LLEGIM EN FAMÍLIA
a casa

L’alta societat, René Magritte, 1966

VOCES EN EL PARQUE
Aquest llibre, explicat a quatre veus, està ple de detalls surrealistes, de missatges ocults a les ombres, als
arbres, a les tonalitats o als marcs de les fantàstiques il·lustracions. És un “llibre ceba”, ple de capes, que
ens convida a tornar-hi un cop i un altre per anar descobrint noves coses a cada lectura.

Si no teniu el llibre a casa el podeu agafar en préstec a eBiblio.
https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
http://aladi.diba.cat/

PROPOSTA

DINÀMICA
Descoberta

La proposta consisteix en mirar i llegir aquest
àlbum il·lustrat una vegada i una altra, tornar a
passar

les

pàgines

tot

fent

petits jocs

d’observació i interpretació.
I com fa el llibre,

explicar la mateixa

experiència compartida, cadascú des del seu
punt de vista. Escoltar, veure el món amb els
ulls d’un altre, enraonar sobre com som i com
anem per la vida.

Tan si es té el llibre en paper com si s’ha agafat en préstec a
eBiblio, el primer de tot és fullejar-lo i a continuació endinsar-se
en la primera lectura.
Una segona lectura es pot fer a quatre veus, cadascú llegeix la
història explicada per un personatge. Si no hi ha suficients
lectors es poden agafar dos personatges, posant diferents veus
per encarnar-los.
En acabar, es poden buscar altres llibres i il·lustracions
d’Anthony Browne, descobrir el ric mon de l’autor, identificar els
elements que el caracteritzen i el defineixen. També pot ser
interessant buscar algunes obres de René Magritte i comparar
els recursos que utilitzen.

El domini de la llum
René Magritte, 1954
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Joc
Aquest llibre incita al joc i a la relectura. Les quatre narracions subjectives, escrites en primera persona són un
joc en si mateix que es pot allargar inventat les veus dels dos gossos. Els elements surrealistes inciten a jugar a
trobar-los tots. També podem jugar a les diferències i a comparar les il·lustracions amb el mateix fons.
La dinàmica de joc és tornar al llibre cada cop que es planteja un repte diferent. Mirar les il·lustracions parant
atenció en els colors i les tonalitats, observant les ombres, els núvols, els matolls, els barrets, els fanals, les
cares amagades, els marcs de les imatges, i el que no veiem, ja que queda fora de la il·lustració.
Per acabar, després de tot l’observat i descobert, es llegeix la història de cada personatge i es parla de com les
il·lustracions i les seves particularitats ajuden a explicar la història i a entendre i sentir simpatia pels
personatges.

Voces en el parque. Anthony Browne

Creació
Què explica el llibre? Hi ha una o quatre històries? L’Anthony Browne només ens vol explicar una
simple passejada pel parc? Per què ho explica amb quatre veus diferents?
Enraonar sobre aquestes i altres qüestions pot conduir a parlar de com cadascú ha viscut una
experiència compartida per tots. La proposta de creació comença quan se selecciona una d’aquestes
experiències; pot ser un dia especial, una excursió, una activitat recent, una anècdota familiar... Un cop
trobat aquest moment compartit i significatiu, es dona un temps per poder-lo rememorar de forma
individual. Quan es creu convenient es pot compartir: cadascú explica i/o dibuixa i/o escriu la seva
versió de l’experiència des de la seva veu. Si es vol es pot crear un llibre propi.

Comunicació
Voces en el parque. Anthony Browne

Per tancar l’activitat es pot donar espai per expressar allò que cada participant vulgui aportar sobre
l’experiència viscuda plegats. Es pot reflexionar, llavors, com les mirades, sentiments, pensaments i
actituds canvien la mateixa experiència. També es pot filosofar sobre la riquesa que això aporta; què
aporten les diverses formes de viure un mateix fet.
Es poden enviar les creacions i comentaris a bibliotecagf@santcugat.cat. Quan es pugui tornar a sortir
de casa serà el moment d’anar a la llibreria o a la biblioteca a buscar Voces en el parque i altres llibres
d’Anthony Browne.

Voces en el parque. Anthony Browne.

