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“Posem en dubte 
la definició de llibree”
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ABSTRACT
CAT

PostLibris pretén ser una revisió del format clàssic del llibre. A través d’una 
sèrie d’experiments i propostes es vol situar al llindar de la pròpia definició 
de llibre, per tal de copsar-ne l’essència i entreveure allò que li és imprescindi-
ble. Parteix de l’observació i la revisió dels llibres vistes com a peça funcional 
i bella. Són molts segles d’un procés evolutiu fins arribar a l’objecte tal i com
 el comprenem actualment. Des dels seus inicis molt primaris a la Mesopotà-
mia fins l’actualitat, el format llibre experimenta diverses formes d’usos 
i materials i enquadernats. Però, i si s’hagués seguit un altre camí en aquest 
procés evolutiu?  Posem per cas que el papir s’hagués mantingut fins ara, 
amb petites modificacions. Com seria un papir  contemporani? O una combi-
nació de tauleta d’argila amb còdex? Una de les primeres preguntes que sor-
geixen en aquesta investigació seria preguntar-nos què és un llibre. Seguint 
la definició acadèmica, es proposa allunyar-se cada cop més dels elements 
que formen la percepció d’aquest, mantenint la seva essència però fent dub-
tar de la seva definició. A l’observar aquest nou imaginari de peces diverses, 
fem partícips els lectors de noves maneres de manipulació (no hi ha manera 
correcta), nous sistemes narratius,  d’usos i formats... etc. PostLibris investiga 
noves maneres de formalització del llibre, proposant estructures més evolu-
cionades del llibre tradicional. Per exemple lectures no lineals o la participació 
activa del lector en la construcció del llibre, creant noves formes.  En línies 
generals s’obre una investigació en relació a la manipulació del llibre, creant 
nous sistemes. A partir d’aquestes idees caldrà una nova definició del llibre, 
doncs s’hauran ampliat la seva estructura i usos tradicionals.

ABSTRACT

CAST

PostLibris pretende ser una revisión del formato clásico del libro.  A través de 
una serie de experimentos y propuestas se quiere situar en el límite 
de la propia definición de libro, para captar su esencia y vislumbrar lo que 
le es imprescindible. Parte de la observación y la revisión de los libros vistas 
como pieza funcional y bella. Son muchos siglos de un proceso evolutivo has-
ta llegar al objeto tal como lo comprendemos actualmente. Desde sus inicios 
muy primarios en la Mesopotamia hasta la actualidad, el formato libro expe-
rimenta diversas formas de usos y materiales y encuadernados. Pero, ¿y si 
se hubiera seguido otro camino en este proceso evolutivo? Supongamos que 
el papiro se hubiera mantenido hasta ahora, con pequeñas modificaciones. 
¿Como sería un papiro contemporáneo? O una combinación de tablilla 
de arcilla con códice? Una de las primeras preguntas que surgen en esta 
investigación sería preguntarnos qué es un libro. Siguiendo la definición 
académica,  se propone alejarse cada vez más de los elementos que forman 
la percepción del mismo, manteniendo su esencia pero haciendo dudar de 
su definición. Al observar este nuevo imaginario de piezas diversas, hacemos 
partícipes a los lectores de nuevas maneras de manipulación (no hay mane-
ra correcta), nuevos sistemas narrativos, de usos y formatos, etc. PostLibris 
investiga nuevas maneras de formalización del libro, proponiendo estructuras 
más evolucionadas del libro tradicional. Por ejemplo lecturas no lineales
 o la participación activa del lector en la construcción del libro, creando nuevas 
formas.  En líneas generales se abre una investigación en relación a la ma-
nipulación del libro, creando nuevos sistemas. A partir de estas ideas habrá 
una nueva definición del libro, pues se habrán ampliado su estructura y usos 
tradicionales.
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ABSTRACT
ANG
PostLibris is intended to be a review of the classic format of the book. Throu-
gh a series of experiments and proposals, we want to place ourselves on the 
threshold of our own definition of a book, in order to grasp its essence and 
glimpse what is essential to it. PostLibrisIt is based on the observation and 
revision of books seen as functional and beautiful pieces. The book, as we 
understand it today, is the result of an evolutionary process throughout the 
centuries. From its very early beginnings in Mesopotamia to the present day, 
the book format has undergone various forms of use materials and bindings. 
But what if another path had been followed in this evolutionary process? Ima-
gine that the papyrus had been preserved until now, with minor modifications. 
What would a contemporary papyrus look like? Or a combination of a clay 
tablet with codex? One of the first questions that arise in this research is to ask 
ourselves what is a book. Following its academic definition, it is proposed to 
move further and further away from the elements that make up our percep-
tion of a book, maintaining its essence but questioning its definition. By obser-
ving this new imaginary of diverse pieces, we engage readers in new ways of 
manipulating books (there is no right way), new narrative systems, uses and 
formats ... etc. PostLibris investigates new ways of shaping a book, and pro-
poses more evolved structures of the traditional book. Some of the proposed 
examples are: non-linear readings, the creation of new forms. In general, an 
investigation regarding the manipulation of the book, through the creation of 
new systems. Based on these ideas, a new definition of the book will be nee-
ded, as its traditional structure and uses are expanded.

