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

Llibre





POSTLIBRIS parteix de l’observa-
ció i la revisió dels llibres vistes 
com a peça funcional i bella. 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.

“Posem en dubte 
la definició de llibre”



POSTLIBRIS es desglossa en tres 
apartats. Cada un d’ells proposa 
objectius diferents estudiant 
la forma, la participació, i la 
diversitat narrativa.



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.



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



Post Escala
Post Escala2

Post Escalat

Post BaseLlarga
Post BaseLlarga

Post Dobles
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Escales

Post Escala

Post Escala

x3

x3

1.   CF

1.2    CF

1.
1.2

Post Escales es desglos-
sa en tres apartats on 
observem espais, ritmes 
i encaixos entre llibres 
creant noves formes.

Post Escala 
Post Escala

x3
x3
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Unió d’escala a rectangle.
1. CF x3  + 1.2 CF x3

1.
1.2

Tenim formes esca-
lonades on observem 
maneres diferents d’unió 
i d’adjuntar dos llibres 
creant un bloc entre dos.
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Post Escala
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x3



Escales

Post Escala

Post Escalat

x3

x2

1.   CF

2.   CF

1.
2.

Post Escalat està compost 
per dos esglaons on 
la funció és la mateixa 
que post escala 1 i 1.2 
però creant jerarquies 
d’engranatges.

Post Escala 
Post Escalat

x3
x2



1.
2.

En la unió veiem algunes 
parts de llom i en altres 
de tripa, no hi ha forma 
correcta ni incorrecte 
d’emmagatzemar.
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Unió d’escala a rectangle.
 1. CF x3  + 2. CF x2

Post Escala 
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Post BaseLlarga

Post  BaseLlarga

x3

x3

3.   CF

3.2    CF

3.
3.2

Base llarga es compon 
per un par d’esglaons 
iguals i un de més llarg.

Post  BaseLlarga
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Escales
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Unió d’escala a rectangle.
3. CF  + 3.2 CF    x3

3.
3.2

En el cas de dalt veiem 
com es generen orificis i 
buits. Formant contra-
formes en els límits dels 
llibres.

Post  BaseLlarga
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Dobles

Post Escala

Post Dobles

x3

x3

1.   CF

4.    CF

Post Dobles  (Lectura Doble)

Dobles es presenta amb 
dos apartats d’enquader-
nació dins d’un tot. Creant 
doble lectura. Tant per una 
persona com dues.



Post Dobles x3

 

4.    CF

Post Dobles  (Lectura Doble)

També es genera 
contraforma per dividir les 
dues seccions en grau de 
jerarquies.

Post Dobles  

Part superior 
menys extensa 
en narrativa i en 
com a volum.

Post Dobles  

Part inferior més extensa 
en narrativa i en com a 
volum.



1.  CL

2.  CL

3.  CL
3.2  CL

Post Lepo

Post DoblesLectures 

Post Triforma
Post Triforma2

4Tapes



Leporello

Post Lepo

Post Lepo    
(18pàg)

4Tapes1.   CL

Post Lepo en ensenya un 
desplegament continuo 
narratiu, seccionat amb 
tres capítols o apartats.



1.   CL

Post Dobles  (Lectura Doble)

Post Lepo

3 Inicis 3 capitols

4 Tapes

Aquests tres apartats di-
vidits en tapes provoquen 
pauses i canvi de capítols 
o seccions en la narrativa. 
A la vegada Leporello es 
pot manipular la seva 
forma mitjançant efecte 
acordió.



Dobles

Post DoblesLectures2.   CL

Post DoblesLectures se 
centra en l’organització de 
lectura on disposa de dos 
llibres separats per unes 
àmplies guardes.

Dialeg 2 lectors



Post DoblesLectures2.   CL

També reforça la bellesa 
de les guardes deixant-
les una bona part al 
descobert.

Post DoblesLectures

Està pensada per a ser 
llegida a forma de diàleg 
entre dues persones.



Triformes

Post Triforma

Post Triforma2

x3

x3

3.   CL

3.2    CL

Post Triformes es compo-
nen de tres apartats i un 
volum modificable.



3.2  CL

3.2  CL
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3.2  CL 3.2  CL

3.2  CL 3.2  CL

Post Triforma

Post Triforma2

x3

x3

3.   CL

3.2    CL

Disposa d’unes guardes i 
volum ampli contrastat en 
una sola pàgina de lectura 
immediata.



1.  NL

2.   NL

3.  NL

4.   NL

Post Cubook 

Post Cubook -T

Tap Off

Post Alçat



Post Cubook 

Post Cubook 

1.   NL

1.   NL

Post Cubook es separa 
en sis apartats o dos, 
en funció de la lectura 
interessada.

Cubs



Post Cubook 

Post Cubook 

1.   NL

1.   NL

En una mateixa història 
podem anar alternant la 
linealitat de la narrativa. 

1.  NL

1.  NL



Cubs

Post Escala

Post Cubook -T

1.   CF

2.    NL

Post Cubook-T se separa 
en quatre apartats, tres 
de grans, un de petit la 
història va agafant ritme.



Post Cubook 

Post Cubook 

1.   NL

1.   NL

Està pensat per dividir la 
narrativa en inici, intro-
ducció i desenllaç.



Buits

Tap Off

Tap Off

3.   NL

3.    NL

Disposa d’una linealitat 
bàsica d’un llibre conven-
cional però creant selles a 
diferents nivells.



3. Tap Off

Obtenint aquest estil de 
celles també observem 
més camp de guardes on 
agafen protagonisme i 
centrifica la narrativa.



Al

Post Alçat

Post Alçat

4.   NL

4.    NL

Llibre d’un metre d’alçada 
per quatre centímetres 
d’amplada. Ús de lectura 
hiperinmersiva.



Post Alçat

Post Alçat

4.   NL

4.   NL

Post Alçat se centra en 
la immersió del text 
generant una lectura hi-
perinmersiva on el lector 
farà un del seu cos i vista 
per seguir el recorregut 
del text dins el llibre.



PostLibris pot crear fusions entre 
els tres apartats, a partir de tres 
models de peces.
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2.   

3.  

Post Cub

Post Cub

Post Cub
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1x1
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-Construcció
-Escultura 
-Blocs
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