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[CAT]
Només si jo vull es planteja com un mètode pedagògic per a nens 
d'educació infantil. És format a partir de la creació d'un llibre in-
fantil i altres recursos que acompanyen la seva explicació i ajuden 
a assolir els nous coneixements que aquest pot aportar. Amb això, 
es pretén col·laborar en el desenvolupament psicològic de l'infant, 
així com aportar noves competències simples, valors o eines per a 
combatre dificultats infantils pròpies de la franja d'edat a la qual 
s'adreça, 3-6 anys. I és que, sabies que un de cada cinc infants ha 
patit o patirà algun tipus d'abús sexual infantil? I a més a més, en 
un 80-85% dels casos l'abusador forma part de l'entorn familiar? 
Aquest projecte pretén trencar aquest tabú que tant ignorem, a 
més de posar a l'abast dels infants, eines per a prevenir-lo.

[ES] 
Només si jo vull se plantea como un método pedagógico para niños 
de educación infantil. Es formado a partir de la creación de un libro 
infantil y otros recursos que acompañan su explicación y ayudan 
a alcanzar los nuevos conocimientos que éste puede aportar. Con 
ello, se pretende colaborar en el desarrollo psicológico del niño, así 
como aportar nuevas competencias simples, valores o herramien-
tas para combatir dificultades infantiles propias de la franja de 
edad a la que se dirige, 3-6 años. Y es que, sabías que uno de cada 
cinco niños ha sufrido o sufrirá algún tipo de abuso sexual infan-
til? Y además, en un 80-85% de los casos el abusador forma parte 
del entorno familiar? Este proyecto pretende romper este tabú que 
tanto ignoramos, además de poner al alcance de los niños, herra-
mientas para prevenirlo.

[EN] 
Només si jo vull is presented as a pedagogical method for children 
in early childhood education. It is developed from the creation of 
a children’s book and other resources that accompany its explana-
tion and help achieve the new knowledge that it can provide. With 
this, it is intended to collaborate in the psychological development 
of the child, as well as provide new simple skills, values or tools to 
combat children’s specific difficulties to the age group to which it is 
addressed, 3-6 years. Did you know that one in five children has su-
ffered or will eventually suffer child sexual abuse? And, besides, in 
80-85% of cases the abuser is part of the family environment. This 
project aims to break this taboo which is so ignored, in addition to 
making tools available to children, in order to prevent it.
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No puc recordar la quantitat de vegades que em van pre-
guntar, quan jo era petita, que volia ser de gran. Jo era molt 
vergonyosa i sempre m'inventava la resposta per contestar 
el més ràpid possible. No m'agradava res. Bé, res que no es-
tiguis relacionat amb el món de l'art. Em passava les hores 
dibuixant, pintant, fent treballs manuals... Però a mi, mai 
m'havien explicat que els meus gustos, també podien es-
devenir oficis al dia de demà. Un cop vaig fer aquest desco-
briment, vaig decidir que volia entrar dins d'aquest món. Va 
ser llavors, quan vaig començar una lluita interminable amb 
els meus superiors. I és que ja saps el que diuen, que l'art és 
només pels millors, per aquells que han nascut amb un do. I 
si jo no era una d'aquestes... "L'art no em donaria de men-
jar", ho havia de deixar com un hobby, i buscar un ofici més 
"important". Així doncs amb setze anys em trobava cursant 
el batxillerat social; Havia de ser comptable. No entenia ni 
el significat de la paraula. Així que un dia, em vaig guardar 
la vergonya a la butxaca, i em vaig presentar al despatx del 
director per cridar-li a ple pulmó que volia ser artista. Des 
d'aleshores vaig començar a fer el que a mi m'agradava, i en 
paral·lel, vaig descobrir que no m'agradaven moltes coses 
del nostre món; desigualtat entre persones, guerres, conta-
minació... Per això les meves mans, sense saber-ho, sempre 
intentaven crear una millora social.

Ara ja tinc vint-i-dos anys. Els vaig celebrar fa poc, tancada 
a casa. I és que heu de saber, que aquest projecte ha estat 
creat en època de confinament, a causa de la Covid-19. Un 
virus que no només em va tenir a casa durant uns mesos, 
sinó que també, va influenciar la meva manera de pen-
sar i veure la vida. Vaig tenir moments millors que altres, i 
vaig plorar molt. També recordo que per relaxar-me i es-
bargir-me, dibuixava o feia treballs manuals amb la meva 
germana petita. Vam ser molts que, per trobar la nostre pau 
mental i distreure'ns, vam recórrer a l'art; Petits i grans. 
I que irònic oi? Que irònic, que una de les vessants més 
desvaloritzades en l'educació, fos un dels majors recursos 
per mantenir-nos vius, en aquells dies tan difícils. Aquells 
dies van ser una prova més que m'afirmava la importància 
de l'art, tant en grans, com en infants. I van potenciar les 
meves ganes de seguir creant a partir de la màgia, il·lusio-
nant-me i fent-me sentir encara més aquest projecte.

1.1. Pròleg
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1.2. Motivació i punt de partida

A la meva vida, l’art sempre ha anat per davant de tot. Però 
haig de reconèixer que sempre m’han agradat els nens. Ado-
rava jugar a pares i mares. De fet va haver-hi una temporada 
que també vaig pensar en entrar al món de l’educació. Però 
vaig considerar que la meva paciència no estava prou capa-
citada per aguantar 30 infants en una mateixa aula, durant 
tota la meva vida. I me’n vaig anar cap al disseny gràfic, que 
sent sincers em motivava molt.

El que no sabia, és que en el meu primer any de carrera des-
cobriria que podia dedicar-me a les dues coses si volia. Se’m 
va plantejar un projecte molt obert, el qual jo podia escollir 
la temàtica. I a casa, la meva germana Carlota de set anys 
ho estava passant molt malament. Sofria les conegudes pors 
infantils, tenia por a la foscor, als monstres, entre d’altres. 
Les seves nits eren un infern. Per això vaig decidir crear una 
petita col·lecció de contes per combatre les seves pors. I si, 
inconscientment ho vaig fer. Vaig conèixer el meu camí. I 
des de llavors, durant tot el transcurs de la meva carrera, 
he anat realitzant contes infantils. Procés que m’ha permès 
verificar que com a dissenyadora gràfica, em vull dedicar als 
nens petits. 
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1.3. Objectius

Aquest projecte és creat amb l’objectiu d’aprofundir coneixements 
relacionats amb el món infantil, des del punt de vista d’una dissen-
yadora, la qual vol que els infants i l’art esdevinguin un paper molt 
important en la seva vida, en el dia de demà. Durant el procés, s’haurà 
de trobar un estil d’il·lustració propi, encara no definit. I servirà, com a 
trampolí de cara al món laboral. Però cal destacar, que no hagués estat 
creat, si no busques aportar alguna cosa positiva a l’usuari, així com 
nous aprenentatges, valors, eines, emocions i sensacions. Vol emocio-
nar. I desitjo de tot cor, que aquest projecte, et faci sentir tant com ho 
ha fet amb mi.

1.4. Metodologia

El projecte es presenta amb la intenció de ser resolt a partir de dos 
mètodes, el qualitatiu i el quantitatiu. Primer es començarà pel quan-
titatiu, s’estudiaran tots els criteris i normes que s’han de complir dins 
del món literari infantil. I més tard, es complementarà pel mètode 
qualitatiu, el qual segurament serà predominant, a partir de l’opinió i 
la metodologia que empren diferents mestres i educadores infantils, 
per tal d’assegurar que aquests criteris estudiats estiguin funcionant. 
S’elaborarà una investigació i es difondran enquestes, fins a tocar ma-
terials. Mai oblidant que l’apartat infantil de la llibreria, serà la meva 
nova segona llar.

Només si jo vull

12
13





M
A

R
C

 T
EÒ

R
IC



Aquest projecte neix amb la intenció 
de transmetre nous valors, competèn-
cies bàsiques o coneixements a infants 
d’educació infantil, a través del llibre. 
Per aquest motiu, es creu molt impor-
tant, saber quin paper juga la literatura 
en el món infantil, com d’important 
són els llibres. Podrien ser prescindi-
bles? O es podria considerar que no hi 
ha educació sense literatura? 

Es creu que els infants, abans dels sis 
anys, han d’haver adquirit un seguit de 
coneixements bàsics, com per exemple 
el nom dels colors, els números, alguna 
lletra... I això ho aprenen en la seva pri-
mera etapa escolar, l’educació infantil. 
Aquesta etapa, en la nostra regió, està 
constituïda per tres cursos anomenats 
P3, P4 i P5. I es caracteritza, per ensen-
yar als nens les competències corres-
ponents a la franja d’edat, a partir del 
joc. Els nens aprenen jugant. Juguen 
al patí, pinten, fan fitxes, activitats... 
I també dintre d’aquest procés, se’ls 
introdueix al món de la lectura. Encara 
que no sàpiguen llegir, tenen un mo-
ment del dia destinat als llibres. Se’ls 
hi expliquen històries, per tal que vagin 
adquirint l’hàbit lector. Però perquè és 
tan important el contacte que tenen 
els infants amb la literatura, ja de ben 
petits?

2.1. La importància de la literatura en els infants

La resposta segurament ens la podria 
donar Montes en el seu treball “La gran 
ocasión: La escuela como sociedad de 
lectura”:

I com complementaria Colomer en el 
seu treball “La literatura en la etapa de 
educación infantil”:

2 MARC TEÒRIC

“Leer vale la pena... Convertirse 
en lector vale la pena... Lectura a 
lectura, el lector– todo lector, cual-
quiera sea su edad, su condición, 
su circunstancia...– se va volvien-
do más astuto en la búsqueda de 
indicios, más libre en pensamiento, 
más ágil en puntos de vista, más 
ancho en horizontes, dueño de un 
universo de significaciones más 
rico, más resistente y de tramas 
más sutiles. Lectura a lectura, el 
lector va construyendo su lugar en 
el mundo.” (Montes, 2005).