ABSTRACT
INTRODUCCIÓ
Quan pensem amb un llibre el primer que ens ve 
al cap són les seves parts més característiques: un 
llom, unes portades, unes cobertes, etc, que en tot 
ell formen una peça. Son moltes les variants que 
pot tenir un llibre segons el seu enquadernat o 
interès dels acabats. Comencem primer per fer una 
ullada a les seves definicions més populars: 

DIEC
Conjunt de fulls escrits posats en l’ordre en què 
han d’ésser llegits, especialment reproducció 
impresa d’una obra en fulls de paper reunits 
per plecs formant un tot

RAE 
Conjunto de muchas hojas de papel u otro 
material semejante que, encuadernadas, 
forman un volumen

UNESCO
Un imprès periòdic que reuneix en un sol volum 
més de 49 pàgines, excloses les cobertes. Quan 
és més petit s’anomena opuscle o fulletó, i quan 
consta de més d’un volum, obra.
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Un cop entenem les característiques i definició, ¿per què no in-
tentem fugir d’aquest imaginari col·lectiu tan rígid que tenim del 
llibre? En primer lloc, però, per conèixer el llibre, entendre la seva 
forma i engranatges i posar en dubte la seva definició, abans hem 
d’entendre els seus orígens i els motius pels quals sorgeix la seva 
necessitat. També veurem com aquest objecte s’anirà redissenyant 
fins a arribar al llibre que coneixem actualment. Posarem sobre la 
taula la crisi del llibre en l’actualitat, i veurem com respon l’evolució 
a cada territori i quins inconvenients i millores van sorgint. Però puc 
avançar que la recerca de millora en cada moment vindrà donada 
segons els materials disponibles i noves possibilitats de manipula-
ció. Des dels principis del temps l’ésser humà comença a desenvo-
lupar sistemes de comunicació primaris com gestos i formes orals, 
el problema és que aquestes accions no queden enregistrades en 
la memòria d’aquells que començaven a interactuar. És per això 
que començaran a posar en pràctica mètodes mnemotècnics com 
fórmules lingüístiques o bé rituals, musicals o intervencions pictòri-
ques. També faran ús de cordes de colors, nusos, osques en pals, 
teixits brodats etc. Aquest conjunt d’exemples acompanyat del pas 
de generacions i generacions fa que les primeres societats esta-
bleixin l’aparició de l’escriptura. D’aquesta manera es comença a 
deixar constància en el record dels fets ocorreguts. Els antics egip-
cis per la seva banda havien ideat un sistema de jeroglífics.
Els grecs desenvolupen signes vocàlics adaptats a la seva manera 
de parlar i idealitzen el primer alfabet escrit d’esquerra a dreta. 
Els romans en farien ús fins a arribar a l’alfabet llatí que és el que 
més s’utilitza avui en dia. Però comencem per ordre cronològic on 
el llibre començarà a agafar forma.
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HISTÒRIA 
DEL LLIBRE

Al 4000 a. C. En les grans ciutats 
de Mesopotàmia, inventen el 
primer sistema d’escriptura cu-
neïforme, consta de símbols que 
s’imprimeixen mitjançant una eina 
punxant, creant formes de  falques 
piramidals fent de suport unes tau-
letes d’argila; aquestes s’assecaven 
després amb la finalitat de conser-
vació de registres de fets diversos. 
Els encarregats de dur a terme 
aquest sistema eren els escribes i 
sacerdots. A Egipte, l’any 2400 a. C. observem 

l’aparició del ús del “papir” nom que 
rep aquest suport d’escriptura ela-
borat amb Cyperus papyrus, herba 
aquàtica comú del riu Nil. S’extreia 
la medul·la de la planta, es tallava 
en tires i seguidament es premsava. 
Aquestes s’enganxaven entre si 
deixant-les assecar i ja quedaven 
llestes per escriure. Finalment s’enrot-
llaven i s’emmagatzemaven en tubs 
de fusta. Per fer ús lectiu d’aquest, 
s’havien d’utilitzar totes dues mans.  

Seguint fent salts en el temps al 200 
aC a Grècia sorgeix un nou suport per a 
l’escriptura, el pergamí. El nom deriva de 
la ciutat de Pèrgam on es trobava una 
de les biblioteques més grans del món, 
rival a la Biblioteca d’Alexandria. El ma-
terial d’aquest nou sistema s’obtenia de 
les pells d’animals, s’extreia una mem-
brana que es calcinava la netejaven i 
l’estiraven fins a obtenir una superfície 
fina, resistent i elàstica. Es considera un 
dels millors suports per a l’escriptura, 
usat fins al segle XIV d. C. 

Arribem a l’Antiguitat clàssica, situat al 
període Greco-Romà. Hi apareixen les 
tauletes de cera, les antigues taule-
tes  que daten del 500 a. C - 200 d. C. 
En aquest període es comencen a 
utilitzar aquestes tauletes, que cons-
ten de blocs de fusta que es recobrien 
amb capes de cera. En aquests blocs 
s’hi feien uns incisos amb la punta d’un 
punxó. Els dos blocs de fusta anaven 
units amb cordills i comencen a recordar 
als llibres actuals en la manera de mani-
pular d’obrir i tancar; eren molt utilitzats 
per enviar missatges secrets. 
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Cent anys més endavant, situats a  Europa entre 
els anys 301 i 500 dC., arriben els còdexs. Partint de 
l’evolució de les tauletes de cera i agafant-les com 
a inspiració, a Itàlia arriba la revolució més gran de 
la història del llibre: “El còdex”, en llatí «càudex» 
que significa escorça, tronc d’arbre. Aquests tenien 
l’aspecte i funció pràcticament igual al llibre com 
l’entenem actualment, ja que comptava de part 
interna i externa. La part externa servia per prote-
gir les pàgines del seu interior, aquestes cobertes 
estaven fetes de fusta o bé fulles de pergamí o 
papir enganxades entre si, assegurant de possi-
bles danys el seu interior. 

