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“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.
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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.
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