“En la etapa infantil se configuran 
las bases de la formación literaria y 
del acceso al texto escrito, las aulas 
de la educación infantil deben con-
vertirse en lugares que aseguren 
un contacto vivo y placentero de 
los niños con los libros. Aunque en 
ellas los pequeños no “sepan leer 
“, se está jugando, precisamente, 
la partida más importante para su 
futuro como lectores.” (Colomer, 
2001).



I això és degut al fet que, tal com exposa Montes:

Així doncs concloem que, en el procés d’aprenentatge 
d’educació infantil, és molt important que hi hagi un apro-
pament de la literatura als infants, d’una forma totalment 
lliure i natural, ja que el cultiu de l’hàbit lector, facilitarà 
l’absorció de nous coneixements en un futur. Per tant, com 
més exerceixin aquest hàbit, més facilitats tindran en la 
següent etapa escolar, l’educació primària, per adquirir nous 
coneixements.

Només si jo vull

“Si se trata de ayudar a construir lectores, justamente, 
es decir sujetos activos, curiosos, capaces de ponerse al 
margen y vérselas a su manera con un texto, no se pue-
de pensar en una donación, o una administración, sino 
más bien en una habilitación para la experiencia. Dar 
ocasión para que la lectura tenga lugar. Garantizar un 
espacio y un tiempo, textos, mediaciones, condiciones, 
desafíos y compañía para que el lector se instale en su 
posición de lector, que, ya vimos, no es mansa, obediente 
y automática, sino personal, audaz, expectante..., y haga 
su lectura.” (Montes, 2005).



La transmissió de la literatura al llarg dels 
anys ha anat canviant. Primerament es 
transmetia de manera oral, en canvi ara 
moltes persones opten per tauletes electrò-
niques, fet que fa unes dècades seria inima-
ginable. Però el que ningú pot negar, és que 
el llibre sempre ha estat l’eina transmissora 
predominant d’aquesta branca, i com s’ha 
apuntat, és el protagonista d’aquest projec-
te, per això, es creu imprescindible conèixer 
les característiques principals d’aquest.

Segons la lectura de McCannon, Sue Thorn-
ton i Yadzia Williams “Escribir e ilustrar li-
bros infantiles” (2008), s’ha pogut extreure 
tota la informació d’aquest gran apartat. 

Ens expliquen que un llibre o àlbum infantil 
és un instrument d’aprenentatge que narra 
una història per un públic infantil. Aquesta 
història és acompanyada per il·lustracions 
que ajuden a seguir la narració aportant in-
clús informació addicional. Per això els dos 
components, text i imatge, són igual d’im-
portants i se’ls hi ha de prestar la mateixa 
atenció.

2.2. El llibre infantil

2 MARC TEÒRIC



Només si jo vull

18
19



2 MARC TEÒRIC



2.2.1. Estructura de la història

La majoria d’històries infantils són explicades 
seguint un mateix patró; introducció, nus i des-
enllaç. Primer es presenta el personatge principal, 
el qual té un problema, seguidament es desenvo-
lupa la problemàtica en qüestió, i per acabar es 
lluitarà per a trobar la seva solució. En definitiva, 
aquest entrebanc que ha de superar un personat-
ge, tractarà d’explicar una moralitat, la qual ha de 
ser clara i positiva.

Però cal destacar que no totes les històries pre-
senten aquest patró (Introducció, nus i desenllaç). 
Algunes obtén per altres discursos, els quals, no 
són pitjors, ni millors que l’estàndard, simple-
ment menys comuns.

Només si jo vull
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2.2.3. Altres factors a tenir en compte

En el procés de creació d’un llibre infantil, no només s’ha de tenir cura 
del text i la imatge, també hi ha uns elements molt importants que 
determinaran l’essència de la peça creada, i inclús faran que aquesta 
sigui funcional o no.

Tipografia

Les decisions tipogràfiques encara que 
es tractin en un llibre per un públic 
infantil són molt importants. La tipo-
grafia escollida transmet percepcions 
i sensacions, i fa que la seva lectura 
sigui diferent de si s’hagués escollit 
una altra en concret. Ha de ser discreta 
i funcional, i ha d’anar amb harmonia 
amb la il·lustració. Si la tria tipogràfi-
ca no és bona, aquesta dificultarà la 
lectura de tal manera que perjudicarà 
la fluïdesa del relat. També cal tenir en 
compte si la lectura en qüestió l’efec-
tuarà el mateix infant, o serà un adult 
el qui li llegirà.

Coberta

La coberta d’un llibre no només prote-
geix les pàgines, sinó que és la imatge 
del producte dins del mercat, el que 
farà o no que un comprador li mostri 
interès, dins d’una llibreria per exem-
ple. Per això, és molt important que 
la coberta mostri l’estil, el contingut i 
el to del llibre, i no transmeti missat-
ges equivocats al lector. Per això les 
decisions de coberta se solen prendre 
juntament també amb l’equip de màr-
queting.

A   B  C
D     E   F
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Un guió il·lustrat és un esquema gràfic format per un con-
junt d’il·lustracions ordenades en seqüència, per tal de 
previsualitzar l’estructura de la història amb text i imatge. 
Aquesta és una part indispensable del procés d’il·lustració 
i producció d’un llibre. Aporta ritme i fluïdesa a la història 
i ajuda a comprovar diferents anomalies o similituds entre 
pàgines (No detectades prèviament pel creador).

Si el llibre està constituït per 32 pàgines, l’storyboard sol està 
format per 12 dobles pàgines per a la història i les altes que-
den lliures per a les guardes, la pàgina amb el títol, crèdits...

Guió il·lustrat (Storyboard)

Només si jo vull
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2.2.4. Mètodes complementaris 

De vegades, els llibres per molt llampants que siguin estè-
ticament, als infants els hi poden resultar un avorriment. 
Això suposa un inconvenient; si el nen no presta atenció 
a la lectura, segurament el coneixement nou que se li vol 
transmetre a partir del llibre, no s’adquireixi del tot bé. Per 
això, aquest llibre infantil pot anar acompanyat d’altres 
mètodes o recursos complementaris, que facilitin l’explica-
ció de la història i també ajudin a treballar el nou concepte 
explicat.

De fet, els humans tenim la qualitat d’expressar-nos sen-
se paraules. Per facilitar les nostres explicacions utilitzem 
recursos, ja siguin signes, objectes, entre d’altres. Va ser així 
com es van originar els primers contes.

Com Enzensberger afirma en el seu treball “Elogio del anal-
fableto”:

Per això quan als infants se’ls hi explica un llibre infantil, 
com que tenen un vocabulari més limitat, per tal de facilitar 
l’explicació i adquisició de conceptes nous, es fa acompan-
yat d’altres materials o recursos, els quals podrien ser els 
següents.

Titelles Davantal contacontes

2 MARC TEÒRIC

“El analfabeto primero, clásico, no sabía ni leer ni es-
cribir, pero sabía contar historias. Era el depositario y 
transmisor de la costumbre oral y el inventor de los 
mitos y leyendas.” (Enzensberger, 1986).



- Activitats pre-conte: Sovint, quan es vol presentar un llibre, el qual 
es vol destacar o els conceptes que presenten són més complexos, es 
realitzen activitats pre-contes. Aquestes normalment són inventades 
segons el criteri del mestre i es presenten com una introducció de 
la història que es llegirà posteriorment. Moltes vegades en aquestes 
activitats es fa una introducció del concepte o nou coneixement que es 
treballarà a partir d’exemples i també es poden presentar els protago-
nistes.

- Peluixos / Titelles / Davantal contacontes: Els tres mètodes acompan-
yen la història amb la representació física dels personatges principals. 
L’últim, el davantal, potser el més complex, és un davantal decorat 
que es posa la mestra i fa la representació de la història, com si fos un 
teatre.

- Kamishibai / Pissarra magnètica: El kamishibai és una caixa que 
permet anar col·locant làmines grans de les il·lustracions del llibre i 
presentar la història com si s’anessin passant diapositives. Igual que 
la pissarra magnètica, es presenta com un teatre, però en comptes de 
làmines, s’utilitzen imants magnètics dels personatges. Els dos mèto-
des serveixen per explicar una història, però d’una manera més visual 
i dinàmica.

- Àudio / Música: La història és narrada per un narrador extern, segu-
rament un contacontes, o pot ser, per la mestra, però, amb una melo-
dia de fons que ajuda a situar els infants en el moment de la història.

- Activitats post-conte: Un cop el llibre és explicat, es poden presentar 
un seguit d’activitats, pot ser jocs, o activitats inventades pel mateix 
mestre, amb la finalitat de treballar els continguts nous presentats 
en la història i ajudar l’assoliment d’aquests. Solen ser activitats molt 
dinàmiques i visuals, per no fer l’activitat avorrida i teòrica.

Davantal contacontes Kamishibai Pissarra magnètica Activitat pre o post-conte
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2.3. L’educació infantil

L’interès principal d’aquest projecte recau en els nens que estan adquirint els 
seus primers coneixements en el nostre país. Aquests són els que estan rebent 
la seva primera educació ja a l’escola, en el primer, segon o tercer any d’educació 
infantil. Són nens entre 3 i 6 anys. Els aprenentatges que van rebent, s’assoliran 
amb més o menys facilitat i rapidesa. Dependrà del mètode i de l’infant, però al 
cap i a la fi, els coneixements acabaran sent els mateixos per a tots ells.
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2.3.1. El mètode d’aprenentatge en els centres 
educatius

Un infant d’entre 3 a 6 anys s’espera que li hagin 
donat una base educativa, que encara que no si-
gui molt complexa, serveixi com a eina per apren-
dre idees més desenvolupades en un futur, en 
l’educació primària. També s’espera amb aquesta 
educació que sigui motivadora per fer que l’in-
fant a partir d’ara, sigui un ésser curiós amb gran 
capacitat de recepció d’informació, i mostri un 
interès propi pel que se li explica.

Per aquest mateix motiu des de l’àmbit de l’edu-
cació fan que el nen desenvolupi competències i 
capacitats a través del joc. Aquest recurs estimu-
la a l’usuari tant físicament, com mentalment. 
Corrent, saltant, ballant... Van adquirint nocions 
bàsiques com per exemple la concepció de ràpid 
i lent, d’una manera molt més fàcil que si ho 
aprenguessin en un quadern teòric.