Aquest interior incloïa diverses fulles de pergamí 
utilitzant ja l’escriptura en les dues cares, estabi-
litzant l’espai. Gràcies a les cobertes, com en les 
pàgines interiors, aquestes facilitaven la comoditat 
a l’hora de fullejar. També es crea en el seu interior 
un sistema de numeració i un índex que facilitava la 
seva consulta. El contingut del còdex eren en gene-
ral oracions i textos sagrats que transcrivien mon-
jos. El còdex apareix un cop extens l’ús del pergamí 
en els primers temps de l’Imperi romà. Podem 
anomenar els “còdex” més importants com “El llibre 
de Kells”, el “Decameró” de Boccaccio, “Gènesis de 
Viena” o “La Divina Comèdia” de Dante. 
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Però no podem parlar de llibres sense 
vincular-los amb les invencions dels 
tipus mòbils i les primeres impremtes. 
Veiem doncs a la Xina on es crearà el 
primer llibre realitzar amb tipus mòbils 
de fusta al 868 dC: “el Sutra del Dia-
mant” de Wang Jie. No obstant això faig 
un petit incís per parlar de la invenció 
del paper al 155 dC a la Xina on l’eunuc
Ts’ai Lun, conseller imperial Xinès, 
inventa o millor dit perfecciona el paper. 
Aquest és una variant diferent del papir 
i el pergamí. Abans els xinesos escrivien 
sobre planxes de bambú o sobre taules 
de fusta. Ja al 155 dC perfeccionaran el 
paper barrejant escorça de morera i 
fibres de bambú amb aigua, escorrent 
i assecant la barreja en un marc llis de 
bambú. Durant molt de temps el perga-
mí compatiria protagonisme amb el pa-
per, però finalment s’acabaria imposant 
aquest últim, ja que tot i disposar de 
menys fluïdesa i resistència aquest aba-
ratiria els costos de producció. El bloc de 
fusta, amb caràcters esculpits en relleu, 
es banyava amb tinta i s’imprimia en el 
full a manera de segell. 
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Aquesta tècnica, però, va ser modificada per Whang 
Zhen, que perfecciona el mecanisme mòbil, substi-
tuint l’argila per fusta i creant uns sistemes de tau-
les giratòries per tal d’agilitar-ne el procés. Gràcies 
aquest nou sistema imprimiria cent còpies del llibre 
“Jingde Xian Zhi”  A principis del 1201 i el 1488 també 
apareixeran tipus de metall i de bronze, però cap 
d’aquestes tècniques vistes fins al moment van ser 
prou útils per al procés de producció, ja que l’alfa-
bet xinès exigeix entre 2.000 i 40.000 caràcters i 
tant els costos com el procés no els sortia rendible, 
havent d’abandonar així la tècnica. 

Un dels primers textos impresos amb aquest siste-
ma o almenys un dels més antics que han arribat 
fins nosaltres és l’antic text budista “El Sutra del 
Diamante”, creat el 868 dC durant la dinastia Tang. 
Estampat per Wang Jie aquest “llibre” es compon 
d’un rotllo format per sis fulls de paper de més de 
cinc metres de llarg.  Una altra tècnica a recalcar 
seran els tipus mòbils d’argila creats per Bi Sheng. 
Aquest va ser un plebeu i per això no se sap cap 
detall dels seus ancestres; tot i així sabem que l’any 
1041 i 1049 dC crearà un nou sistema d’impressió, 
els tipus mòbils d’argila, el primer tipus mòbils ano-
menats com a tals. Aquests eren tipus en forma de 
segell, cada caràcter es tallava en peces individuals 
i aquestes s’imprimien damunt del paper. 
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Traslladant-nos a Europa, a la baixa edat mitjana, veiem que a 
principis del 1300 encara es feia ús de la xilografia per a la difusió 
de pamflets publicitaris o polítics, etiquetes i treballs de pocs fulls. 
També eren els monjos el que s’encarregaven de transcriure a mà 
tots els exemplars de la Bíblia. En aquest entorn, l’orfebre alemany 
Johannes Gutenberg va realitzar el primer llibre imprès el 23 de 
febrer de 1455, generant un tiratge de 180 còpies; això representava 
menys de la meitat de temps del que trigava a copiar el més ràpid 
dels monjos copistes del món cristià. Ho va aconseguir emplenant 
motlles amb ferro, creant els primers tipus mòbils reconeguts a 
Europa. Així doncs, va crear diversos models de les mateixes lletres 
perquè coincidissin totes amb totes, en total més de 150 «tipus», 
creant una magnífica imitació de l’escriptura d’un manuscrit. Aquest 
sistema feia que els terminis i els costos de producció es reduïssin, 
les tirades fossin molt més elevades i que moltes més persones 
poguessin accedir als llibres. A la fi de segle XV, i gràcies a aques-
ta tècnica, la impremta s’havia difós a més de 200 països, amb 
una producció de més de 20 milions de llibres. Llibres Incunables 
1500 d. C. El moviment sorgit d’Itàlia “incunables”’ fa referència a la 
tècnica moderna de fer llibres a través de la impremta. Són aquells 
llibres impresos abans del 1500. Així doncs “incunables”’ prové del 
llatí “cuna” és a dir els llibres que es trobaven «en el seu bressol», 
en la primera «infància», aquests llibres fets amb tipus de metall. 
A partir d’aleshores s’establiran a Europa unes 1200 impremtes, 
distribuïdes entre 260 ciutats, amb un llançament aproximat de 
35000 obres diferents. El nombre d’impremtes augmenta ràpi-
dament durant aquests anys. Les característiques generals que 
componen els llibres incunables són, per una banda els temes 

