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Conclusions de les II Jornades de Laboratoris de Lectura de la Biblioteca 

Roca Umbert de Granollers 

A càrrec de Nati Calvo 

Només a partir de: 

mirar més enllà, 

hores de feina, 

cerca i recerca, 

traspassar límits, 

fracassar, 

formar-se i llegir, 

compartir, 

treball solitari i treball en equip, 

arriscar-se i no acomodar-se, 

les experiències es donen.   

Si bé el títol oficial i real de les Jornades era ‘Models creatius per a l’experiència lectora dels 

infants’, podem dir també que ens hem trobat amb un altre títol paral·lel: ‘Models creatius per 

a l’experiència lectora a partir del fil de la vida’. 

Sense saber-ho a priori, al llarg de les dues jornades es van treballar conceptes i propostes que 

tenien com a base les experiències de vida a partir de llibres coneguts: 

- Davide Cali. El hilo de la vida. Il·lustr. Serge Bloch. Ediciones B, 2006  

- Michael Ende. Momo.  Alfaguara 

- Selecció de llibres sobre el fil de la vida: la vida i la mort  

Divendres al matí Kathrin Buchmann, de LesArt Berlín, i José Antonio Portillo, mestre, 

escenògraf  i artista plàstic, van parlar de les seves experiències particulars i van remarcar: 

- La importància que pren la narració en el context de tota experiència de laboratoris o 

qualsevol experiència creativa a partir del llibre. 

- La rellevància de l’objecte i, per assimilació, de la creació d’objectes. 
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- Que cal tenir molt clar el punt de partida, i anar incorporant la resta d’experiències, 

siguin quines siguin, amb més o menys procés tecnològic. 

- Que les biblioteques s’han de relacionar més amb l’exterior i també s’han de nodrir 

d’altres fonts. 

- Que entenen l’art com a risc, perquè està connectat amb el procés vital i comunitari. 

- Que en tot procés creatiu cal cercar els ‘moments especials’ i treure l’essencial del 

llibre, el seu univers. 

 

Buchmann va remarcar l’esforç de tot l’equip de LesArt Berlín per oferir activitats per a 

diferents públics, comptant amb la participació d’altres agents de la ciutat  i  tenint també com 

a marc la ciutat mateixa. Treballen a partir de: 

o Espais 

o Rituals 

o Literatura 

o Conjugació dels verbs compartir i crear 

 

Portillo va explicar el procés de muntatge i respostes del seu projecte ‘Arxiu de gestos 

emocionals’, que es va poder veure al Món Llibre d’enguany a Barcelona, i va incidir en: 

o La potència d’una bona proposta literària 

o La necessitat de donar pas al temps com a marc dels processos 

o La conveniència de preparar material que permeti a la gent expressar-se  

o El fet de treballar restant allà, quasi sense intervenir 

 

Si bé Buchmann parteix d’un únic llibre per anar a altres universos a través de propostes 

creatives, Portillo parteix dels seus muntatges i processos per anar també a un únic  llibre. 

 

Buchmann parteix de l’objecte “màgic” o d’un acte creatiu per arribar a un llibre, mentre que 

Portillo parteix d’un llibre i el fet de descobrir l’univers que amaga, el porta a través d’un 

procés creatiu a altres llenguatges, altres arts plàstiques, teatrals, etc.   

Posteriorment a la taula rodona de Kathrin Buchmann i José Antonio Portillo, tots dos van 

portar a terme uns tallers, la diferència dels quals rau en el procés: 

- L’equip de LesArt Berlín elabora una proposta de laboratori destinada a una 

determinada tipologia d’usuaris que treballaran immersos en un procés creatiu on hi 

haurà un o més productes. 

- Portillo és un observador de la vida que, a partir d’un determinat llibre, treu un fil amb 

el qual va lligant determinats usuaris i és ell qui finalment crea un producte a partir 

d’allò que li aporten els usuaris. 

- Ambdós comparteixen en els seus recorreguts creatius la importància del ritual i de 

l’objecte. 
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Divendres a la tarda vam poder veure dues propostes més, dos nous models creatius que es 

treballen a casa nostra: Marta Roig i Nati Calvo, de la Biblioteca Sant Ildefons de Cornellà, i 

Glòria Matas i Montse Rebollo, de les Biblioteques de Girona.  

Tot i partir d’un mateix objectiu, en aquest cas mostrar com els àlbums il·lustrats ens poden 

ajudar a comprendre i expressar les emocions, els dos laboratoris van treballar amb diferents 

fons documentals.   

La intencionalitat dels laboratoris també era una mica diferent: 

Roig i Calvo partien de la importància de la lectura de la imatge, de com un rostre (en aquest 

cas de peixos) en mans d’un bon il·lustrador pot expressar les emocions. L’emoció que apareix 

en un conjunt de llibres ens porta a reflexionar sobre les nostres pròpies pors. 

Per Matas i Rebollo era important establir lligams entre els colors i els estats d’ànim i van 

enfocar el laboratori com un taller de creació literària que ens permetia jugar amb les paraules 

i descobrir el seu valor emocional, més enllà de la lògica.  

Ambdós laboratoris, però, seguien unes mateixes constants que, de fet, són les que en aquest 

moment defineixen els laboratoris de casa nostra:  

- La importància de la posada en escena 

- El rigor en la selecció del fons presentat 

- La cura estètica en tots els objectes i materials que s’utilitzen 

- La figura del dinamitzador que dirigeix de forma subtil, deixant espai al grup segons el 

seu ritme i les seves necessitats 

- La interacció amb el grup: ningú es pot mantenir passiu tota la sessió, sinó que en 

algun moment cal actuar, decidir, mullar-se... 