Quan el joc adquireix un paper en el procés 
d’aprenentatge, l’infant potencia la seva capaci-
tat de recepció i la seva motivació augmenta. I és 
per això que any rere any, els mètodes educatius 
en les escoles s’estan modernitzant, deixant una 
mica de banda les aules i convertint aquest pro-
cés en un joc basat en projectes.
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2.3.2. Els coneixements bàsics 

En finalitzar el període d’educació 
infantil s’espera que els nens i nenes 
hagin assolit unes bases no comple-
xes per poder començar l’educació 
primària, on desenvoluparan aquestes 
idees i les convertiran en complexes.

Fins als 5 o 6 anys no s’ensenya al 
nen ni a llegir, ni escriure, però com 
s’ha esmentat anteriorment, entra en 
contacte amb el món de les lletres i li 
ensenyen a tenir un interès pels llibres. 
També aprenen els números i la quan-
titat que representen fins el numero 9. 
Se’ls hi ensenya els fenòmens naturals 
i alguns éssers vius per tal que comen-
cin a interessar-se amb l’entorn. Així 
com també es busca estimular la seva 
creativitat i imaginació a partir de la 
pintura, la música... Per tal de millorar 
les seves destreses físiques a partir de 
la psicomotricitat i altres jocs de movi-
ments corporals, per treballar el con-
trol, la coordinació i el desplaçament. 
Finalment, a partir dels mètodes que 
els educadors utilitzen per a ensenyar 
aquestes idees en grup, aprenen valors 
com el respecte, la tolerància, l’empa-
tia, la generositat o la diversitat.

2.3.3. Els pares o tutors legals

De vegades els pares volen avançar-se 
en el procés d’aprenentatge dels seus 
fills a les escoles. Així com ensen-
yant-lis l’abecedari sencer o a contar 
fins a 100. Això no fa que el nen tin-
gui més capacitat intel·lectual que 
un altre. De fet, poden haver après 
a recitar aquests coneixements de 
memòria. Fent així que segurament, 
l’infant desconegui el valor i significat 
de cada nombre o lletra. Per això és 
molt important no voler avançar-se 
en aquest procés, cada aprenentatge 
té el seu moment. Per altra banda, els 
pares haurien de dedicar moments de 
qualitat als seus fills, per estimular el 
nivell emocional dels infants i donar-lis 
seguretat per a seguir aprenent.
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Oficialment aquest projecte no estat realitzat ni per una es-
criptora, ni il·lustradora, ni educadora infantil. No s’ha rebut 
cap mena de formació perquè es pugui considerar com a 
tal. Això es podria veure com una gran dificultat a l’hora de 
realitzar aquest projecte, però també com una virtut. Que 
pot aportar una dissenyadora gràfica en un llibre infantil? 
Es tracta de donar-li la volta. Aprofitar els sabers que té 
una dissenyadora per a realitzar una peça educativa per un 
públic entre 3 a 6 anys. Aquí comença el repte del projecte. 
Per això cal saber que poden fer els escriptors, il·lustradors 
i educadors infantils, per després poder afegir els meus co-
neixements.

Primer de tot, se sent la necessitat de saber que passa dins 
les aules, quin paper juguen els llibres infantils, quines 
temàtiques es treballen, a partir de quins mètodes tracten 
els continguts que expliquen i com reaccionen els infants. 
És un procés motivador per a ells? D’aquesta manera, es 
descobreixen els punts favorables d’aquest procés, allò que 
funciona i també, els forats del mercat, allò que no funciona 
o dificultats en què es troben els educadors. En definitiva, 
saber les necessitats que es requereixen en un procés edu-
catiu, a partir del llibre infantil.

Per aquest motiu, es realitza una enquesta online, per tal 
que sigui contestada per educadores infantils de diferents 
centres, per entendre des de dins el procés. Es tracta d’una 
enquesta molt ràpida i anònima, que no busca resultats 
exactes i científicament demostrats, sinó opinions personals 
sobre el procés d’aprenentatge a partir del llibre infantil, així 
també com descobrir nous referents.

2.4. Educadores infantils (Ajuda externa)
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El resultat de l’enquesta va ser molt 
satisfactori i aprofitós, ja que va ajudar 
a crear un nou imaginari del què passa 
dins de les aules a partir dels llibres in-
fantils, així també com descobrir noves 
coses que no s’esperaven.

L’enquesta va ser resolta majoritària-
ment per mestres d’educació infantil 
i primària. I es va poder confirmar el 
gran paper que juguen ells llibres en 
les escoles. La majoria asseguren que, 
com a mínim, llegeixen un llibre amb 
els infants entre una i quatre vegades a 
la setmana. Inclús alguns assumeixen 
la lectura com una obligació diària, 
que es pot repetir durant el dia. Mol-
tes vegades acompanyen els llibres 
amb recursos addicionals per facilitar 
l’explicació de la història o l’assoliment 
de continguts nous, majoritàriament 
ho fan amb peluixos o titelles, i acti-
vitats inventades per ells mateixos. 
Poden ser activitats “pre-conte”, aque-
lles que es realitzen abans de la lectura 
o “post-conte”, després de la lectura. 
Cal destacar, una dada que no s’espe-
rava en aquesta enquesta, i és que, en 
l’educació, quan han d’explicar una 
història moltes vegades ho fan a partir 
del recurs de la música o l’àudio; una 
gravació externa que narra la història, 
també es coneix com la figura del “con-
tacontes”.

També les educadores van coincidir i 
van assegurar que els seus contes pre-
ferits i imprescindibles per als infants 
són tots aquells que coeduquen, és a 
dir que tracten de disminuir els efectes 
i conseqüències d’una educació sexis-
ta, tots aquells estereotips que hem 
anat construint al llarg dels anys. Així 
com aquells que no són adoctrinadors i 
tracten emocions i valors.

I per acabar, es va voler demanar l’opi-
nió personal de dos referents, els quals 
es volia destacar.

El primer Hervé Tullet, un il·lustra-
dor que es destacarà més endavant. 
És conegut per crear llibres infantils, 
els quals demanen una interacció de 
l’usuari amb el llibre. Gairebé totes les 
educadores coneixien les seves obres. 
Van apuntar que són sorprenents, fan-
tàstics, i el seu atractiu visual i simple 
són genials per captar l’atenció en els 
infants. També es va destacar, que no 
hi ha una única manera de llegir-les.
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Anna Llenas va ser la segona refe-
rent que es va exposar. Es va donar a 
conèixer gràcies a El monstre de colors 
(2012). Des de llavors, s’ha convertit en 
una gran referent per a moltes mestres, 
i els seus llibres mai falten en les aules. 
Per aquest motiu, es volia saber més a 
fons l’opinió personal de cadascú. En 
general, com s’esperava coneixien a 
l’autora. I compartien que en les seves 
històries es tractava conceptes que 
els nens havien de conèixer. A més 
destacaven la potència de l’estètica, 
ja que, utilitza un tipus d’il·lustració 
que no estem acostumats a veure. Però 
també va haver-hi dos comentaris que 
m’agradaria destacar:

Penso que els llibres d’Anna Llenas tracten 
temes interessants, però cal que quan els 
expliquem siguem conscients de no fer-ho 
com una lliçó. Personalment penso que són 
massa didàctics en el tema de les emocions. 
Busquen educar en les emocions i classifi-
car-les i des del meu punt de vista aquest 
és un tema que s’ha de tractar amb el dia 
a dia, amb el que els infants van sentint en 
els diversos moments de la seva vida.

Els conec, crec que el monstre va fer un 
boom però no crec que estigui massa bé 
associar colors a emocions, ens hem trobat 
nens que ja no volen pintar segons quin 
color perquè ells no estan així en aquell 
moment. Crec que hi ha altres maneres de 
treballar-les.

Es creu important valorar aquestes 
dues opinions, ja que segons el punt 1 
d’aquest projecte, no els hi faltaria raó. 
Els conceptes que s’exposen als llibres 
ho han de fer de manera natural i lliu-
re, i Llenas en el seu gran llibre imposa 
unes associacions personals als nens, 
i això els hi influeix a la seva manera 
de pensar. Com comparteixen les dues 
mestres aquest procés hauria de ser 
més fluid, per part dels nens. També es 
vol afegir, que la il·lustració juga un pa-
per molt important, són molt potents i 
diferents, ja que parteixen de la tècnica 
del collage, i no estem tan acostumats 
a ella. 

En finalitzar l’enquesta, amb tota la 
informació rebuda, i una sensació molt 
satisfactòria. Es va concloure que els 
temps estan canviant i els llibres amb 
ells. Generalitzant, es va poder obser-
var, que un dels principals objectius de 
les mestres és coeducar, trencar amb 
tots els estereotips i donar una visió 
més oberta i moderna dels temps que 
corren.
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Gràcies a tots els consells, a les diferents visions de les mestres, i els 
coneixements previs, es va poder construir una biblioteca de referents 
imprescindibles. Aquesta biblioteca no és correcta, ni incorrecta, són 
referents ordenats cronològicament, que han enriquit per un motiu o 
altre aquest projecte. 

Cal apuntar que, la selecció ha estat regida a partir d’uns criteris 
extrets del treball de Teresa Colomer “Llibres infantils a l’aula”, on es 
presenten els tres criteris magistrals de selecció: La qualitat dels lli-
bres, l’adequació a la competència del lector i la diversitat de funcions. 
A continuació es desglossen aquests tres criteris.