tractats: religió, dret, medicina, literatura, astronomia i geografia; 
que no contenien portada ni títol, i que tampoc comptava amb 
cap sistema numèric de paginació. Les cobertes es protegien 
amb draps gruixuts i irregular de colors grisos i groguencs. Una 
altra de les del seu interior són les lletres capitals, ja que per 
realitzar-les deixaven espai en blanc per il·lustrar a mà. A partir 
dels llibres incunables l’italià Aldo Manucio redissenyarà una 
versió del llibre més fàcil de transportar i de llegir quan es vulgui, 
esdevenint en els llibres de butxaca, per l’optimització d’espai. En 
les seves pàgines es comença a introduir la lletra cursiva: “lletres 
més compactes fetes a mà amb els mínims traços i amb força 
inclinació”.
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A partir d’ara ja es comença a reconèixer la figura 
de l’enquadernador on observem que va molt 
lligada amb les tasques de l’impressor, on totes 
dues professions s’encarreguen de formar el llibre. 
Ja des del papir hem vist la necessitat de crear 
sistemes de protecció per la durabilitat tant del 
suport com en tot l’embolcall, però no seria fins 
a la formació del còdex on comencem a observar 
enquadernacions més reconeixibles.
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BIZANTINA 
El primer sistema d’enquadernació més identificable és l’enquadernació bi-
zantina, influent a l’Europa occidental iniciat a principis de 1301. Les caracterís-
tiques principals d’aquest còdex són l’absència de celles, és dir que les tapes 
són tallades a les dimensions exactes del cos del llibre, també presenten un 
llom llis. En aspectes generals anàvem recoberts per unes tapes folrades en 
cuir de pell de cabra o seda adornades per esmalts, pedres precioses i metalls, 
i es tancaven amb un o tres fermalls, junt amb un fil de costura que entrava a 
cada tapa repetides vegades. La principal missió de l’imperi Bizantí era trans-
missor dels textos clàssics grecs al món modern. Copiant passatges clàssics 
en les seves obres; Malauradament, però, molts dels manuscrits bizantins no 
han conservat la seva enquadernació original. Ja que durant molts segles era 
habitual que una col·lecció privada o una biblioteca els adquiria, aquests els 
dotaven d’una enquadernació moderna ornamentada segons els gustos del 
col·leccionista o de rei de l’època.

EDAT MITJANA
Mudant-nos uns anys més endavant, a l’alta edat 
mitjana veiem com les tapes de fusta que fins ara 
protegien els còdexs començaran a recobrir-se de 
cuir i a ser adornats d’estampats amb gofrat, de-
coració en sec típica de l’època carolíngia. També 
solien anar acompanyats d’ornaments metàl·lics 
que feien de cantonades i tanques.
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MUDÈJAR 
L’estil Mudèjar prové dels musulmans que es van 
quedar a la península Ibèrica; se’ls va anomenar 
mudèjars i van mantenir la seva fe. Als tallers d’Al 
Andalus van instaurar un model d’enquadernació que 
constava de tècniques pròpies de l’enquadernació 
islàmica fusionades amb l’occidental. Veiem que l’en-
quadernació a l’edat mitjana es caracteritzava per una 
excel·lent qualitat de les pells, ben adobades, flexibles 
y fins traçats ornamentals de dibuixos realitzats sobre 
pautats geomètrics. També hi veiem aplicacions 
metàl·liques com ara claus o plaques de llautó deco-
rades en relleu i cobrint les cantonades. Les tècniques 
d’estampació decorativa consistien en gofrats en 
sec i en or i s’usaven ferros petits per a l’obtenció de 
línies rectes i paral·leles a la vora de les tapes i també 
d’alguna eina esmolada (punta o punxó) amb què 
s’hi podien afegir petits detalls manuals. Una altra 
característica és el recobriment d’ambdues tapes, 
si bé també hi trobem mitges enquadernacions, 
avançant-se al que després seria l’estil Gòtic. La in-
fluència islàmica que encara subsisteix és el gust per 
la geometria i les matemàtiques. Això es concreta en 
llaceries, trenats, cercles, i diferents tipus de ferro en 
forma de corda que cobrien els espais buits. Els dibui-
xos evolucionaven per tota la coberta, amb infinitat de 
possibles resultats. L’estil Mudèjar encara va conviure 
els segles posteriors amb el Gòtic i el Renaixentista.
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RENAIXEMENT
Al segle XV va començar als Països Baixos el que 
seria un nou estil d’enquadernació. Van començar a 
utilitzar grans planxes metàl·liques sobre les tapes 
que eren de pell, introduint la premsa de volant 
com a instrument per millorar l’aplicació. La tècnica 
d’estampació de vegades s’havia d’aplicar dues 
o quatre vegades, a causa de les grans dimen-
sions de les cobertes. Persisteixen els daurats i els 
motius arabescos i geomètrics, si bé varia molt la 
temàtica, doncs hi apareixen les figures de sants i 
àngels, acompanyats de branques, ocells i també 
de figures grotesques. Al voltant es dibuixava una 
bordura o orla amb ferros petits i solts.
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BARROC I ROCOCÓ
El Barroc va aparèixer com a moviment cultural a 
Europa durant el període 1600-1750. Influenciat pel 
Renaixement es caracteritza pel densitat ornamental 
així com una àmplia varietat iconogràfica. Predomi-
nen formes més dinàmiques, en què hi predominen 
les corbes i la sensació de moviment. Es decoren les 
cobertes de forma completa. D’aquesta manera es 
creen els exemplars anomenats ‘quallats’, coberts 
d’or. Mitjançant ferros corbs i contra corbs, dibuixant 
volutes i motius vegetals diversos es recobria gran 
part de les cobertes. Eren freqüents els ventall circu-
lars formats per ferros que imiten varetes, repetits 
radialment. Al seu voltant del també es dibuixaven 
files de ferros amb diversos motius. L’enquadernació 
Barroca té una sèrie de variants, com ara l’anomenat 
‘à la fanfare’ o de ramejats. També el d’espirals pun-
tejades conegut com ‘Le Gascon’ o de compartiments 
geomètrics. D’altres estils enquadrats en el barroc 
són els anomenats de tipus populars com ara ‘ Reina 
Margot’ o ‘Grotesc’, o ‘jansenista’ Hi ha elements de 
l’enquadernació Barroca que coincideixen amb l’estil 
decoratiu i arquitectònic de l’època. La denominació 
d’aquest estil d’enquadernació es coneix com a ‘en-
quadernació barroca quallada’, tot i que sembla més 
adient la denominació de ‘barroc ple’ o ‘barroc deco-
ratiu’.
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NEOCLÀSSICA
El Neoclassicisme culmina l’etapa 
anterior. És un moviment sorgit a 
Anglaterra entrat el segle XVIII. Al con-
trari del Barroc, busca l’harmonia, la 
senzillesa i l’equilibri estètic. D’aques-
ta manera, les enquadernacions són 
més simples, tot i que més riques. 
Les tapes deixen buit l’espai central i 
es decoren amb orles. Gairebé tota la 
decoració es concentra en el llom, si 
bé és freqüent daurar la cantonada, 
la cella i els talls, per exemple amb 
ferros solts. Pel que fa als motius 
reapareixen els clàssics grecoromans. 
Les orles s’executen mitjançant rodes 
filetejades, decorades amb motius 
ben definits com ara flors o llargs 
talls corbats en espiral. També són 
habituals les línies ondulades que 
en entrecreuar-se deixen un espai 
geomètric decorat amb una estrella 
o una petita flor. Les diverses pells es 
munten sobre cartó en el seu propi 
color o tenyides en diverses tonali-
tats.
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ROMÀNTICA I MODERNISTA 
Arribem al segle XIX on s’imposen 
els elements de la moda Romàntica, 
que també influeixen l’enquaderna-
ció. Els motius acostumen a ser de 
tipus oriental, amb un motiu central 
i diversos filets paral·lels units a les 
guardes. També sorgeixen les enqua-
dernacions interpretatives o cobertes 
parlants, amb motius al·lusius o 
escenes tretes del contingut del text. 
Al final esdevé més senzill i a finals 
de segle la decoració acaba per cir-
cumscriure’s al llom. L’estil Modernista 
arriba al moment més àlgid a finals 
del segle XIX i culmina al primer terç 
del segle XX. Hi predominen les línies 
corbes, llargues i sinuoses. S’orna-
menten amb motius de la naturalesa, 
de tipus vegetals, però també zoo-
morfs i fantàstics. Hi apareixen els 
dibuixos neogòtics i un nou gènere 
en auge: els àlbums de fotografia. Els 
colors esdevenen purs a les cobertes i 
es juga amb les textures, el relleu, les 
il·lustracions i els estampats.
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PARTS
D’UN LLIBRE

