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“Hasdesercomunaformi-
ga, una formigaunami-
ca pesada, cada dia tre-
ballar i animar a la

lectura,no intentarvendremotosni
obligar, sinó transmetre entusias-
me”, diu Jordi Parés, mestre i res-
ponsablede labibliotecade l’Escola
PiaBalmes. “Pots tenirunabibliote-
ca fantàstica, ihavergastatmoltsdi-
nersen llibres, peròels llibresespo-
denmorirdefàsticsinóhihaalgúque
motivi els alumnesaendinsar-seen
lapoesia”, afegeix.A l’EscolaPiaor-
ganitzenrecitalsdepoesia iJocsFlo-
rals. Els recitals són fora de l’horari
de classe i no són obligatoris. Els
alumnes no fan cua, però els que hi
van estanmoltmotivats. L’any pas-
satParésvaescollirelshaikusdeMa-
rioBenedetti: “Potservénen10alum-
nes, però és fantàstic, si els
obliguéssimaassistiralsrecitalsper-
drien l’entusiasme”, relataParés.La
irrupcióde lesnoves tecnologiesno
afecta la creativitat: “Elsmés petits
fan rodolins, i elsmés grans poesia,
i n’hi ha que fins i tot s’atreveixen a

fer-ho en anglès. Els grans sobretot
escriuen sobre l’amor, i d’imagina-
ció no els en falta”, explica.

JosepGómezBruguera,fundadora
del’EscolaNabí–elnomésunpoema
deJosepCarner–opinaqueelmésim-
portantéscrearunambientadequat,
perquèelsalumnesméspetitspuguin
expressardemaneraespontàniaelque
pensenisenten:“Ésmoltimportantla
llibertatexpressiva i allunyar-sede la
lògica convencional de
les idees,perquèlapoe-
siaéssempreunatrans-
gressió”,explicaGómez.
“Elmestre o el pareha
decreure’s que l’infant
éscapaçd’expressar,es-
crivintoambundibuix,
iquedespréslasevapo-
esiaespuguillegiraclas-
se,ellhadeveurequeelsseusmissat-
gessónrebuts iexpressats”,conclou.

LluïsaErill faclassesdellenguai li-
teratura catalana a estudiants de 3r
d’ESOdel’escolaJoanPelegrí.Erillba-
tallaperquèelsseusalumnesassociïn
poesiaambdiversió: “Unade lesacti-
vitatsquefemésquerecitinenequips
dedoso tres ihi introdueixin sorolls,
música,dramatitzin,tenenabsolutalli-
bertat”, explica.Unaaltra activitat és
quereconstrueixincomsifosuntren-
caclosquesunpoemaoquecreïnelseu
propi cal·ligrama. “L’objectiu és que
perdinlaporalapoesia, ihemaconse-
guitqueambaquest tipusd’activitats,
quans’acabalaclasseetdiguinques’ho
hanpassatbéiquenoelshaavorrit”.

“Ésimportantqueels
alumnesveginqueelsseus
missatgessónrebutsiexpressats”

Joana Raspall
‘Com el plomissol...’

Lamés veterana i prolífica de
les poetes infantils ja ha cele-
brat 99 anys de vida.Ha publi-
catmoltesmiscel·lànies, amb
un ampli ventall de temes:
animals, plantes, sentiments,
jocs d’infants, festes i tradici-
ons. Raspall beu de la tradició
oral i sovint també enviamis-
satgesmorals als lectors.Com
el plomissol. Poemes i faules,
publicat per LaGalera, des-
til·la senzillesa.

Miquel Desclot
‘Poesies amb suc...’

Poesies amb suc. Antologia de
poesia (La Galera) és un recull
de 359 poemes per a infants
distribuïts en vint-i-sis secci-
ons. Desclot juga amb el llen-
guatge i la sonoritat; fa refe-
rència a personatges de
rondalles i cançons de la tra-
dició catalana, i ret home-
natge a poetes d’altres llen-
gües de l’Estat. El llibre és
també un viatge per la poesia
d’Europa i l’Àsia.