2.5. Referents: La meva biblioteca
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“Qualitat dels llibres

- Han de tenir coherència i una estructura base
- Els elements materials han de ser adequats
- Ha d’haver relació entre els diferents elements
- Han de permetre la seva connexió amb el lector
- Ha d’aparèixer la tradició literària
- Han de respondre a les necessitats i interessos de tot el grup classe

Adequació competència del lector

- Han de tenir una història simple, amb pocs personatges i plans
- Les il·lustracions han de ser senzilles: Sense gaires perspectives, amb 
colors plans i amb contrastos
- Han de tenir poc o gens de text
- Els elements materials han de permetre ser manipulats pels infants
- Han de permetre que els infants se sentin connectats amb ell a tra-
vés d’explicar experiències que ells ja coneixen, com són les rutines

Diversitat de funcions

- Han de permetre ser explicats, ser llegits, ser manipulats, ser mirats, 
ser recitats i/o ser cantats
- Han de permetre estendre la literatura a altres activitats”

(Teresa Colomer, 2001).
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D’aquesta biblioteca se’n volen destacar tres en concret. Així com un 
quart referent, que no es pot considerar un llibre infantil, però pot aju-
dar en la investigació d’aquest projecte.
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2.6. Temàtica a tractar

Una vegada endinsats en el món in-
fantil i després de conèixer quin paper 
juguen els materials que aproximen la 
literatura en els infants, aquest pro-
jecte es planteja que pot aportar. I és 
que, llibres infantils mai en faltaran, ja 
que els recursos creats fins ara en són 
molts; alguns tracten els colors, altres 
l’amor... Però, pot aportar aquest pro-
jecte un coneixement nou en la nostra 
societat? I és més, recordant una pre-
gunta clau ja esmentada anteriorment, 
ho pot fer diferenciant-se dels altres, 
pel motiu de no ser creat ni per una 
escriptora, ni per una il·lustradora, ni 
educadora infantil, sinó per una dis-
senyadora gràfica? 
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Va ser en aquest moment, quan va néixer 
la necessitat de trobar forats en el mercat li-
terari infantil. Què no està creat? O què cal 
destacar? I va ser llavors, quan es va des-
cobrir una dada que marcaria per sempre 
la direcció i el cor d’aquest projecte. Segons 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un 
de cada cinc nens i nenes ha patit o patirà al-
gun tipus d’abús sexual abans dels 17 anys. 
D’aquests el 60% mai rebrà cap mena d’aju-
da. I el 90% no dirà res fins a l’edat adulta. 
Per aquest motiu, només es coneixen un 2% 
dels casos. 

Es va trobar, que la xifra d’abusos sexuals 
infantils era molt elevada. De fet, va ser tan 
inesperada i xocant, que es va creure que ni 
adults, ni infants havien rebut prou informa-
ció fins a dia d’avui, per disminuir la xifra. 
Per quin motiu? S’estaria parlant d’un possi-
ble tabú? Segurament si, i és per aquest mo-
tiu que es va pensar que seria una temàtica 
prou rellevant a tractar en aquest projecte, ja 
que aportaria un nou saber a infants i tam-
bé adults, i ajudaria a prevenir aquest greu 
problema que tant es desconeix, o no es vol 
veure en la nostra societat. 
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2.6.1. L’abús sexual infantil 

Esmentat prèviament, un de cada cinc 
nens i nenes ha patit o patirà algun 
tipus d’abús sexual abans dels 17 anys 
i també cal destacar que entre el 80 i 
el 85% dels casos, l’abusador no és cap 
desconegut, sinó que forma part de 
l’entorn familiar. AspaSi (Asociación 
para la Sanación y la Prevención del 
Abuso Sexual Infantil) una organitza-
ció contra l’abús infantil, assegura que 
la majoria de nenes són abusades pel 
pare o l’avi.

L’especialista d’aquesta associació, 
Margarita García Marques, destaca que, 
l’abús sexual infantil és un tema que 
s’hauria de tractar a les escoles amb 
molt de tacte, però com a temari obli-
gatori, ja que ara per ara es considera 
un tema tabú. No se’n parla, ja que no 
es vol sexualitzar el nen, ni pervertir-lo, 
ni fer que aquest desconfiï dels adults, 
en definitiva no se li vol fer veure que 
el perill pot estar molt a prop. Però 
afirma que s’ha de trencar amb el tabú, 
ja que vulguem creure-ho o no, estem 
tractant un tema “normal”, que passa 
molt sovint.

Però com es pot tractar aquest tema 
tan delicat? Vicki Bernadet és la crea-
dora d’una Fundació catalana que 
treballa l’atenció integral de l’abús se-
xual infantil. Ella va ser víctima d’abús 
sexual des dels 9 anys fins als 17, i no 
ho va revelar fins als 34 anys. El 1997 
va fundar l’organització que rep el seu 
nom, amb l’objectiu d’augmentar la 
sensibilització, la prevenció i l’atenció 
a víctimes i familiars de l’abús infantil.

L’any 2016 va fer una conferència TE-
DxMadrid, on destacava que una de les 
eines principals és educar la confiança, 
des de tres punts de vista. 
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Primer explicar què és un secret. Els abusadors acostumen 
a dir “Això serà un secret molt divertit entre tu i jo”. S’ha de 
fer entendre als nens que poden tenir secrets, però només 
secrets divertits. Aquells secrets que fan sentir malament, 
ja no són secrets, són problemes que han d’explicar. Segon, 
se’ls hi ha de donar poder als nens, per exemple, quan un 
nen demana dutxar-se sol per primer cop. No se’ls hi ha de 
negar, quan se’ls hi dóna autonomia als nens, la seva auto-
estima creix i això els fa menys vulnerables. També, quan 
abans se’ls hi doni autonomia per ocupar-se ells mateixos 
de la seva higiene, menys contacte tindran amb adults, i 
més fàcil els serà de detectar anomalies. I tercer, el punt que 
socialment està portant més problemes, respectar els seus 
drets. Culturalment s’ha associat la bona educació a què 
un nen faci petons a tot el món, “Fes-li un petó”. Els nens 
tenen dret a dir que no, a no petonejar a tothom, és un signe 
íntim. Igual que tenen dret a tancar la porta del lavabo, la 
cortina en un emprovador d’una tenda de roba plena de 
gent, entre d’altres. 

Tot i aquesta informació rebuda, encara que s’intenti edu-
car la confiança, les estadístiques demostres que només 
es coneixen el 2% dels casos viscuts, ja que els infants no 
acostumen a revelar els fets succeïts. Hi ha alguna manera 
que permeti als pares o a les educadores detectar si un nen 
pateix abús sexual? Segons la doctora Marta Simó, ajunta 
de pediatria i coordinadora de la Unitat Funcional d’Abusos 
a Menors (UFAM) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelo-
na, explica que un nen que ha patit abusos sexuals encara 
que ell no ho expliqui, es pot identificar, però d’una mane-
ra no evident. Les víctimes acostumen a fer un canvi en el 
seu comportament molt sobtat, les nenes es tornen més 
vergonyoses, i els nens més agressius, i molts cops el seu 
rendiment escolar disminueix. També acostumen a sentir 
mal estar i tenen trastorn del son, ja que en forma de mal 
son, poden tenir flaixos de les imatges traumàtiques viscu-
des, per aquest motiu es poden fer pipi o caca al llit. També 
des de AspaSi apunten que si hi ha hagut penetració, tenen 
somnis com que els hi volen clavar un pal, o una serp els hi 
recorre tot el cos. Així com si també hi ha hagut penetració 
poden mostrar ser rebuig cap a alguns aliments com les 
salsixes, el iogurt o la maionesa. També es poden tornar més 
obsessius amb la higiene, i vestir-se amb doble capa de roba 
interior. Entre moltes altres anomalies que pot presentar 
l’infant en el seu comportament que poden ser un indici del 
trauma viscut.
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Sigui com sigui, com s’identifica el problema, si a partir 
de l’explicació dels fets de la mateixa víctima o per algun 
indici, una de les pors més importants de l’infant i un dels 
motius principals pels quals no explica o tarda tant a expli-
car els fets succeïts, és no ser cregut. Molts cops l’abusador 
amenaçà a l’infant amb frases com Ningú et creurà, Ningú 
et farà cas, ets un nen, i per això l’infant moltes vegades no 
acaba explicant-ho a ningú. Per tant cal saber molt bé com 
reaccionar davant d’aquesta situació. Segons el Centre d’As-
sistència a Víctimes d’Agressions Sexuals (CAVAS), l’adult 
ha de mostrar-se tranquil, i transmetre calma, ha de demos-
trar que està orgullós de l’infant, donant-li les gràcies per 
confiar en ell, fent-li veure lo valent que ha sigut i donant-li 
mostres d’afecte. També fent-lo sentir acompanyat, fer-li 
saber que tot anirà bé i que a partir d’ara ja no li passarà 
res dolent. Així com, fent-li saber que ell no és culpable, 
els infants se senten culpables d’haver intervingut en una 
situació mal feta. En definitiva, es tracta de calmar a l’in-
fant, fer-lo sentir en bones mans i protegir-lo, allunyar-lo de 
l’abusador, i el millor mètode és la denúncia.
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2.6.2. Aplicació en altres llibres 

Aquest projecte no es planteja com una teràpia a una víctima d’abús 
sexual infantil, per tal de sanar el trauma. Si no que es pretén fer una 
prevenció d’aquest abús, donant a conèixer el tabú als nens, per tal 
d’evitar o parar més aviat alguna d’aquestes situacions. Ja que, com 
diu el dit: Val més prevenir que curar. El projecte es presenta com un 
mètode que s’hauria d’aplicar a totes les escoles i ser ensenyat per les 
educadores dels nens i nenes. Vol ser considerat com una eina d’au-
toprotecció, per tal de donar-lis confiança a l’aula on poden explicar 
petits problemes dia dia. Per això s’investiga quins altres mètodes pe-
dagògics ja han estat creats per tal d’explicar aquest tema als infants. 
I es descobreix que no hi ha ni 10 recursos que ho expliquin. Xifra 
molt sorprenent, ja que, si els psicòlegs asseguren que és un tema que 
s’hauria de tractar a les escoles de manera obligatòria, perquè tan poca 
gent s’ha parat a crear un discurs per ensenyar-ho. Es van recollir set 
històries en forma de llibre o curtmetratges les quals són les següents.

2 MARC TEÒRIC

Amsterdam, G., (2011). La regla de Kiko. España: Not to scale.
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Olid, B., (2008). Estela grita muy fuerte. España: Fineo Editorial.