PARTS 

EXTERNES

 
COBERTES
Les cobertes són el primer element que es pot apreciar en 
un llibre. Es componen de dues parts: coberta anterior o 
portada, coberta posterior o contracoberta. En la portada o 
coberta anterior sol aparèixer el títol i altra informació del 
llibre, l’autor i l’editorial. La finalitat de les cobertes és prote-
gir el seu interior de possibles danys.

 
LLOM
És el lateral que subjecta els fulls del llibre, on se situa el 
títol, i generalment, l’autor i l’anagrama de l’editorial. És 
l’única part visible que s’aprecia si el llibre està situat en 
una prestatgeria junt amb altres.

COBERTA POSTERIOR O CONTRAPORTADA EXTERNA
Part posterior del llibre on apareix un resum del contingut 
de l’obra, patrocinadors i/o codi de barres.

 
SOBRECOBERTA
La sobrecoberta és un element afegit en paper que reco-
breix abraçant tota la coberta, per tal de protegir-la i a la 
vegada aquesta serveix per afegir informació biografia de 
l’autor i títols publicats pel mateix.



38 39

 
PESTANYES
Les pestanyes apareixen en aquells llibres enquadernats 
en tapa tova o bé o també en els anomenats de tapa rústi-
ca. La pestanya és la prolongació dels laterals de les cober-
tes doblada cap endins per tal de protegir i fer més rígid 
el seu interior i també evitar doblaments de la portada. 
Aquest espai interior s’utilitza habitualment per incloure la 
biografia de l’autor i la col·lecció dels seus toms.

 
TALLS DEL LLIBRE
Més que una part del llibre és una part del procés d’enqua-
dernació del llibre. És l’acció de talls de les pàgines tant de 
la part superior, inferior, i la part dreta on s’enquaderna per 
tal d’establir una grandària conjunta i definitiva. Fins i tot, en 
edicions més especials, els talls poden estar pintats amb 
colors, amb inclusió d’efectes gràfics en general.
 

FAIXA
Element opcional no imprescindible per embellir i també 
donar informació addicional. Consta d’una tira de paper 
més estreta que la sobrecoberta. Aquesta recobreix la 
coberta amb la intenció de donar informació de l’edito-
rial, data d’impressió, nombre d’edicions i de la quantitat 
d’exemplars venuts.
 

GUARDES
És el primer element què ens trobarem a l’hora d’obrir el 
llibre, tan sols els de tapa dura. Les guardes fan el nexe 
d’unió entre la coberta i els fulls. Aquestes van enganxades 
al cartró i l’altre full s’enganxa 5 mm a la panxa del llibre. 
Per tant el llom no va enganxat al cartró. D’aquesta manera 
les guardes subjecten tot el llibre. Les guardes poden ser 
blanques o de colors llisos, però també es poden guarnir 
de colors, motius o imatges.
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PARTS
D’UN LLIBRE

PARTS 

INTERNES

 
FULLS DE RESPECTE O CORTESIA
Són aquells fulls en blanc situats a l’inici i final del llibre.  
En funció de la categoria del llibre es col·locaran més o 
menys fulls de cortesia o respecte. Es tendeix a pensar 
que aquests fulls són un malbaratament de material, però 
en realitat té el seu ús pràctic. En tapa dura aquest full és 
on s’enganxa la guarda, a la vegada que aquests ajuden 
a protegir el seu interior de fregaments i a aïllar restes de 
cola. En tapa tova o rústica també creen suport. Les biblio-
teques, per exemple, utilitzen aquest espai per incloure 
el seu segell. Inclús serveix perquè l’autor del llibre pugui 
escriure una dedicatòria. Els fulls de respecte o cortesia no 
acostumen a anar numerats, però sí que es comptabilitzen 
en la numeració de l’obra. A l’enviar un PDF a impremta 
totes les pàgines en blanc s’inclouen en la numeració.