- La mà esquerra del dinamitzador perquè el fet d’actuar o mullar-se no sigui forçat ni 

violent. 

- Un breu apunt de formació, mig encobert, a càrrec del dinamitzador (ja sigui com 

explicar un conte, quina és la tècnica de creació literària del “cadàver exquisit”, la 

importància de la lectura de la imatge, etc.) 

- I sobretot, un espai i moment de lectura en petit grup o individual  
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La taula rodona d’intercanvi entre els ponents d’aquest primer dia i el públic va posar en 

evidència l’interès que havien despertat totes les experiències i la sensació que la creació de 

laboratoris demana una forta implicació dels organitzadors: de temps, d’energia i d’il·lusió. Per 

això és tan important editar i compartir les experiències dutes a terme. 

Pels ponents l’esforç compensava, no econòmicament potser, però sí quant a relació amb les 

famílies i fins i tot en alguns casos, en l’augment del préstec de l’àrea infantil.  

Es va veure que a casa nostra es treballa sobretot a partir de l’àlbum il·lustrat i en alguns casos 

amb poesia. Quedava pendent investigar altres públics i altres tipus de llibres, com ara els de 

coneixements. 

El dissabte vam dedicar el temps a compartir les experiències de la Biblioteca Ernest Lluch de 

Vilassar de Mar, la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus i la Biblioteca Pública de 

Tarragona. Totes tres eren biblioteques que havien iniciat laboratoris al llarg de l’any en curs.  

Documentar, compartir i adaptar si és necessari són verbs fonamentals en la conjugació dels 

laboratoris de lectura i imatges a partir del treball de la Biblioteca Roca Umbert.   

La Laia Ventura, de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar, destacà que: 

- És necessari aprofitar el potencial humà dels equips. 

- Cal comptar amb la col·laboració dels esplais i biblioteques. 

- Els laboratoris són eines potents de treball amb el món interior dels infants. 

La Cristina Garreta, de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus: 

- Va encoratjar a endinsar-se en el treball dels laboratoris malgrat que ens pot semblar 

que no disposem de recursos. 

- Recalcà la necessitat de trobar-nos i de formar-nos i d’aprofitar projectes com el Lecxit 

(Fundació Jaume Bofill) amb els quals es treballa a partir també dels laboratoris de 

lectura i imatges. 

- Va afirmar que els laboratoris són una bona eina de treball amb temes de profunditat 

que requereixen dinàmiques més elaborades i adreçades també a públics nouvinguts. 

L’Imma Pujol, de la Biblioteca Pública de Tarragona, va sospesar pros i contres en una balança i 

va arribar a conclusions com ara: 

- Cal aprofitar entitats amb què treballem quan hi ha el perill de treballar sols. 

- Cada adaptació és en si una nova proposta i no ha de fer por partir d’una idea ja 

portada a la pràctica. Tot enriqueix. 

- Imaginació al poder. Ser agosarats i buscar col·laboradors són dues bones propostes 

per llançar-se a la piscina dels laboratoris. 
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La dinàmica de grups amb què vam concloure les Jornades va partir de les conclusions de la 

Jornada de Laboratoris del 2012, en què es van establir els trets que els defineixen: 

- Els laboratoris neixen del llibre i van al llibre 

- Sempre hi ha un espai on es comparteix la lectura 

- La bellesa i la importància de tenir cura dels detalls 

- El treball en equip, l’avaluació i compartir recursos 

- Component sorpresa 

Partint del poema del pedagog Loris Malaguzzi ‘Els cent llenguatges de l’infant’, sabem que, 

ara per ara, n’utilitzem ben pocs, d’aquests múltiples llenguatges. 

 

Des d’aquesta coherència sabem que encara ens queden per explorar dimensions 

desconegudes amb les quals treballar a partir dels laboratoris i per aquesta raó vam iniciar una 

primera recerca a partir d’una proposta de treball en equips, comptant amb una selecció de 

llibres sobre la vida i la mort: 

o La dimensió desconeguda de la lectura com un dret cultural dels infants o com 

podem fer realitat aquest dret que sovint se’ns escapa a partir dels laboratoris. 

o La dimensió desconeguda de la geografia física o imaginària o com trencar 

barreres encara massa establertes que provoquin fer un treball de lectura i 

creació de més impacte individual i social. 

 

o La dimensió desconeguda del joc creatiu o l’exploració de l’art i la literatura a 

partir d’un patró més gran que el mateix laboratori.  

 

o La dimensió desconeguda dels cent llenguatges o la interrelació de la lectura 

amb moltes altres formes d’expressió i comunicació. 

 

o La dimensió desconeguda del material sensible o com abordem la sensibilitat i 

l’emocionalitat dels usuaris a partir de les diferències, a partir de les 

semblances per arribar a públics potencials i reals. 

Els homes grisos ens van robar el temps i vam haver de posar punt final a les II Jornades de 

Laboratoris de lectura acceptant nous reptes: 

- Crear eines per compartir el fruit del treball dels laboratoris: què fem  i com ho 

fem?Treballar a fons noves fronteres de treball amb nous usuaris a partir de noves 

propostes de laboratoris. 

- Treure l’univers dels llibres a partir dels laboratoris per extreure l’essencial de la 

relació que cada usuari hi pot establir i l’essencial de cada laboratori portat a terme. 

 

Ens tornem  a veure a BRU l’any 2014! 