Les històries exposades són considerades molt evidents, no fan ús de metàfores, i 
imposen el concepte que volen transmetre. A més, la majoria d’aquestes són his-
tòries digitals i les il·lustracions són molt pobres, fet que podria fer que l’infant 
no prestés atenció a la narració de la història. Per altra banda, Clara y su sombra, 
és el llibre que es destacaria dins d’aquesta selecció, fa ús de metàfores per sua-
vitzar la història i usa unes bones il·lustracions.

1 Ni un besito a la fuerza
Aquesta història explicar els diferents tipus de petons: Petons de bona 
nit, petons d’esquimal, els petons d’un gos… I explica el dret de l’in-
fant a dir que no a un petó, quan no li ve de gust, o a alguna persona 
que no li cau bé. 

2 Estela grita muy fuerte
La professora de l’Estela un dia li va ensenyar que quan una cosa no 
ens agrada s’ha d’explicar, després si no ens fan cas, has de cridar molt 
fort i així algú ens ajudarà. La nena i el seu tiet jugaven a un joc secret 
que consistia a fer pessigolles per tot el cos, inclús en llocs que ella 
desconeixia. A l’Estela no li agradava aquell joc, i va aprendre a trencar 
el secret i a cridar molt i molt fort.

3 La regla de Kiko
La història s’explica a partir de dos personatges, el Kiko i una mà. Els 
dos amics experimenten diferents contactes, per tal d’entendre els que 
estan permesos i els que no. I d’una manera senzilla i directa volen fer 
entendre que el cos és només pertinença del nen, existeixen secrets 
bons i dolents, i hi ha formes de tocar-se bones i dolentes.

4 Ojos verdes
L’Àlex és un nen que juga amb la seva pilota al jardí, i un dia se li cola 
al pati del Max, el seu veí. El Max li proposa ensenyar-li a cuidar el jardí 
en secret i d’aquesta manera creen un vincle que s’acaba convertint 
en abús. Aquesta història ensenya que no es poden tenir secrets amb 
adults, encara que siguin coneguts.

5 Clara y su sombra
La història és explicada a partir de dos personatges, la Clara i una 
ombra. A la Clara no li agrada com l’ombra la toca i juga amb ella. I a 
partir d’aquesta metàfora, “una ombra”, s’ensenya a com trencar amb 
el secret.

6 Cata, Benja y su Hada Madrina
Cata i Benja són dos amics que tenen una fada. Els tres juguen i a 
partir d’activitats, evidencien els límits del carinyo d’una persona de 
confiança.
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Esmentat prèviament, aquest projecte es 
planteja com un mètode pedagògic per a 
nens d’educació infantil, a partir de la crea-
ció d’un llibre i altres recursos que acom-
panyen la seva explicació i ajuden a assolir 
els nous coneixements que aquest pot apor-
tar. Una vegada efectuada tota la investi-
gació que pot afavorir el desenvolupament 
d’aquest projecte i escollit el tema que es 
desenvoluparà en aquest mètode pedagògic. 
Un mètode per a infants, que es presenta 
com una eina d’autoprotecció contra l’abús 
sexual infantil, un gran problema que igno-
rem dins de la nostra societat, i s’hauria de 
poder parlar per tal d’evitar nous casos. Es 
comença a desenvolupar tots els continguts 
per donar forma a aquest mètode.

Com s’ha dit, el protagonista d’aquesta eina 
d’autoprotecció serà un llibre infantil, ja que 
és el suport que més podrà facilitar la trans-
missió i difusió del tema tractat, al públic 
que ens adrecem. Però abans de desenvolu-
par els aspectes interns d’aquest, s’ha de fer 
una tria de decisions seguint el punt ante-
rior, el 4, que marcaran el format del llibre.

3.1. Estructura del llibre
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Primerament es determina l’usuari de 
l’objecte, fet que marcarà el desenvo-
lupament de totes les altres decisions. 
Aquest ja ha estat determinat en el 
marc teòric, com s’ha dit, anirà desti-
nat per a infants d’educació infantils. 
Nens i nenes que es trobin cursant 
P3, P4 i P5. Ja que, quan abans rebin la 
informació preventiva de l’abús se-
xual en infants, abans serem capaços 
d’evitar nous casos. Per tant, entenem 
que aquest públic componen la franja 
d’edat d’entre 3 a 7 anys aproximada-
ment. Un cop presa aquesta premissa, 
ja podem definir l’aspecte físic del lli-
bre. Com que el nostre públic són nens 
molt petits, considerats com a éssers 
curiosos, que tot ho toquen i tot ho 
volen conèixer, sense encara controlar 
alguns dels seus impulsos. Es creu molt 
convenient crear una peça d’unes di-
mensions considerablement grans i re-
sistent. En les llibreries es poden trobar 
llibres de totes les mides, alguns són 
allargats, altres apaïsats, d’altres en 
són quadrats... I les mides van variant. 
A causa de la Covid-19, no es va poder 
visitar una llibreria de manera presen-
cial, però si virtualment. Així doncs, 
gràcies a tota la informació que es va 
trobar a la xarxa, es va poder obtenir 
informació de gran interès. Encara que 
tots els llibres van variant de mides, es 
va descobrir que la mida més comuna 
en llibres per a infant d’entre 3 a 7 anys 
era 250 x 250 mm, una mida quadrada 
que s’apropava a la idea que es tenia 
per a decidir aquest aspecte. En aquest 
cas, es va determinar que no s’optaria 
per seguir amb la idea quadrada, sim-
plement per un factor estètic, però les 
mides no s’allunyarien gaire de l’estàn-
dard.

Per això s’opta per una variant algun 
centímetre més petit, i que fa que 
aquest passi ha ser lleugerament més 
apaïsat, amb 240 x 210 mm s’aconse-
gueix un efecte òptic gairebé quadrat. 
Quan aquest llibre sobre, passarà a ser 
480 x 420 mm. També, al llarg d’aques-
ta investigació, es va descobrir que 
tots els llibres per a infants d’educació 
infantil són de tapa dura, i així serà 
aquest, per tant d’assegurar una vida 
llarga al llibre, i facilitar la subjecció 
i tractament de l’infant amb el llibre, 
ja que es busca un objecte còmode de 
fàcil ús. 

I per acabar, ja es pot determinar l’es-
tructura interna que seguirà el llibre. 
Com s’ha estudiat en el punt 2.2., els 
llibres poden ser narrats de diferents 
maneres diferents. Aquest, optarà per 
la manera estàndard, que recordant-la, 
és la que segueix la història de manera 
lineal, amb una introducció, un nus i 
un desenllaç. S’ha trobat convenient, 
ja que l’autora d’aquest projecte, no 
es pot considerar escriptora, per això 
es vol buscar la manera més fàcil per 
a comunicar un missatge de la mane-
ra més clara i concisa. També, com ja 
sabem tractarem l’abús sexual infantil, 
per això aquest llibre entraria dins de 
la tipologia de llibres “Superació de te-
mors”, que explicat en punts anteriors, 
són creats per tant d’evitar un trauma 
emocional, la gran fi d’aquest projecte.
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3.2. El discurs narratiu

Una vegada escollides totes les de-
cisions essencials per a començar el 
llibre, ja es pretén buscar un discurs 
narratiu que expliqui al nostre públic, 
el tema que es tractarà, l’abús sexual 
infantil. En aquest punt s’estudiaran 
les possibles diferents maneres que es 
tindran per explicar als nens i nenes 
aquest tema tan complicat, fins a ex-
treure la correcta i definitiva. Aquest 
punt es considera més difícil que pot 
ser un altre, ja que la creadora no és 
escriptora, però amb la informació 
rebuda al llarg de la carrera univer-
sitària i ajuda externa es disposarà a 
resoldre-ho. Però, com explicar un tabú 
d’aquest tipus, a un infant, si ja costa 
fer-ho a un adult? Estudiat prèviament 
en el punt 2 d’aquest projecte, s’ha 
confirmat que els adults no informem 
d’aquest perill als més menuts per por 
a sexualitzar-los, pervertir-los i fer-los 
desconfiar dels grans. Per això s’haurà 
d’anar amb molta cura a l’hora d’expli-
car la història, i potser s’hauria d’optar 
per la idea de metàfora que es presen-
tava anteriorment. Explicar la història 
en veu d’un animal, monstre... I no 
d’un humà.

3.2.1. Propostes

A partir de l’estudi que es va realitzar sobre l’abús sexual 
infantil presentat anteriorment, per a aquest marc pràctic 
es van extreure un seguit de conclusions que afavoririen 
l’execució d’aquest punt. Es tracta d’un llistat de 6 punts 
que tracten de resumir tota la informació rebuda i que es 
voldran tenir en compte dins del llibre. Presenta diferents 
maneres d’afrontar el discurs narratiu que exposarà el llibre. 
Però cal saber, que tots els punts es voldran tenir en compte 
dintre dels continguts. Aquests són els següents.
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Arribats aquí s’efectua una pluja d’idees i es planteja com 
abarcar la narració que s’ha d’efectuar, i es conclou que 
seguint els punts anteriors, es podria afrontar de quatre ma-
neres diferents, les quals són les següents.



Proposta 1. La pertinença del cos. Focalitzar l’aten-
ció en el cos humà, explicant les seves parts, la 
importància d’elles, fent-les estimar i explicar 
què es pot tocar i què no. Poder es podrien expli-
car a partir de la metàfora d’una fulla, “La fulla 
màgica”. Aquella que està col·locada en les nos-
tres parts més íntimes i es presenta en forma de 
tresor intocable. 

Proposta 2. Allò que no es pot tocar. Presentar als 
infants a partir d’un discurs atractiu, pot ser se-
guint inclús una narració amb rima, totes aque-
lles coses que són intocables; el foc, els núvols, el 
final de l’oceà... Fins a explicar la intimitat huma-
na. 

