UN LLAPIS
203 mm

TB

19 mm

203 mm

FORMAT

SEGELL
COL·LECCIÓ

TB Rústica sense solapes
20,3 x 13 cm

Columna
fora col·lecció

PLASTIFICAT

IMPRESSIÓ

Vàlida com a prova de color
excepte tintes directes, stampings, etc.

Mat

2/0
Pantone 803 C + negre

CARACTERÍSTIQUES

PROVA
DIGITAL

DISSENY

EDICIÓ

130 mm

9 788466 424134

PVP 12,95 ¤ 10224762

#DestrossarÉsCrear
OBRE EL LLIBRE PER LA PRIMERA P GINA.
COMENCEM?
I TU.

NOM S HI HAVIA UNA L NIA,

AL PRINCIPI

A VEGADES ENS TROBEM DAVANT
D’UNA FORMA QUE GUIA I ENCERCLA
EL NOSTRE PRIMER SOMNI.
GASTON BACHELARD

Agafa un llapis.
Torna a la coberta del llib
re. Comen a
a dibuixar una l nia en qua
lsevol direcci .
Pren-te el temps que calgu
i. No hi ha pressa.
Quan acabis, fes baixar la l
nia fins al
capdavall de la coberta. Ara
, v s a la part
interior de la coberta i con
tinua dibuixant
la l nia. Vine fins a aquest
punt.
Ara, despla a la l nia fins a
baix
de tot de la p gina.
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Continua dibuixant la l nia cap avall.

Escriu el teu nom.

Encercla el t tol amb la l nia.
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DESPLAÇA LA LÍNIA CAP AVALL I CAP A LA PÀGINA SEGÜENT.
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Continua dibuixant la l nia
per la
p gina del copyright. Fes uns
quants
gargots per aqu i per all
. Dibuixa
cosetes sobre el text del cop
yright,
encercla uns quants n meros
,
encercla unes quantes par
aules,
simplement pel gust de fer
-ho.
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Ets aqu ? S ?
Molt b , perfecte.
Acabes de comen ar un viatge. Aquesta l nia
ser la teva companya, com un petit fil que
et conduir a trav s d’ un laberint.
En algun moment potser veus que la cosa
s’ embolica o queda confusa. De fet, t’ asseguro
que ser un desafiament. Confiem que al final
tot s’ aclarir .

l’ nic que existeix
ets tu i aquest llapis.
No deixis la l nia per provar
de comen ar des d’ un altre lloc

miris
perqu et perdr s ! No
vant!
les p gines de m s enda
>>>

DESPLAÇA LA LÍNIA CAP AVALL I CAP A LA PÀGINA SEGÜENT.
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nt
en qualsevol mome
Pots fer una pausa
arat per tornar a
Quan estiguis prep
on
exactament all
comen ar, continua
ho havies deixat.

.

p
t: “Per jo no s ca
Potser est s pensan
em demanar que
on va la l nia ni qu
vull
a algun lloc on no
faci! I si em porta
ara
lment possible. Per
anar ? ”. Aix s tota
e en
ina s concentrar-t
mateix la teva fe
is.
la punta del llap
rendre una
sat a emp
s?
Est s dispo
r on anir
sense sabe

aventura
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DESPLAÇA LA LÍNIA CAP AVALL I CAP A LA PÀGINA SEGÜENT.
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Per qu

s la l nia?

Una aventura, un experiment,
una prova, una invenci , una filosofia,
un club, un somni, un s mbol, un moviment,
un estat d’ nim, una transformaci , una
recerca, un desafiament, una diversi ,
una exploraci , un repte.
Podria ser totes aquestes coses.
O podria no ser-ne cap. Ho has
d’ experimentar per descobrir-ho.
s diferent per a cada persona.
Ara v s cap a la canal.

ca. nal \ k -nal\ nom:

’
interstici que es forma on s uneixen
’
les dues p gines enfrontades d un llibre.
Ressegueix la canal amb el llapis.
Deixa-hi alguna cosa petita.
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DESPLAÇA LA LÍNIA CAP AVALL I CAP A LA PÀGINA SEGÜENT.
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amb lletra
Si no saps escriure
l nia al final
lligada, repr n la
it.
del que hagis escr
na, has de
Quan giris la p gi
a la part superior
reprendre la l nia
da com a la
i m s o menys centra
l nia ha de fluir
p gina anterior. La
gina a l’ altra.
’
f cilment d una p
llis la l nia
No interrompis ni ta
’
iquen.
excepte si t ho ind
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