Carles Cano
‘Poemes sense diminutius’

Cano s’acosta als infants amb
temes com els astres, les esta-
cions, l’escola i fins i tot l’abe-
cedari. APoemes sense dimi-
nutius (Bromera) difon la
frontera entre la realitat i la
imaginació i juga amb roman-
ços, acròstics, cal·ligrames,
endevinalles i embarbussa-
ments. Cano destil·la ironia.
Un dels seus últims llibres
publicats, Set i mig, és una
versió gamberra deBlancaneu
i els set nanets a l’inrevés, en
aquesta versió de princeses
n’hi ha set.

J.M. Sala Valldaura
‘El carnaval dels animals’

Valldauraho té clar: “Enel
mónde lapoesia lesparaules
organitzenuna festa i ballen”.
La sevapoesiabeu sobretot de
la tradicióoral, de l’enginy (en
formad’endevinalles i embar-
bussaments).Undels seus
últims treballs,El carnaval
dels animals (Bellaterra
MúsicaEditorial), s’inspira en
la composiciódelmúsic
romàntic francèsCamille
Saint-Saëns.Valldauraorga-
nitzauna festad’animals amb
tortugues cabareteres, cucuts
dormilegues i cignes feliços.

Amb llibertat i lentament. Els
mestres de primària i batxi-
llerat estan convençuts que
obligar a llegir mata l’entusi-
asme. Per escriure versos s’ha
de transgredir i jugar. Als
alumnes els sobra la imagina-
ció. !Sílvia Marimon

Com
seduir els
alumnes

Poetes per estimular lectors primerencs
Enels últimsdeu anys, hi hagut una gran eclosió de la poesia
infantil i juvenil. Els versos conviden els joves lectors a jugar.
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Lola Casas
‘Poemes de cada dia’

Casas ha dedicatmés de 40
anys a l’ensenyament. I la seva
experiència es nota en els ver-
sos. Els seus poemes i cançons
estanmolt lligats almón esco-
lar. Fins i tot en té un dedicat al
típex. A Poemes de cada dia
(Baula) parla de l’ànsia del pri-
mer dia d’escola, del delit de
menjar un cruixent entrepà,
del descobriment dels secrets
d’un àlbumde fotos, de jugar a
les endevinalles…Casas
observa el seu entorn, es fa
còmplice de l’infant i escriu
sobre tot el que forma part de la
seva quotidianitat.

Núria Albertí
‘Els refranys més divertits’

L’enginyera industrial i escrip-
tora infantilNúriaAlbertí acaba
depublicarEls refranysmés
divertits (Odissea).Albertí pro-
posamésde cent refranysnous
sobre el temps, el calendari, els
aliments i l’amistat.Cada
refranyva seguit d’unapetita
explicació i unpoemaouna
endevinalla enclaud’humor.
Albertí es va estrenar enelmón
de lapoesia infantil ambPoemes
i cançonsdebressol.Untret
característic del recull és que
proposapoemesper a totes les
figuresprincipals de la família,
ambunrol destacat del pare.

Dolors Pellicer
‘La selva en vers’

PerLaselva en vers (Edicions
Bromera) espassegen, enun
escrupolósordre alfabètic, tot
tipusd’animals, quepoden
moure’s, sentir i jugar. Lapoeta
lliga cadaanimal ambunvalor,
un símbol ounobjecte.Així,
l’aranya i l’amistat vandebracet
i la zebra espassejapels passos
zebra.Encadapoemahihauna
referènciamésomenys explícita
aunconte, una rondalla, un
poema,unmiteouna faula.A
vegadeselsreferentscalbuscar-
los encomposicionsmusicals,
jocs infantils, embarbussaments
o altres jocs lingüístics.