Proposta 3. Els secrets. Seguint la proposta 2, es 
pretendria presentar un llistat de tipologies de 
secrets, per tal que els infants entenguessin que 
hi ha secrets bons i dolents. El secret que cal 
guardar quan s’organitza una festa sorpresa, en 
demanar un desig... Podrien formar part dels 
secrets positius, explicant amb aquests exemples 
les bones sensacions que tenim amb ells. Fins a 
arribar als secrets dolents, especificant les sensa-
cions tan estranyes que poden acompanyar-los. 

Proposta 4. Aprenem a dir que no. Aquesta proposta 
seria la més coeducadora. Ensenyar dintre d’uns 
límits a què el nen es pot rebel·lar. Aprendre a 
portar la contraria als grans, quan alguna cosa els 
fa sentir tristos.
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D’aquestes quatre propostes es va 
creure que la 1 era massa científica. 
Davant del tema tan delicat que s’està 
tractant, es vol crear un discurs sen-
sible. Presentar les característiques 
físiques humanes, podria transportar el 
discurs a un imaginari molt anatòmic, 
per això aquesta proposta va quedar 
descartada. La proposta 2 podria ser 
interessant, però és molt limitada. Cal 
recordar, que en el discurs narratiu que 
expliqui el llibre, es vol introduir tots 
els continguts dels 6 punts esmentats 
prèviament. Es considera que aquesta 
proposta és massa tancada. I finalment 
les dues propostes que es troben inte-
ressants serien la 3 i la 4.
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Per aquest motiu es va anar directament a tractar la proposta 4. Era la 
que més entusiasmava des d’un primer moment, ja que es creu que 
és la més coeducadora. A nivell personal, una història és bona quan 
et fa fer preguntes, et fa qüestionar assumptes que abans no t’havies 
plantejat. Llavors, si sempre s’ha ensenyat als infants a obeir, perquè 
no ensenyem a desobeir dins d’uns límits? Es tracta d’aprendre a dir 
que no, quan no ens sentim bé, encara que ens dirigim a un adult. Per 
això s’agafa aquest punt de partida per a començar a tractar la his-
tòria.

La proposta 3 va ser comen-
tada amb una professora 
infantil de confiança, la Mi-
reia, a ella li va entusiasmar, 
creu que és de les millors 
maneres d’afrontar aquest 
discurs, i va fer una propos-
ta. Aquesta no va convèncer 
gens, segons el punt de vista 
personal no tenia cap punt 
creatiu que la fes diferent 
de qualsevol altra història, 
més que la temàtica. A part, 
es va pensar que no donava 
joc a tocar cap altre punt del 
llistat de continguts impres-
cindibles a tractar.
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3.2.2. Discurs final 

Definir el discurs final, el fil narratiu que seguirà el llibre i el mètode 
pedagògic, l’eina per transmetre el missatge en qüestió, no es presenta 
del tot fàcil en època de confinament. És molt difícil pensar una his-
tòria per a un públic que no pots veure, ni tocar. Desenvolupar la pro-
posta 4 no es presenta tan fàcil com es creia que seria. Com es genera 
bon material per a infants, sense poder estar amb ells? 

Primerament s’analitza el missatge que es vol transmetre. Es vol trac-
tar d’ensenyar a nens i nenes a dir que no, a negar-se davant d’una 
situació que els fa sentir incomodes. Aquesta eina serviria per parlar 
de l’abús sexual infantil, així també com d’altres situacions incòmodes 
que a l’infant se li puguin presentar. Per explicar això, han de saber 
distingir quan un moment és bo o dolent, que anirà amb relació a si et 
fa sentir feliç o trist. I també es vol explicar, que si davant d’una situa-
ció que et fa sentir incomoda, l’infant es nega i no l’escolten, no li fan 
cas, vulneren el seu dret a dir que no vol aquella cosa, no ha de guar-
dar aquest secret i ha d’explicar-lo a algú altre per demanar ajuda. 

Si tota aquesta informació quedés recopilada en el discurs narratiu, i 
es fes entendre als nens que aquesta vulneració del dret a dir que no, 
també es pot aplicar en el cos humà i pot ser produïda per algú a qui 
ell estima, s’estarien exposant els sis punts claus que es volien inclou-
re en la història.
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aquest tardarà anys a tornar a recupe-
rar-se i mai més tornarà a ser el ma-
teix. Durant uns anys aquest nen es 
converteix en un ésser feble i sensible. I 
en aquesta reflexió, és quan el projecte 
s’il·lumina i agafa camí. Aquest toca-
ment d’una cosa, que produeix un can-
vi en una altra, va recordar a la barreja 
entre colors. Quan un color es barreja 
amb un altre, aquest canvia, és a dir, 
quan el color 1 toca el color 2, produeix 
un canvi en ell, aquest tocament

Però com es pot explicar tot això en 
forma d’història per a nens i nenes? 
Com s’explica que quan algú vol inten-
tar tocar les seves zones íntimes s’han 
de negar? Aquí, s’encalla el projecte, i 
és que és molt difícil d’imaginar una 
història que surti de l’explicitat del 
concepte. Només es proposa la imatge 
d’una persona explicant textualment el 
que es vol fer entendre a l’infant. I això 
no és un discurs narratiu per a un llibre 
infantil.

Per desencallar el problema, es planteja 
un exercici. Es va creure oportú pensar 
en paraules claus que tinguessin rela-
ció amb la temàtica que s’exposa, pot 
ser d’aquesta manera, s’obriria l’imagi-
nari del projecte i es podria avançar per 
un altre camí que ara no es coneix. 

Amb aquesta selecció de paraules es va 
prestar especial atenció en la paraula 
trauma. L’abús sexual crea un trauma 
en els infants moltes vegades irrever-
sible. Quan algun adult toca a un nen o 
nena sense el seu consentiment,

contamina al subjecte en qüestió. I això 
es podria comparar amb el que passa 
amb els humans. Es creu que aquest 
recurs podria funcionar molt bé com 
a metàfora per explicar la història. 
Per fer-ho, es pensa com s’explicaria 
davant d’una classe d’infants d’edu-
cació infantil, o com ens referiríem al 
nostre fill o filla si li haguéssim d’ex-
plicar aquest tema a partir dels colors. 
I a partir de tota la humilitat del món, 
amb molt carinyo i molta delicadesa 
a l’hora de tocar el text, neix aquest 
primer esbós.
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Un cop efectuada aquesta proposta, se 
sent un moment de felicitat immens. 
Amb un bon tema i una bona metà-
fora, aquest projecte es prepara per 
començar a tenir alguna forma. Però el 
criteri personal no és suficient, per això 
es creu convenient compartir aquest 
petit relat a persones que puguin apor-
tar alguna cosa per petita que sigui a 
aquest. Així doncs, se sent la necessitat 
de compartir-lo amb la Mireia, la pro-
fessora d’educació infantil, així també 
com a tres amigues de confiança estu-
diants d’educació infantil i primària, la 
Carlota, la Carla i la Ivet, i per acabar 
al Pol Alert, professor de comunicació i 
publicitat.
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Dels cinc contactes, es treuen opinions molt interessants per a l’enri-
quiment de la història, però el que marcarà del tot aquest seran tres: 

1- Totes les educadores coincideixen que quan s’indiquen exemples de 
coses que a l’infant no li agrada fer, s’haurien d’explicar més en forma 
d’historieta, posar-les en context. És a dir, quan s’exposa que si algú 
vol tocar-li el cabell i a ell no li agrada, pot dir que no, s’hauria d’ex-
plicar més a on succeeixen els fets i qui els executa. Potser és al parc? 
Pot ser a l’escola? L’amiga de la mare? D’aquesta manera no crea un 
discurs evident, i fa pensar més al nen o nena. 

2- El Pol Alert apunta que el text podria ser més breu, aquest punt s’in-
tentarà, tot i que no es vol perdre cap detall important del discurs. 

3- Finalment, la Mireia aporta la tercera opinió que preocupa més. La 
història és molt correcta, entenedora, exposa el concepte i és molt 
coeducadora, però en ser explicada a partir dels colors, recorda al llibre 
infantil d’Anna Llenas, El Monstre dels colors, ja exposat anteriorment. 
Això suposa un problema, com s’ha comentat, aquest llibre ha arrelat 
tant en els infants, que seria una distracció molt gran, si quan s’ex-
pliqués la història el relacionessin amb altres colors associats a sen-
timents. En aquest moment es planteja, si s’hauria de reescriure tota 
la narració o es podria trobar alguna solució. I finalment es troba una, 
canviar el nom dels colors. Canviant el color blau, pel color turquesa, 
el groc pel groc llimona i així creen noms nous de colors no exposats 
al llibre de Llenas, i afegint una petita introducció que esmenti que 
aquest llibre no té cap mena de relació amb l’associació de colors i 
sentiments.
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Considerades totes les opinions es reescriu el relat fins a 
arribar al discurs definitiu, el qual és el següent. Aquest 
exposa tots els punts claus que es pretenia explicar, a partir 
del recurs de la barreja de colors es presenta el dret de la 
negació a l’infant, se-li explica que hi ha moments bons i 
dolents i que en aquests últims també poden formar-hi part, 
persones de confiança, com el tiet Jaume, per acabar s’en-
senya a no guardar secrets, per tal de demanar ajuda i se’ls 
hi dóna confiança.
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3.2.2.1. Títol

Una vegada el discurs és redactat, 
arriba l’hora de posar-li un nom, el 
títol de la història. Aquest serà molt 
important, ja que constarà a la portada 
i serà el que en poques paraules de-
finirà la història. Per això es creu que 
hauria de ser una cosa curta i concisa 
que defineixi la idea de la història. Com 
aquesta focalitza la seva atenció al dret 
de l’infant, es fa una pluja d’idees que 
tingui relació amb la temàtica que és la 
següent.

3.2.2.2. Sinopsi

Ja amb títol i història, només falta 
trobar una sinopsi que resumeixi la 
narració. Aquesta sinopsi apareixerà a 
la contraportada del llibre, i servirà per 
saber de què està tractant aquesta his-
tòria. Per fer-ho, es crea controvèrsia, 
perquè realment aquest llibre exposa 
dues històries. La primera la història de 
la Marta, com barrejant-se entre colors, 
en crea de nous, i la segona les xifres 
que expliquen el perillós i comú que 
és l’abús sexual infantil en la nostra so-
cietat. Per això s’elaboren dues sinop-
sis. 