 
PORTADELLA
És la primera pàgina a observar del llibre; en ella es repe-
teix el títol del llibre, segurament amb un cos més petit al 
de la Portada. Se sol utilitzar en més freqüència en llibres 
clàssics, novel·les, poesia, etc. Aquesta forma part també 
dels fulls de respecte o cortesia.

PORTADA INTERIOR
És la següent pàgina respecte a la portadella on hi ob-
servem la informació més completa del llibre: títol, nom 
de l’autor, mèrits, casa editorial, impressor, lloc i any de la 
impressió, etc. Si no hi ha portadella aquesta substitueix el 
seu ús.

PÀGINA DE CRÈDITS O DE DRETS
Situada a la part posterior de la portada interior, a la part 
esquerra del llibre, enfrontada amb la dedicatòria o l’índex, 
en ella s’inclouen els textos legals: edició i any de publi-
cació, nombre d’impressions, nom del traductor, citació 
d’imatges, col·laboradors, etc.
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EPÍLEG
Vindria a ser un text final on recapitula i conclou i reflexiona 
sobre l’obra.

 
GLOSSARI DE TERMES
S’utilitza com a diccionari de termes vistos en l’obra per 
ajudar al lector a entendre certs textos.

LLISTA D’ABREVIATURES
Llistat per ordre alfabètic d’abreviatures vistes en l’obra.

 
ULTÍLEG
Igual que l’Epíleg vindria a ser un text final però, aquest no 
se separa de l’obra.

 
COLOFÓ
Se situa en l’última pàgina imparella, on s’hi es col·loca 
el nom de l’impressor o marca, informant de la data de fi 
de la impressió, impremta en què es va realitzar, i també 
hi poden aparèixer les fonts utilitzades i la referència de 
paper.

DEDICATÒRIA DEL LLIBRE
La dedicatòria o dedicatòries del llibre se situa continuació 
de la següent pàgina, a la dreta centrada o justificades a la 
dreta.

PRÒLEG, PREFACI I INTRODUCCIÓ
Són els textos escrits per l&#39;autor, editor o persona 
reconeguda en coneixement de causa de l’obra. Se situa 
abans o després de l’índex a manera d’introducció del 
contingut de l’obra.

COS DEL LLIBRE
Es refereix a la part central del llibre on desenvolupa la part 
central de la narració.
 

SUMARI I ÍNDEXS
El sumari o índex, és un esquema normalment categorit-
zats per capítols o apartats. Serveix per facilitar la navega-
ció del lector. Sol aparèixer en les primeres pàgines.
 

BIBLIOGRAFIA
Llistat a forma de cites de les fonts consultades i utilitzades 
per escriure l’obra.
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PREGUNTES I 
PLANTEJAMENTS

LES TAULETES D&#39;ARGILA 4000 A. C.
El fet d’utilitzar com a element de suport l’argila crea una 
aura de peça única tant per pes com per forma orgànica. 
El procés d’assecament fins arribar a la seva utilitat final 
com a peça acabada per ser llegida, conceptualment crea 
la sensació d’objecte vivent en el procés de naixement a 
maduració.

ELS ROTLLOS DE PAPIR 2400 A. C
Es parla de la dificultat de manipulació del papir, ja que es 
necessiten les dues mans per fer-hi ús, però penso que 
actualment els llibres tampoc tenen una gran facilitat de 
fullejar-se amb una sola mà. 
Es podria plantejar potenciar la idea de crear peces que 
s’haguessin d’obrir amb dues o diverses mans, fent partí-
cips a diversos lectors.

EL PERGAMÍ 200 A. C.
Com seria un pergamí contemporani?, utilitzant els avan-
tatges de les eines i conceptes del llibre actual, portada, 
guardes, contraportada... mixt pergamí/llibre.

LES TAULETES DE CERA, LES ANTIGUES 
TAULETES 500 A. C - 200 D. C.
Recorden els llibres de tinta invisible o com a idea 
de diari secret tancat amb cadenats. També a un 
llibre infinit de contingut, ja que la cera és dissolt i 
es poden escriure tants missatges com es vulgui.

ELS CÒDEXS  301 D. C - 500 D. C
Ja entenem el llibre amb pràcticament totes les 
formes instaurades com en l’actualitat. En aquest 
per això es reforça la idea de protecció mitjançant 
cobertes. Quines varietats d’aquestes s’utilitzen en 
l’actualitat?
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CRISIS 
DEL LLIBRE

El CCCBLAB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) 
el 2015 va elaborar un dossier sobre el futur del llibre. En la 
seva introducció resumeix molt bé quines són les claus del 
debat amb què ens trobem: ‘L’ecosistema literari i editorial 
s’enfronta a una transformació intensa. Podem imaginar un 
futur més enllà del suport llibre? Què està passant amb els 
nous lectors, les narratives digitals i les opcions editorials 
en un món que canvia irreversiblement?’ 