Josep Ballester
‘Els ulls al cel i l’ànima a la mar’

Elsulls al cel i l’ànimaa lamar
(EdicionsBromera) ésunpoe-
mari destinat a lectors adoles-
cents.El seuprotagonista ésun
saltimbanquidel cel que cauen
unamar senseportesni tanques.
Ballester, unescriptor valencià
ambunavastaobra adreçadaals
adults,mostradosmons: el
celestial i elmarítim.A travésde
Mercuri,Venus,Mart i laVia
Làctia, parlade l’estima, l’admi-
ració, la bellesa.. La segonapart
del poemari se centra enel color
de lamar, la faunamarítima, la
maregassa i les diversesmars
quehiha almón.

Els poetes també naveguen. A cop de ratolí es poden
escoltar els seus versos, situar-los en un mapa o accedir a
la seva obra i biografia. La xarxa demostra la vitalitat de
la poesia catalana. !Sílvia Marimon

Poetes
a la xarxa

1.Passejarambpoetes
www.espaisescrits.cat

Espais escrits. Xarxa del Patrimoni
catalàhaelaboratunacartografia li-
terària. A través de laweb es poden
conèixer les diferents rutes literàri-
esqueorganitzenles institucionsde-
dicades apoetes i escriptors.

2.Elsversosalmapa
www.mapaliterari.cat

L’MLCésunaaplicaciówebqueuti-
litzalatecnologiadeGoogleMapsper
localitzar diferents punts de la geo-
grafiamundial iassociar-losambtex-
tosde la literaturacatalana.Unviat-
ge que no tan sols es fa amb la
companyia dels versos, sinó també
de fotografies d’època,manuscrits,
vídeos i la locució delmateix escrip-
tor od’actors comPereArquillué. Si
esvol ferel saltdelmónvirtualal re-
al, lawebpermetladescàrregadeltra-
çatGPS id’unaguia imprimible.

3.Unarxiuvirtual
www.traces.uab.es

Unaeina de consulta adreçada a es-
tudiosos iestudiantsquepreténofe-
rird’unamaneraclara iexhaustivael
panorama i l’actualitat de la biblio-
grafia sobre llengua, literatura, teo-
ria lingüística, teoria literària i tra-
ducció.Actualmentconstademésde
85.000 registres.

4.Llegir,escoltar imirar
www.viulapoesia.com

Unawebqueutilitza gran diversitat
de formats: text, àudio, imatge fixa,
imatge enmoviment i interaccions
ambFlash.Téunabiblioteca virtual

ambpoemescatalans,castellansiuni-
versals.Lespoesies, avegades, estan
recitadespelmateixpoeta.

5.Quiésqui
www.escriptors.cat

La pàginaweb de l’Associació d’Es-
criptorsenLlenguaCatalanaofereix
tota l’actualitatrelacionadaambla li-
teratura catalana i informació bio-
gràfica i bibliogràfica dels diferents
escriptors.

6.Literaturaen línia
lletra.uoc.edu

Unaplataformasobreliteraturaicul-
turacatalanesque investiga l’aplica-
cióde lesTICenl’ensenyamentde la
llengua catalana.

7.Versospera infants
bibliopoemes.blogspot.com

Perals lectorsmenuts.Lawebinclou
poemesinfantils,embarbussaments,
endevinalles, cançons infantils, lli-
bres ieditorialsdepoesia infantil i ju-
venil, i activitats.

8.Lesnovesgeneracions
versos.cat

Unbloc col·lectiu amb les creacions
de lesgeneracionsmés jovesdepoe-
tes.Versos.catpublicapoemes, arti-
cles i entrevistes, i impulsa recitals i
festivals poètics.

9.Lesversionsmusicals
www.musicadepoetes.cat

Unespaivirtualpera lamúsica i la li-
teratura que convida a conèixer les
cançonsquemúsicscatalanshan fet
inspirant-se enels poetesdel país.

PERE TORDERA
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