Finalment, es determina que la sinopsi 
1 anirà escrita a la contraportada, en 
canvi la sinopsi 2 es trobarà a l’última 
pàgina del llibre.

I finalment es tria l’últim de tots, Només si jo vull. Realment, tots vénen 
a dir el mateix, però aquest està format per un conjunt de paraules 
que no apareix en el text, per això es troba que sense anar-se’n del to 
escollit, aporta encara més informació.
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Sinopsi  1

La Marta, una nena de color 
groc llimona, es barreja amb 
altres colors creant barreges 
noves molt divertides! Però 
només quan a ella li ve de gust, 
quan no vol, diu que no! I això, 
no la fa ser una nena dolenta. 
Al contrari, la fa estar molt 
i molt feliç!

Sinopsi 2

1 de cada 5 infants ha patit 
o patirà algun tipus d’abús 
sexual abans dels 17 anys. 
El 90% d’ells no dirà res fins 
a l’edat adulta, i entre el 80 
i el 85% dels casos, l’abusador 
forma part de l’entorn familiar. 
Trenquem el tabú?





3.3. Estètica i il·lustració

Una vegada ja es té el discurs narratiu del llibre, toca pensar com serà 
il·lustrat aquest. La imatge és igual d’important que el text, i determi-
narà tota l’estètica del llibre. És el primer que entrarà pels ulls i cridarà 
o no l’atenció del nostre públic. 

3.3.1. Imaginari del llibre

L’abús sexual infantil és un tema 
delicat i seriós, però per aquest motiu 
es voldrà tractar de manera inversa; a 
partir de molt color, el protagonista del 
llibre. Això es farà mitjançant la tècnica 
del collage. A partir de l’aprofitament 
i reciclatge de caixes de cereals, diaris 
vells i altres objectes, es crearan totes 
les il·lustracions del llibre. Es creu, que 
al ser un projecte tan humà i social, el 
reaprofitament d’altres materials per a 
crear aquest és molt important. També, 
és una manera de què l’usuari empa-
titzi amb el llibre. Si els infants veuen 
que les imatges estan fetes a partir de 
retalls de colors que es podrien trobar 
ells en una classe de plàstica, farà que 
els aproximi al llibre. Per aquest mo-
tiu, les il·lustracions seran simples i 
concretes, i es basaran en la idea del 
Menys és més, com menys elements hi 
hagi, millor.
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3.3.2. Referents

Per a efectuar les il·lustracions es tenen molts referents en 
conte, que han enriquit inconscientment aquest projecte, 
però en especial es destacarien quatre referents claus.

Anna Llenas.
Pel color i la forma.

Al llarg del projecte s’ha viscut una 
lluita per allunyar-se a l’estètica que 
ofereix Anna Llenas. Des de sempre 
m’he sentit molt identificada amb l’es-
til que ella segueix i ha sigut un gran 
repte allunyar-me de la seva estètica. 
Es considera que molt temps ha es-
tat invertit per a trobar un estil propi 
d’il·lustració i tot i que encara quedi 
molta feina a invertir, es podria dir que 
s’ha aconseguit.
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Rocio Bonilla. 
Pel tractament del text 

i color.
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Olga de Dios.
Per la tècnica.
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Hervé Tullet.
Pel seu nivell conceptual.
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3.3.3. Guió il·lustrat

Com s’ha presentat en el marc teòric, abans de 
posar-se a il·lustrar, és molt important fer un es-
quema gràfic que previsualitza l’estructura de la 
història amb text i imatge. Aquesta és ordenada 
en seqüència i fa una planificació del llibre per tal 
d’aportar ritme i fluïdesa a la història. 

 Prova / Guió il·lustrat 1

Per començar a il·lustrar la història i per facilitar el procés, com que 
mai abans s’havia creat un guió il·lustrat, es plantejar fer una primera 
prova a partir de dobles pàgines d’altres referents. És a dir, il·lustrar la 
història en qüestió a partir d’il·lustracions d’altres llibres. Això, no es 
planteja amb la intenció de fer un plagi d’aquests referents, sinó fer 
un mapa conceptual mental, de com s’imagina la història gràficament, 
quedar-se amb l’estructura. Aquest storyboard és il·lustrat a partir 
d’il·lustracions dels llibres de Hervé Tullet, referent esmentat prèvia-
ment. Aquest fa un ús de les imatges molt conceptual, i explica his-
tòries de la manera més senzilla possible, fet que es vol seguir, ja que 
la història que expliquem tracta un concepte molt complex, per això 
es vol facilitar l’explicació amb un tractament de les imatges senzill.

3 MARC PRÀCTIC



 Prova / Guió il·lustrat 2

Una vegada entès gràficament com s’imagina aquesta història, es 
disposa a personalitzar aquesta última. Ja amb imatges pròpies es 
planteja la segona aproximació de la imatge al text. Es té molt clar que 
es vol fer un tractament senzill a partir de la mínima forma, però els 
personatges tindran cares. A mig procés es veu, que aquest guió queda 
molt pobre, massa senzill. Per això s’elabora un tercer i últim esquema 
afegint altres elements, pocs, que acompanyi els personatges.

Només si jo vull

82
83



G
u

ió
 il

·lu
st

ra
t 

d
ef

in
it

iu





3 MARC PRÀCTIC

3.4. Il·lustració

Una vegada es té el guió il·lustrat preparat, és 
molt fàcil començar a il·lustrar. Com més ben fet 
estigui aquest guió amb més facilitat i rapidesa es 
podrà abordar aquest apartat. 

Com s’ha dit, no es té un estil il·lustratiu propi 
definit. I es prestarà especial atenció en aquest 
punt, ja que no es pretén realitzar unes il·lustra-
cions únicament estèticament correctes, sinó que 
es busca trobar un estil il·lustratiu amb el qual 
l’autora s’identifiqui amb aquest i la defineixi. 
Aquest estil no només servirà per a il·lustrar 
aquest llibre, sinó també per a vendre’s el dia de 
demà a una editorial i elaborar altres llibres nous. 

Per a il·lustrar mai s’ha encaminat cap a una 
tècnica realista i detallada, al contrari. Es pretén 
donar imatge a aquest llibre a partir del collage. 

Per fer-ho, s’utilitzen materials reciclats, els quals 
poden ser, capses de cereals buides, capses de sa-
bates, diaris vells, paper de bombolles, cartolines 
en desús, entre d’altres. Punt que interessa molt 
ja, que es pretén crear un llibre humà amb mate-
rial humà, com més gran sigui el granet de sorra 
que s’aporta a la societat, i menys residus suposi 
pel nostre planeta millor. 
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Aquests suports són pintats a partir de pintures 
de colors molt vius. Una vegada aquesta pintura 
se sequi, es donarà textura als materials. Amb 
altres recursos com ceres o retoladors es dóna 
una segona capa, a sobre de la primera creant un 
estampat per a cada color. A partir de punts, rat-
lles... Queden anul·lats els colors plans, creant-ne 
de nous amb més gràcia i dinamisme. 

Finalment, una vegada es tenen els materials pre-
parats, a partir de l’experimentació es creen les 
escenes que es busquen. S’enganxen i s’escane-
gen amb alta resolució. Una vegada escanejades 
es muntaran i es retocaran amb l’ordinador, per 
tal d’eliminar imperfeccions, com la brutícia de 
fons. 

El procés d’experimentació de materials requerirà 
moltes setmanes i implica un gran desplegament 
de materials al menjador de casa.
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 Primeres proves
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3.4.1. Personatges

Primerament es pretén buscar la iden-
titat estètica dels personatges del llibre. 
D’aquesta manera, es creu que s’era 
molt més fàcil seguir amb el fil il·lus-
tratiu que es pot trobar. 

A partir de la prova i error, a partir dels 
criteris i gustos de l’autora s’elabora 
aquest primer resultat. 

Es determina que les il·lustracions 
tindran molt color i seran exposades 
sobre fons blanc, per donar aire a les 
pàgines. 

El que va costar més de trobar va ser 
la forma dels ulls, però finalment el 
resultat agrada.



92
93

 Primers resultats



Marta / Prova 1



94
95

Continuant amb l’estil il·lustratiu creat, es disposa a crear la imatge 
del personatge principal del conte, la Marta. 

La prova 1 segueix l’estètica de la imatge ja creada. A partir de les 
formes ergonòmiques, ulls tancats, un gran somriure i cames es deter-
mina aquesta. 

Però quan es comença a tractar amb altres elements, no convens, per 
això es crea una segona prova. Aquesta parteix d’un tros de full de 
llibreta amb forats que podrien donar la imatge de cames. És com-
post per uns grans ulls de cartó, un somriure i cabell de cartolina i 
paper diari. Els acabats són menys nets i exactes, però convenç més. 
D’aquesta manera, amb un personatge “imperfecte”, menys exacte i 
correcte, els infants poden sentir-se més identificat amb ell i així em-
patitzar més. L’autora se sent identificada amb aquest, per això tota la 
línia estètica il·lustrativa seguirà l’estil d’aquest.

Marta / Prova 2 i definitiva



Variacions Marta / Personatge principal
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NOMÉS
SI JO VULL
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NOMÉS
SI JO VULL
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3.4.2. Coberta i contraportada

Pel que fa a la coberta i la contraportada es pretén que siguin fetes a 
partir de materials analògics, és a dir, no es volen incorporar elements 
digitals com podrien ser tipogràfics i com es podria trobar a l’inte-
rior amb el tractament del text. Per això, el títol del llibre, a més de la 
il·lustració que l’acompanya, haurà de ser manual. Per fer-ho, se sap 
que aquest haurà de ser molt llampant, per tal de destacar per sobre la 
il·lustració i cridar l’atenció de l’usuari, ja que dóna imatge al producte. 

