

 

“Partiendo del cuadrado estático, se pueden elaborar innumerables 

movimientos; gracias al juego conjunto de sus elementos, que de este modo 

se liberan de la inmovilidad, el Tangram podría ser de interés para la filosofía, 

la pedagogía, la psicología y la estética.” - El Tangram. Juego de formas chino. 

Joost Eiffern. Editorial Labor. 1984. 

 

 

La manera de realitzar aquests llibres va ser primer treballant amb l’estructura i després el 

codi cromàtic, que es repeteix seguint la mateixa seqüència en els tres llibres excepte en les 

portades, per facilitar el poder-los diferenciar. Tots tres estan cosits amb fils de colors 

diferents, i tots tres proposen un joc de moviment, canvi de plecs i colors. Ens explica A.L. 

que va ser difícil trobar un tipus de paper que permetés plecs constants sense trencar-se.  

 

 

Per últim, A.L. ens presenta dos llibrets posteriors que exploren aquests mateixos conceptes 

però anant encara una mica més enllà en el joc arquitectònic que proposen, STRIPES / 

SPACES (2016-2017). Les diferències entre aquests i els anteriors són: 

- Ha elimina el tall dels fulls com a element de la seva estructura. Aquests només 

juguen amb les possibilitats combinatòries dels plecs. 

- Cada pàgina proposa exactament la mateixa estructura de plecs. 

- Apareix el blanc com a element compositiu i que s’afegeix al joc combinatori, un 

element que ens diu A.L. que per ell és molt important. 

 

 



  
 

A.L. ens explica com els seus llibres acompanyen l’editorial en la seva evolució, i tot i que al 

principi es mouen en un circuit bastant al marge del món editorial comercial, amb el salt que 

l’editorial fa cap al món de la literatura infantil, també els seus llibres troben difusió entre el 

públic familiar, i ens ensenya per exemple algunes de les imatges de l’espectacular 

exposició dels llibres de EdL que va poder-se visitar al 2020 al Centre National du 

Graphisme de Chaumont. 

 

Per acabar, quan li preguntem en quins propers projectes està treballant, ens ensenya 

imatges del seu nou llibre, WHAT ANIMAL IS HIDDEN, que de moment ha publicat 

l’editorial coreana CORNERS (http://corners.kr/), i on de nou proposa un joc de descoberta 

al lector que té a veure amb el pas de la pàgina. 

 

Visiteu la seva web personal i la web de l’editorial per veure imatges dels seus llibres i 

l’exposició de Chaumont.  

 

http://corners.kr/