Són diversos els autors que intervenen en aquest
dossier i aporten els seus punts de vista:
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1. MARIANA EGUARAS: 
Com escrivim i llegim els llibres del segle XXI: 
Explica com la indústria editorial es veu obligada a reformular el seu model de 
producció i distribució, a causa de les noves vies de creació i consum de contin-
guts. Les noves finestres digitals han revolucionat el principal suport de lectura 
que era el llibre. La capacitat de producció de textos, vídeos, imatges, música, 
etc, esdevé imparable. La concepció dels drets d’autor també està evolucio-
nant i això fa replantejar el negoci editorial. El llibre ha deixat de ser el principal 
suport de continguts (format, vehicle) i aquests es multipliquen en diversos 
formats: una pel·lícula, una pàgina web, un curs... També està canviant la idea 
de l’escriptor i la seva obra, que ja no depèn tant d’un procés de manuscrit, 
correccions, disseny, composició, proves d’impremta i impressió, fins a arribar 
al llibre. Ara l’autor pot ser el creador únic de la seva obra, comença tenint un 
blog, gestionant les seves xarxes, organitzant tallers. Però també arriben nous 
fenòmens com el fanfiction (ficció de fans), en què hi participen molts autors 
creant una obra col·lectiva, producte de transformacions, ampliacions, etc, 
d’una obra original, amb la problemàtica que això planteja sobre el copyright 
i els drets d’autor. Tots aquests i altres elements, fan plantejar a l’autora: ‘Aquí 
rau el desafiament del sector editorial: com digitalitzar, no ja el llibre, sinó l’em-
presa; com aprofitar el contingut amb el qual genera i treballa per oferir noves 
formes i finestres de consum; com descodificar els hàbits dels lectors d’aquest 
segle i oferir-los un producte a l’alçada de les seves expectatives’
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2. JAVIER CELAYA: 
El llibre que ve: 
Explica com la intel·ligència artificial, el bigdata i la realitat 
virtual canviaran l’ecosistema llibre en els propers deu 
anys. Comparteix una cita de László Krasznahorkai 
(novel·lista hongarès): ‘Els dispositius no són perillosos 
per a la literatura. La gent pot ser perillosa per a la literatu-
ra. Gent, per exemple, que no llegeix’
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3.JORGE CARRIÓN: 
L’emergència de la veu: 
La veu i el fet sonor tenen cada vegada més rellevància en 
un món de comunicacions on predominen l’escriptura i els 
formats audiovisuals. Parla dels podcasts, dels missatges 
de veu al Whatsapp o de la possibilitat de parlar amb les 
màquines, i de la importància dels arxius sonors.
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4. JOSE VALENZUELA RUIZ:
Je suis Madame Bovary et vous êtes Chewbacca:
Reivindica que la necessitat d’explicar històries sempre ha 
acompanyat l’ésser humà, tant per explicar la seva realitat 
com per projectar mons alternatius. Comparteix una cita 
d’Stephen Fry (actor britànic): ‘Els llibres no estan més ame-
naçats per kindle que les escales pels ascensors’, i també 
una altra més peculiar: Homer Simpson: ‘Oh, saps que no 
tinc tirada a resar, però, si ets allà dalt, salva’m, Superman!’
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5. JAVIER CELAYA: 
No és només un cicle econòmic, és un canvi d’era:
Explica com les vendes de llibres en paper han caigut un 
40% i es pregunta si després de la sortida d’aquesta maleï-
da crisi els lectors tornaran a comprar llibres en paper.
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6. CARLES SORA: 
Relacions de frontera en la literatura electrònica: 
Explica com ha canviat la nostra manera d’escriure i llegir 
històries, degut a la confluència de la literatura amb les 
ciències de la computació. Parla dels primers videojocs i 
l’evolució de les interfícies digitals sacsejant els límits físics 
del llibre: interaccions del paper amb càmeres, pintures 
conductives amb plaques a la portada, realitat augmentada 
(recordeu el Wonder-Book, de Harry Potter) També es refe-
reix a la generació de textos a partir d’algoritmes d’ordina-
dor i com ja al 2008 una novel·la escrita per un ordinador 
que reinterpretava Anna Karènina de Tolstoi va arribar als 
prestatges de les llibreries de Sant Petersburg. I del molts 
altres projectes ja en marxa. Comparteix una cita de Dou-
glas Adams (escriptor i guionista anglès): ‘Els amants d’allò 
imprès simplement confonen el plat amb el menjar’
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7. MARIANA EGUARAS: 
Drets per autors, editors i lectors: 
Parla de la propietat intel·lectual i els drets d’autor, que des 
de fa cinc segles constitueixen la base de molts models 
de negoci. La situació actual fa que el concepte de pro-
pietat, exclusivitat, paternitat i el propi copyright es posen 
en qüestionament; per això sorgeixen altres termes com 
opensource, copyleft, freeware, i les llicències Creative 
Commons.
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8. MARTÍN GÓMEZ:
Desafiaments i oportunitats per a la indústria editorial: 
Parla sobre els intensos debats que s’estan produint en la 
indústria editorial al voltant de la seva reconfiguració da-
vant el canviant panorama. Comparteix una cita de Ray
Bradbury: ‘Un ordinador no fa olor’
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9. ALESSANDRO LUDOVICO: 
Llibres en expansió i impressió pos-tdigital: 
Explica com en aquesta era post-digital la impressió pot 
arribar a ser subversiva, quan fem servir de manera estra-
tègica la seva característica distintiva, la inalterabilitat.
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Aquests debats sobre el el futur del llibre són una iniciativa 
impulsada conjuntament pel CCCB i el Grup 62 per repensar 
cap a on va la indústria editorial i el món de la lectura.
Aquests debats sobre el futur del llibre són una iniciativa 
impulsada conjuntament pel CCCB i el Grup 62 per repensar 
cap a on va la indústria editorial i el món de la lectura. 
A nivell internacional el debat és present, com per exemple 
ho demostra l’existència de The Institute for the Future of 
the Book, amb sucursals a Nova York, Londres i Brisbane. 
Tenen diversos projectes relacionats amb la investigació de 
l’evolució del discurs intel·lectual a mesura que passa de 
les pàgines impreses a les pàgines en xarxa. 
Malgrat tots els debats sobre la futura desaparició del llibre 
en paper, la realitat és una altra. Ja sigui per la pandèmia de 
la COVID-19, que ha fet que s’hagin incorporat nous lectors 
confinats, ja sigui per una certa addició al llibre tradicional, 
la veritat és que darrerament no està baixant el consum 
de llibres. L’existència de la Diada de Sant Jordi, tot i les 
restriccions d’aquests darrers dos anys, la celebració de les 
diverses fires del Llibre, i l’explosió de noves obertures de 
llibreries, fa sospitar que la desaparició s’està alentint.

