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Cinc taules. 

Cinc equips d’aproximadament cinc persones cadascun. 

Cada equip comença en una taula, i haurà de moure’s cap a la taula del costat, en el 

sentit de les agulles del rellotge. 

A cadascuna de les taules, una petita muntanya d’uns 10-12 llibres… 

 

… LLIBRES JOC! 

 

Però no només hi ha llibres, sobre les taules… No no no… a cadascuna també hi ha 

una caixa forta tancada amb un cadenat que només s’obre trobant les tres xifres de 

la combinació, així que… 

 

… CAL TROBAR AQUESTES XIFRES! 

 

Els llibres de les taules són tots d’un determinat tipus de llibre joc. Tots són llibres no 

narratius que, a més de LLEGIR, requereixen una altra acció per part dels lectors. 

Tenim, doncs, cinc classificacions/modalitats de llibres joc. I a cadascuna de les 

taules hem de solucionar dos enigmes. 

1. A quina tipologia de llibre joc pertanyen els llibres de la taula? És a dir: quina 

acció específica, a més de llegir, demanen als lectors els llibres d’aquella 

taula?  

2. Hi ha UN LLIBRE que és diferent de la resta. Quin és? 

 

Investigant aquestes dues preguntes, trobarem la combinació que obre el cadenat. 

A més,  disposem d’una ajuda extra: un total de cinc “comodins” o pistes que podem 

demanar a les àrbitres del joc. I els resultats de tot plegat, ho hem d’apuntar en el 

llibret del nostre equip, del qual se’ns fa entrega just abans que soni el timbre i... 

 

… ELS EQUIPS ES POSEN EN MARXA! 

 

Les participants es miren els llibres. 

Les respostes es troben amagades entre les pàgines, a les mateixes pàgines, fins i 

tot SOTA les pàgines. 

Hi ha trampes i les participants les descobreixen i per suposat les apliquen. Les 

trampes sempre formen part del joc. 



  
 

 

 

Dins les caixes fortes anem descobrint objectes que es relacionen amb el tipus de 

llibres joc d’aquella taula, i també uns cromos adhesius que hem d’enganxar als 

nostres llibrets d’equip. 

Comptem tasses de te i conills. Mirem sota pestanyes. Resolem puzzles. Trobem 

les numeracions que obren les caixes.  

Abans de marxar de cadascuna de les taules per enfrontar-se a la següent, els 

equips ho han de deixar tot tal com ho van trobar i tornar a tancar el cadenat.  

 

Quan tots els equips hem passat per totes les taules, posem en comú els resultats… 

 

… PERÒ EL JOC ENCARA NO HA ACABAT! 

 

Perquè a cap de les taules hi ha llibres del qui podríem considerar EL REI DELS 

LLIBRES JOC. I el seu cognom s’amagava sense que ho sapiguéssim als cromos 

adhesius que hem anat enganxant, i els llibres d’aquest autor estan atrapats a una 

última caixa forta amb un cadenat especial que un dels equips tindrà l’honor i glòria 

d’obrir. 

 

I quan ho fem i respirem alleujades i ens congratulem del bon paper que hem fet 

com a bibliotecàries classificant tots els llibres del rei a la taula a la qual els 

pertocava segons la seva tipologia, el joc encara no acaba, perquè… per molt rei 

que sigui aquest primer rei, encara n’hi ha un altre que ho és MÉS, perquè ens 

adonem que hi ha una de les taules on no hem pogut classificar cap dels llibres del 

suposat rei dels llibres joc... 

 

… L’EMOCIÓ ÉS MÀXIMA! 

 

Qui s’amaga darrera les lletres IGA   STM   ATM   AAO   UKK? 

 

No resoldrem del tot aquest últim enigma, ni direm res més sobre tota la resta. Tot i 

així, perdoneu-nos els spoilers d’aquest relat. Esperem que no us enrecordeu de res 

si algun dia us trobeu amb la possibilitat de jugar al JOC DELS LLIBRES JOC (i us 

recomanem que perseguiu l’Emma Bosch fins que accepti preparar el joc per 

vosaltres).  

 

 

 

 

 



  
 

 

Ara sí.  

Fortíssims aplaudiments per l’Emma Bosch i la seva ajudant. 

Foto d’equip… i cap a les conclusions d’aquesta sisena edició dels #brulab que, com 

sempre, ens han fet petar el cap amb idees, propostes i noves maneres d’acostar-

nos als llibres, la mediació i la creativitat amb infants i joves a les biblioteques. 

 

 

 


