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Uns pocs mots de presentació

Sota el títol de Sense paraules: sis tallers de lectura d’àlbums sense mots per a totes 
les edats presento els itineraris sobre lectura d’imatges dissenyats per a la Biblioteca 
Barceloneta-La Fraternitat dins del programa «Llegir x llegir» del projecte Xarxa 
Interescolar de Lectura de Barceloneta 2011-2012. L’encàrrec consistia a seleccionar 
lectures i disenyar activitats que enfortissin la competència lectora de narracions 
visuals. Els destinataris dels tallers eren tres grups de nens i nenes de P5 d’Educació 
Infantil (5/6 anys) i un grup de 2n d’Educació Primària (7/8 anys) de diverses 
escoles del barri amb els quals es treballaria durant sis sessions, d’aproximadament 
noranta minuts, amb una periodicitat mensual. 

La necessitat d’assajar i provar els materials, i la curiositat per veure com 
respondrien participants de franges d’edat superiors, em van animar a portar a 
terme algunes d’aquestes activitats amb alumnes de l’escola Orlandai dels següents 
nivells d’Educació Primària: 3r (8/9 anys), 4t (9/10 anys), 5è (10/11 anys) i 6è 
(11/12 anys); amb joves (de 15 a 19 anys) del Centre d’Estudis Roca, i amb estu-
diants universitaris de l’assignatura Àlbum il·lustrat del Màster Oficial Educació 
Interdisciplinària de les Arts de la Universitat de Barcelona. 

Posteriorment he repetit alguns dels tallers amb estudiants de la menció 
en Biblioteques Escolars dels graus de Mestre d’Educació Infantil i d’Educació 
Primària de la Universitat de Barcelona; amb estudiants de l’assignatura Formes i 
aspectes de la literatura infantil i juvenil del Màster Biblioteca Escolar i Promoció 
de la Lectura (Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona), i 
amb bibliotecaris i mestres en diversos cursos de formació continuada.

Les cinc primeres activitats del llibre les vaig descriure de manera concisa 
en l’annex 07 de la tesi doctoral Estudio del álbum sin palabras (2015a: 417-439). 

Aquesta publicació respon a la petició d’alguns estudiants, docents i 
bibliotecaris que, després de participar en les sessions, volien una descripció molt 
més detallada dels tallers. Espero i desitjo que aquest llibre els faci servei. 
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00 Imatges que parlen de...
[ àlbum sense mots ]

Abans de descriure els tallers «imatges que parlen 
de...» hem cregut convenient definir «àlbum sense parau-
les» i parlar breument del paper dels llibres il·lustrats en 
l’alfabetització visual, necessària per comprendre el món 
visual en què vivim. Oferim també uns consells per a la 
lectura de narratives gràfiques i presentem els objectius 
generals, la metodologia i l’estructura dels sis tallers, així 
com l’organització d'aquest llibre.

QUÈ ÉS UN ÀLBUM? 

En l’àmbit de l’edició, la investigació, l’educació i la 
difusió de literatura infantil, s’entén per «àlbum» aquella 
modalitat de llibre il·lustrat on la imatge és imprescindible, 
essencial, fonamental... per a la transmissió del missatge. 

En aquesta comunitat hi ha qui aplica l’etiqueta «àlbum» 
tant a llibres no narratius (imatgiaris, abecedaris, nume-
raris, llibres de coneixement, llibres-joc...) com a llibres 
narratius. Però n’hi ha que utilitzem aquesta designació 
exclusivament per als llibres narratius. En aquesta línia, 
vaig confegir la següent definició (2011a): 

L’àlbum és una narració 
d’imatges seqüencials fixes i impreses,
afermada en l’estructura de llibre,
la unitat de la qual és la pàgina,
la il·lustració és primordial,
i el text pot ser subjacent.
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la unitat de la qual és la pàgina
La pàgina simple és la unitat de fragmentació de la se-
qüència narrativa, tot i que la doble pàgina és essencial en 
la concepció i en la recepció de l’obra. Aquest seria l’únic 
element diferenciador amb el còmic, on la fragmentació 
és més elevada i la unitat de fragmentació és la vinyeta. 

la il·lustració és primordial
La imatge és l’element fonamental de l’àlbum, ja que conté 
informació essencial per a la comprensió de la narració.

i el text pot ser subjacent
D’aquesta manera advertim que el text pot no estar imprès 
en les pàgines del llibre. 

En els àlbums sense paraules el text és subjacent, ja que 
l’obra està configurada essencialment de signes visuals. 
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UN TALLER PER A CADA MODALITAT DE LLIBRE

Els àlbums seleccionats responen a una gran diversitat 
d’estils gràfics, procedències i èpoques. En els llibres 
estrangers només és necessari traduir el títol. D’aquesta 
manera, llegir i entendre un àlbum sense paraules forà 
augmenta en els lectors la constatació que aquests llibres 
estan escrits en un «idioma universal», el llenguatge visual. 
La majoria de llibres utilitzats en les sessions que no han 
estat publicats per editorials de parla catalana o castellana 
són relativament fàcils d’aconseguir en biblioteques 
públiques, llibreries especialitzades o botigues en línia.

El programa complet consta de sis experiències lectores que 
se centren en l’estudi de diferents estructures narratives i 
d’una darrera sessió de recordatori. 

En la taula següent es presenten els títols de les sessions i 
una breu descripció: 

Imatges que parlen de...

01 ... la Caputxeta Vermella 
àlbums sense paraules 
que versionen històries

02 ... històries sense fi
relats circulars que no tenen  
ni principi ni final

03 ... viatges cap endavant i cap enrere
narracions creades  
a partir de zooms

04 ... com les formes es transformen
relats que es basen  
en metamorfosis formals

05 ... moltes històries alhora
àlbums corals que expliquen  
simultàniament múltiples narracions

06 ... com creixen les ciutats
narracions en què es constaten els 
efectes de l’acció humana en l’espai

07 Sessió de recordatori
recordatori i valoració de  
les sessions fetes durant el curs
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