Jo opino com en Joaquín M. Aguirre, professor de la UCM , 
que en el seu estudi sobre el futur del llibre conclou que 
el llibre és un suport que s’ha anat depurant al llarg de la 
història i que aquest procés evolutiu el converteix en un 
instrument altament funcional i difícil de substituir en molts 
dels seus objectius. Mentre el llibre compleixi les seves 
funcions millor que qualsevol altre suport, es mantindrà. 
Només serà substituït en aquelles funcions específiques 
en què altres suports obtingui millors resultats. Sempre 
ha estat així. Penso que a llarg termini pot ser que molta 
part de la indústria editorial s’hagi digitalitzat, però sempre 
quedaran uns àmbits propicis al paper, com ara els contes 
infantils o edicions d’obres clàssiques o d’edició limitada i 
amb més valor. I pel que fa a l’enquadernació, penso que 
és difícil que desapareguin objectes tradicionalment bàsics 
com agendes, llibretes, passatemps, o qualsevol quadern 
destinat a l’organització o a l’oci. No obstant això, per altres 
usos que tenen millors resultats amb les eines digitals, ja 
estan en procés desaparició: diccionaris, llistins telefònics, 
enciclopèdies, etc.
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PROCÉS POSTLIBRIS
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PROCÉS POSTLIBRIS
MAQUETES 2020

PROCÉS ENFOCAT A 
L’ANÀL·LISI DE LLIBRETES.

·ESPAIS BUITS

·TRUQUELS

·PATRONS GEOMÈTRICS
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PRIMERS PROTOTIPS:

En la recerca de PostLibris es co-
mença a formar normatives per la 
finalitat de les peces així doncs a 
l’inici del projecte es creen quatre 
categories, on es posa en circulació 
el tast de les peces a persones 
diverses de Bau.
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QUATRE CATEGORIES INICIALS

Les quatre categories primeres és 
dissenyen mitjançant isotip creant 
patrons identificatius.
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Segones proves amb ús tipogràfic.
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TRES CATEGORIES FINALS
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POSTLIBRIS es desglossa 
finalment en tres apartats. 
Cada un d’ells proposa objectius 
diferents estudiant la forma, 
la participació, i la diversitat 
narrativa.
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Contraforma es centre en la 
composició i la metria del llibre.
Jugant amb els espais buits com 
a forma valida.
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Fen incís en les seves formes, el 
lector es fa partícip en el llibre en 
com a forma, jugant en la cons-
trucció o destrucció d’aquest, 
creant noves peces.
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Exploració de nous formats 
creant noves maneres de mani-
pulació en la lectura del llibre. 
No hi ha manera incorrecta.
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PROVES MAQUETES:
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PROVES MAQUETES I PÒSTER:
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PROVES PECES FINALS:
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PROCÉS CATÀLEG:
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1.                  Post Cub                      3x1                                   2.                 Post Cub                      2x1                                    3.                 Post Cub                       1x1

Post Lepo

Post DoblesLectures 

Post Triforma
Post Triforma2

“Conjunt de fulls impresos, 
agrupats en fascicles o plecs, 
numerats en ordre progressiu, 
cosits, inserits i fixats dins unes 
cobertes formant un tot”

Llibre

“Posem en dubte 
la definició de llibre

POSTLIBRIS parteix de l’observa-
ció i la revisió dels llibres vistes 
com a peça funcional i vella. Són 
molts anys d’un procés evolutiu 
fins a arribar a l’objecte tal com 
el comprenem actualment. Des 
dels seus inicis molt primaris a la 
Mesopotàmia fins en l’actualitat, 
el format llibre experimenta di-
verses formes d’usos i materials 
i enquadernats.

Que és un llibre? Seguint la 
definició acadèmica, es proposa 
allunyar-se cada cop més 
dels elements que formen la 
percepció d’aquest, mantenint 
la seva essència però fent 
dubtar de la seva definició. En 
observar aquest nou imaginari 
de peces diverses, fem partícips 
als lectors de noves maneres de 
manipulació (no hi ha manera 
correcta) nous sistemes narra-
tius, d’usos i formats, etc.

Exploració de nous formats 
creant noves maneres de mani-
pulació en la lectura del llibre. 
No hi ha manera incorrecta.

Contraforma es centre en la 
composició i la metria del llibre.
Jugant amb els espais buits com 
a forma valida.

Fen incís en les seves formes, el 
lector es fa partícip en el llibre en 
com a forma, jugant en la cons-
trucció o destrucció d’aquest, 
creant noves peces.

1.CL 
3 Inicis 3 capitols

1.CF, 1.2CF 2.CF i 3, 3.2CF
Espai buit
Encaix
Ritme/Pausa

4.CF Doble lectura. Dos lectors. 3.CL Una pàgina (lectura immediata). 4.NL Lectura hiperinmersiva.

1.
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3.
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-Blocs
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CF / COL / NL
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#

#
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1.NL, 2.NL, 3.NL
Alternació linealitat narrativa.
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x3
x3

x2

x3
x3
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1.2

2.

3.
3.2
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CF
CF

CF

CF
CF

CF

CL

CL

CL
CL

1.  

2.  

3.  
3.2
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