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El taller de l'Elena comença amb l'obertura dels materials que les persones 
participants hem rebut per correu a casa nostra: un sobre amb cartolines, 
gomets i un petit filferro, tot de colors i mides diferents que aviat l'Elena ens 
convidarà a anar fent servir mentre ens presenta diversos àlbums i llibres-joc i 
ens defineix les bases de les seves dinàmiques. Seguim així segurament, 
l'estructura dels tallers que, sota el nom de Detalleres imparteix a museus, 
biblioteques, llibreries i altres centres culturals del País Basc. 
 
 
L'Elena es declara col·leccionista i reconeix que és una freaki de col·leccionar 
llibres, un joc que va començar fa anys acumulant llibres pop-up i llibres 
d'artista i que, per sort, s'ha convertit en la seva feina! Ara, a través dels llibres, 
es dedica a jugar i a crear. 
 
 
Perquè un llibre pugui entrar a la seva col·lecció, diu que ha de ser 
SENSACIONAL, així, en majúscules. Són llibres especials, llibres d'artista o 
llibres-joc, amb un valor com a objecte i com a obra d'art. Ella voldria que el 
taller d'aquesta tarda pugui arribar a ser això també, sensacional. I ens convida 
a començar. 
 
I ho fem per la part més complicada: agafem 3 paperets petits vermells que 
hem trobat al sobre i, seguint un model i les seves instruccions, amb més o 
menys traça amb el plegat de paper, aconseguim fer un petit llibre acordió. 
Durant el procés de creació, l'Elena confessa que ella li dona un gran valor a la 
sensorialitat de cada llibre que li arriba i que segurament, l'última cosa que fa 
és llegir-lo. 
 
En aquest moment, Elena ens mostra el llibre J'Irai Voir d'Emmanuel Bastien 
(L'Agrume, 2019). 

 

http://detalleres.org/


 
 
 
 
Es tracta d'un llibre on la narració passa per una sèrie de pàgines encunyades 
amb diversos paisatges. Nosaltres seguirem la mateixa idea amb dos papers 
de colors i unes tisores que l'Elena ens havia demanat que tinguéssim 
preparats. A Detalleres, papers i tisores són dos materials bàsics, ja que es 
poden fer servir amb qualsevol edat, de 3 a 99 anys. Pràcticament no fan servir 
llapis o bolígrafs en els seus tallers. La proposta consisteix a tallar els papers 
amb formes irregulars que representin un horitzó i a partir de la conjunció dels 
dos papers, podríem començar una història. 
 
 
Després d'aquesta experiència, l'Elena ens explica que sovint, en els seus 
tallers, juguen amb els números i les lletres com a símbols, com a formes, més 
enllà del seu significat. Aquest fil la porta a presentar 3 títols: 
 

 Enciclopedia Visual de los sonidos d'Isidro Ferrer (A buen paso, 2020). 

 The sound of things de W. Wondriska (Corraini, 2013). 

 Número de Marion Bataille (Albin Michel, 2013). 
 
Tots tres són llibres on es presenta un joc tipogràfic i les lletres i els números es 
converteixen en dibuix, en objecte, on la lectura té més a veure amb la 
transformació d'aquests objectes que amb allò que signifiquen. 
 

 
 
Seguint la proposta del llibre de Marion Bataille, l'Elena ens proposa "escriure" 
amb gomets rodons petits l'any del nostre naixement a les pàgines del nostre 
llibret acordió, ja que resulta que tots els números del 0 al 9 es poden 
compondre a través de cercles i pals. Acceptem el repte i ensenyem els 
resultats a la càmera. 
 
L'Elena ens segueix parlant del procés de creació dels tallers de creativitat i 
lectura que duu a terme amb infants i adults: cada dinàmica és diferent, però a 
totes elles, el llibre escollit ha d'ajudar a connectar amb l'objectiu del taller. En 
funció del llibre es trien les eines i materials que millor funcionin. 
 



 
 
 
 
 
 
A vegades el taller pot començar amb una petita dinàmica de moviment i joc 
amb les persones participants. Segons la tensió del grup, pot començar corrent, 
saltant o arrossegant-se per la sala, seguint les propostes de llibres com: 
 

 De la cabeza a los pies d'Eric Carle (Kókinos, 2003). 

 Animales en movimiento de Véronique Joffre (Pípala, 2021). 
 
 
 
També segueixen aquesta línia d'acció els llibres d'Imapla, Los colores hablan 
o Lola: tooodo un día en el zoo de Océano Travesía. 

 
 
Als tallers de Detalleres també conviden a crear històries a partir de la línia, 
recollint la proposta lúdica de molts àlbums on en el territori de la pàgina en 
blanc com a espai narratiu, la línia avança, es transforma i  així es narra la 
història, com: 
 

 The Big Adventure of a Little Line de 
Serge Bloch 
(Thames & Hudson, 
2015). 

 El hilo de la vida de 
Davide Cali i Serge 
Bloch (Ediciones B, 
2006). 

 El viaje d'Arianne 
Faber (A Buen Paso, 
2012). 



 
 

 
 
Seguidament, l'Elena ens proposa treballar amb el filferro que s'inclou al nostre 
sobre de materials. Amb ell, hem de crear la silueta d'un animal i amb l'ajuda 
d'uns gomets blanc i negre, farem un ull. Col·locarem la creació sobre una 
cartolina negra perquè la forma es faci més visible. 
 
 
Llavors l'Elena mostra tot una sèrie de llibres que presenten un joc amb les 
formes i on el propi llibre es converteix amb un objecte, com Dans la boîte de  
 
 
Liuna Virardi (L'Agrume, 2019) on les il·lustracions del llibre representen els 
continguts de l'interior de diferents tipus de bosses. O El petit globus vermell de  
 
 
Iela Mari (Kalandraka, 2006), que ens porta a la creació d'una història a partir 
de retallar diferents formes. L'Elena ens convida a agafar un paper i retallar un 

cercle, dins del cercle retallem una casa i dins de la casa, retallem una 
habitació, i dins de l'habitació, retallem... I així trobem una nova fórmula per 
crear històries. 
 



 
 
 
En aquest punt, apareix també el curiós abecedari de jocs tipogràfics Blanches 
d'Anne Bertirer (MeMo, 2009), on cada pàgina és una textura creada a partir  

d'una lletra. 
 
 
 
 
Finalment, Elena cita altres llibres que juguen amb les formes i que l'inspiren 
per crear els seus tallers. Des dels llibres de Planeta Tangerina com 
Trocoscopio a l'obra d'Antonio Ladrillo i Katsumi Komagata. Tots ells són llibres 
sense paraules, però que conten a través de les formes, del joc del plec del 
paper, de les superposicions...  
 

 
 
És una llàstima, però el temps de la sessió s'acaba de cop, sense poder-nos 
acomiadar d'aquesta tarda fantàstica de llibre i acció. Però podrem seguir 
gaudint dels tallers i de les recomanacions d'Elena Detalleres al seu perfil 
d'Instagram. 
 
 

https://www.instagram.com/elena.detalleres/