Primerament s’imprimeix el títol amb Avenir Black, la tipografia de-
terminada per aquest. Seguidament a partir de cartolines i trossos de 
cartó es calquen les lletres del títol. I finalment es pinta el resultat 
amb colors vius. Una vegada es té a punt s’escaneja.



Proposta 1 
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Durant el procés encara no 
s’havia decidit quin seria 
el personatge principal, per 
això s’elaboren dues propos-
tes, que ajudaran també a 
determinar el personatge. 

La proposta 1 va agradar 
però es trobava poc cridane-
ra. En canvi la proposta 2 va 
convèncer per complet.



 Proposta 2 / Resultat final
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Pel que fa a la contraportada 
a les dues propostes es va 
decidir que la sinopsi aniria 
redactada sobre un tros de 
cartó. Aquesta es va trobar 
convenient que fos escrita a 
partir d’una tipografia, però 
acompanyada a partir del 
traç humà per tal de desta-
car paraules o expressions, i 
crear empatia amb l’usuari.
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 Més imatges del procés
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3.4.3. Il·lustració amb text

El joc tipogràfic creat a la contraporta-
da compost a partir d’una tipografia i 
lletra analògica, es troba interessant i 
es pensa que també podria funcionar 
dins del llibre. Això pot crear dinamis-
me, facilitar la lectura, destacar parau-
les important i crear una connexió més 
empàtica amb els infants.
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3.4.4. Carta als pares i mares

A l’apartat 3.2. El discurs narratiu, es determina 
que aquest llibre disposarà de dues sinopsis. Una 
ja presentada en pàgines anteriors, que resumeix 
de què va el llibre i es troba a la contraportada. 
I l’altre dóna les xifres de la quantitat de casos 
d’abús sexual infantil, així com altra informació 
informativa per als pares i mares. 

Aquesta informació no es vol col·locar a la con-
traportada, ja que no es vol espantar a l’usuari. 
Tot i que els infants als quals ens adrecem encara 
no saben llegir, s’ha trobat convenient crear una 
última pàgina amb dimensions més petites, que 
ensenyi aquestes dades, sense exposar-les massa.

Sinopsi 2

1 de cada 5 infants ha patit 
o patirà algun tipus d’abús 
sexual abans dels 17 anys. 
El 90% d’ells no dirà res fins 
a l’edat adulta, i entre el 80 
i el 85% dels casos, l’abusador 
forma part de l’entorn familiar. 
Trenquem el tabú?
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3.4.5. La mà: Element complementari

Durant el procés d’il·lustració, es planteja que 
potser pot existir una problemàtica pels infants a 
l’hora d’entendre les barreges de colors. 

Per a solucionar-ho, es pensa quin punt afegit pot 
tenir aquest llibre, per tal de solucionar aquest 
problema i fer més especial el llibre. 

Per això s’inventa una mà de tres dits construï-
da a partir de cartonet que anirà lligada al llibre. 
Cada dit serà d’un color de cel·lofana diferent, 
cian, groc i magenta, els tres colors primaris. 

Quan a alguna pàgina expliqui com el personatge 
principal es barreja amb altres colors, apareixerà 
una vinyeta que indicarà Ho comprovem amb la 
mà? 

D’aquesta manera els infants poden experimen-
tar per ells mateixos que per exemple, quan la 
protagonista groga juga amb la vermella, les dues 
es converteixen en taronges. 

Així s’aporta també altres coneixements nous en 
l’usuari.



3.5.1. Aparença física 

Una vegada es té la història i la imatge del llibre es disposa 
ha elaborar el muntatge d’un amb l’altre, la maquetació. 
Per fer-ho s’ha de prendre un seguit de decisions tenint en 
compte el públic al qual ens adrecem. 

Com s’ha dit, el llibre infantil que s’està creant és de tapa 
dura per tal que sigui més resistent. 

Aquest és d’una mida suficientment gran per a facilitar la 
subjecció que pugui efectuar l’infant. Les mides són gairebé 
quadrades, amb una petita variació, per factors estètics. Una 
pàgina mesura 240 x 210 mm, fet que farà que quan el llibre 
estigui obert, aquesta mesuri 480 x 420 mm, i provoqui un 
efecte més apaïsat. 

El llibre està compost per 38 pàgines, més la portada i la 
contraportada, creant un total de 40, com la majoria dels 
llibres infantils. 

Per facilitar la lectura, contant que parlem d’un públic infan-
til, és compost amb una tipografia gran i llegible, per tal de 
donar aire a les pàgines, i no provocar sensació d’ofegament 
o d’avorriment als infants. Aquesta és la PMN Caecilia 55 
16,5 pt. Tot i que, per donar dinamisme a la lectura, s’hi po-
den trobar variacions. Per destacar alguna paraula o oració, 
es fa ús de la negreta, així com una mida de lletra més gran. 
També com s’ha comentat i pel mateix motiu, el tractament 
tipogràfic pot ser complementat amb el traç humà, creant 
un apropament amb l’usuari. Per tal de donar més aire a 
aquest text, es crea un interlineat de 32 pt. 

I finalment, és maquetat a partir de marges a tots costats de 
23 mm i no es farà ús de columnes, ja que a l’estar tractant 
amb una mida de lletra tan gran, es compondrà a partir de 
l’alineació esquerra, dreta o central amb relació als marges, 
procuren que no quedi cap article a final de frase, i vigilant 
que es creï una lectura fluida.

3.5. Maquetació del llibre
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 PMN Caecilia 55

16,5 pt







Portada



3.5.2. Maquetació final

Portada



Guardes

Introducció, crèdits i drets

Dedicatoria



Doble pàgina 1

Doble pàgina 2

Doble pàgina 3



Doble pàgina 4

Doble pàgina 5

Doble pàgina 6



Doble pàgina 7

Doble pàgina 8

Doble pàgina 9



Doble pàgina 10

Doble pàgina 11

Doble pàgina 12



Doble pàgina 13

Doble pàgina 14

Doble pàgina 15



Contraportada



Contraportada



Un cop es té el llibre acabat, es defineixen les tasques que 
s’hauran de desenvolupar aquest darrer més. 

Primerament es portarà el llibre a impremta. I en paral·lel 
s’executarà el punt 3.6. Mètode Complementari. En aquest, es 
crearà un material en forma d’activitat que servirà per un 
cop explicat el llibre, tractar i desenvolupar el tema exposat, 
és a dir s’elaborarà una activitat post-conte. 

I un cop es tingui tot el material preparat, llibre i mètode 
complementari, es posarà aquest material en circulació, 
tant en infants, com en editorials.

ANNEX / Planificació de l’experimentació, formalització, materialització
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Recordo quan els meus pares van decidir estimar-me per separat i 
els interminables trajectes en cotxe de cada cap de setmana per anar 
a veure el papa. Petita i sola, seguda al meu elevador, mirant per la 
finestra i veient el mar, el meu cap sempre inventava deu mil històries 
per tal que les hores passessin més de pressa; tenia una imaginació 
interminable. Ai Martona... Qui t’havia de dir, que la resposta a la tan 
preguntada pregunta Què vols ser de gran?, estaria tan a prop teu. Però 
que havies de saber tu, tan petita i innocent. Com podries haver sabut 
que aquell acte que repeties dia rere dia, per tal de fer els teus dies 
més bonics, esdevindria el teu ofici quan et fessis gran. Com ho havies 
de saber, si t’ha costat 22 anys entendre-ho. Per això, no té cap mena 
de sentit que us parli de les meves conclusions en tercera persona; 
aquest projecte sóc jo, té la meva essència i la meva ànima. I ha servit 
per a després de tants anys, trobar una resposta. De gran vull escriu-
re i il·lustrar llibres infantils. M’ha fet conèixer la meva afició. M’ha 
fet coneixem. Has de trobar una feina que t’entusiasmi, al dia de demà li 
hauràs de dedicar moltes hores. Ho has sentit mai? Doncs jo pensava que 
això no anava amb mi. I si, puc dir que he trobat allò que em fa aixecar 
a les set del matí sense que els llençols se m’enganxin, i és més, si em 
despisto se’m pot arribar a fer la una de la matinada, sent molt feliç. 

Durant aquest camí he pogut ampliar tots els meus coneixements que 
tenia sobre els infants, l’educació i la literatura infantil. De mica en 
mica, he anat construint un imaginari d’aquest món, que tan desco-
neixia prèviament, i he anat trobant el meu lloc dins d’aquest. Amb 
això es dóna per assolit un dels objectius principals d’aquest projec-
te. Però ja us asseguro i us prometo, que aquests coneixements mai 
deixaran de créixer. 

També es pretenia trobar un estil d’il·lustració propi, que definís la 
meva persona, representant-me i fent-me única. No es pot dir que no 
s’ha intentat. De fet, estic molt contenta amb els resultats. Però con-
cloc que un estil es construeix al cap dels anys, es va enriquint al pas 
del temps. I per tant, el que sí que puc afirmar és que he conegut l’inici 
de què serà el meu estil il·lustratiu. I he ampliat els meus coneixe-
ments de disseny gràfic.

4 CONCLUSIONS



També vull destacar, que inevitablement he col·laborat en fer el món 
una mica més bonic i humà. Això no era un objectiu d’aquest projec-
te, però sense saber-ho tots els meus treballs han anat aportant algun 
granet de sorra per fer una mica millor la nostra societat tan capitalis-
ta, sexista i racista, en la que he estat educada. 

Però el que de veritat puc assegurar, és que aquest projecte és el tram-
polí més alt del qual em podia tirar. M’ha fet descobrir el meu camí 
laboral, el de la literatura infantil. I tota la feina feta fins ara, no es 
quedarà amb només un treball, sinó que servirà per obrir-me portes al 
món editorial infantil. 

A mi, Només si jo vull, m’ha fet riure i plorar, m’ha il·lusionat i m’ha 
entristit, he tingut dies molt i molt feliços i d’altres que no he pogut 
dormir. He arribat al punt del deliri, però m’ha fet viure, sentir i volar. 
I desitjo de tot cor, que hagi connectat amb tu, tant com ho ha fet amb 
mi. M’acomiado, ara em toca alçar el vol.

Només si jo vull
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