
 

 
 
 
ALLÀ ON VIUEN ELS MONSTRES   

 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 14 de desembre  2013 
 

Objectius 

- Conèixer el llibre Allà on viuen els monstres i el seu autor, Maurice Sendak 

- A partir del conte, treballar el concepte del monstre que portem a dins com 

una manera d’ajudar els infants a parlar de les seves pors més internes. 

 

Bibliografia  

La sessió girarà entorn d’aquest llibre:  

Sendak, Maurice. Allà on viuen els monstres. Pontevedra: Kalandraka, 2000 [l’original 

és de 1963] 

I sobre la primera versió animada que es va fer de la pel·lícula: 

Sendak, Maurice. Allà on viuen els monstres i altres contes [enregistrament vídeo]  

Barcelona: Aura comunicació, cop. 1993 

 

I també escoltarem la banda sonora i citarem la versió cinematogràfica que va fer-ne  

Spike Jonze: Donde viven los monstruos. [DVD][Madrid]: Warner, cop. 2010 

Karen O and The Kids. Where the wild things are [enregistrament sonor]: motion 

picture soundtrack. [S.l.] : DGC, p. 2009 

 

Bibliografia complementària  

Tindrem a prop aquests llibres relacionats per si en algun moment de la sessió decidim 

mostrar-los:  

Seyvos, Florence. L'amic del petit tiranosaure. Il·lustr. Anaïs Vaugelade. Corimbo, 2004 

Solotareff, Grégoire. La màscara. Corimbo, 2002 

Browne, Anthony. Bernat l'amoïnat. Fondo de Cultura Económica, 2006 

 

També tindrem per a la presentació una selecció dels llibres més significatius editats 

en català i castellà de Maurice Sendak:  

Sendak, Maurice. La cocina de noche. Alfaguara, 1987 

Graves, Robert. El gran libro verde. Il·lustr. Maurice Sendak. Lumen, 1983 

Minarik, Else Holmelund. El petit ós. il·lustr. Maurice Sendak.  Alfaguara, 2007 

Zolotow, Charlotte. Senyor Conill, em vol ajudar? Corimbo, 2011 

I també altres d’inèdits a casa nostra. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Descripció 

1a PART 

Comencem la sessió, com sempre, davant l’arbre de la sala infantil.  

Tindrem una tauleta buida i a poc a poc, a mesura que anem presentant elements els 

hi anirem deixant exposats. 

Expliquem que el laboratori d’aquest dissabte té l’objectiu de, primer, donar a conèixer 

un autor molt important i, segon, aprofundir en el que segurament és el llibre més 

important i conegut. 

Comencem mostrant alguns llibres de Maurice Sendak que tenim guardats al cofre i els 

anem comentant a mesura que els exposem al racó. Anem explicant algunes 

particularitats de l’autor i convidem els nanos a emportar-se’ls posteriorment a casa 

en préstec.  

 

Després traiem del cofre un llitet de mentida i el titella del personatge del Max i a 

partir d’aquests elements els parlem del llibre Allà on viuen els monstres.  

Per fer entendre a les famílies la importància d’aquesta obra fem una mica 

d’introducció, de forma ràpida i amena, explicant tres dels principals mèrits:  

- Als anys seixanta del segle passat, l’autor, Maurice Sendak, va donar  el tret de 

sortida del que entenem avui com a àlbum il·lustrat. Elements narratius, 

temàtics i formals que ara ens semblen molt corrents en els àlbums, van 

aparèixer justament quan Sendak i altres autors provinents d'altres disciplines 

—com Bruno Munari, Iela Mari o Leo Lionni— els van introduir en el món del 

llibre infantil. Pedagogs, arquitectes, pintors i dissenyadors van veure que 

l'àlbum era un camp d'experimentació narrativa perfecte.  

- Allà on viuen els monstres mostrava per primer cop un zoom cinematogràfic 

perfecte: de la petita vinyeta inicial, la il·lustració va creixent fins a ocupar, en 

el moment àlgid de la gran festa monstruosa, totes dues pàgines, il·lustrades a 

sang. I posteriorment la imatge va decreixent fins a tornar a centrar-se en un 

petit dibuix que mostra el sopar d’en Max, encara calent. 

- Va ser revolucionari per la visió que donava de la infància. Per primera vegada 

apareixia un infant que no era un heroi exemplar, sinó tot el contrari: es 

portava malament, contradeia la seva mare i sobretot, era un infant que tenia 

dubtes i pors i que no sempre sabia què li passava.  

El laboratori d’avui, doncs, vol explorar els sentiments més amagats de cadascun de 

nosaltres. Volem fer un viatge com el de Max, al país allà on viuen els nostres monstres 

amb la intenció de conèixer-nos una mica millor.  

Comencem mostrant el llibre, explicant la història de Max, aquest nen entremaliat que 

veu com, a poc a poc, creix una selva a la seva habitació.  

L’estructura del taller vol imitar una mica la forma narrativa del llibre, començant amb 

una petita vinyeta i acabant amb la festa monstruosa. 



 

 

Aturem la història en aquest moment, tanquem el llibre i oferim a cada un dels 

assistents una fulla de palmera feta de cartró, seguint el cromatisme de les fulles de  

palmera que apareixen a les guardes del llibre.  

 

2a PART 

Amb aquesta fulla, ens aixequem i, un per un, entrem a la sala  tallers. Imitant el ritme 

creixent del llibre, la suma d'aquella única fulla posada en uns troncs buits, també de 

cartró, que ens esperen a la sala de tallers, fa que acabem tenint un bosc de palmeres.  

Com a fil musical, mentre dura tot aquest procés hi ha la banda sonora de l’adaptació 

cinematògràfica del llibre. 

 

3a PART 

Al fons de la sala tallers ens espera una barca feta de cartró on van a seure els 

assistents un cop han posat la seva fulla a la palmera. Asseguts tots a dins continuem 

amb la història de Max. Aquesta vegada, però, no ho fem amb el llibre sinó que els 

convidem a veure, en el projector de la sala, la pel·lícula animada de deu minuts que va 

editar Aura comunicació a partir de les imatges del llibre de Maurice Sendak.  

 
4a PART  
Un cop acabada la pel·lícula baixem de la barca i ens instal·lem per grupets sota les 

palmeres, on trobaran molts exemplars del llibre d’en Max i els monstres per fer una 

estona de lectura i reflexió en família. Què ens vol dir aquest conte? De què deu tenir 

por en Max? I vosaltres, de què teniu por?  

 

5a PART 
“Por de perdre's, de les hipoteques, dels polítics, de la mort, de les vacunes, fins i tot 

por que en Messi falli un penal...” Posem en comú les pors de cadascú. 

Finalment arriba la nostra proposta plàstica: per què no construïm una illa, com la d'en 

Max, per escriure o dibuixar-hi els nostres monstres? Aquesta illa podria tenir la forma 

de la nostra silueta i portar un nom ben personal.  

De manera que repartim paper d’embalar negre i per famílies dibuixen les seves 

siluetes i, amb tot el material d’escriptori que troben, dibuixen, escriuen, obertament o 

en petites notes tancades, allò que els preocupa. 

 

6a PART 
Per tancar el laboratori donem una petita etiqueta amb un cordill que és una fotocòpia 

en color de la guarda típica del llibre d’Allà on viuen els monstres perquè cargolin la 

seva illa i se l’emportin lligada i amb el nom que han escollit com a representatiu de les 

seves pors o els seus monstres.  

 
 


