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«La poesia trau el nas per on menys t’ho esperes», diu 
el principi d’aquest poemari que farà les delícies de 
tot el públic, però sobretot de la xicalla. Composici-
ons curtes, iròniques i atentes als detalls, plenes d’hu-
manitat, formen el nou llibre del gran poeta valencià.

TEMÀTICA: el pas del temps, el medi ambient, els 
petits plaers.

GÈNERE: poesia, oda, sàtira, elegia, epigrama. 

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la poesia com a eina 
per a expressar els nostres sentiments mitjançant 
l’art.

CLAUS PER A LA LECTURA
La poesia trau el nas
La poesia pot parlar de qualsevol cosa i ens acompanya 
en cada moment de la vida. En aquests poemes troba-
rem animals com el colom, el colibrí, el borinot o els fal-
ciots, que ens ajudaran a elevar-nos amb un somriure, 
tant al sedentari que viatja a través dels llibres com al 
somiatruites que sempre va inventant altres vides.

La preocupació pel planeta
La poesia també pot servir per a fer-nos pensar i mirar 
el món amb ulls compromesos. Els poemes d’aquest 
llibre ens parlen de desastres naturals, de canvis cli-
màtics i de la crueltat que l’ésser humà infligeix a al-
tres persones o animals i als entorns naturals en què 
viu. La preocupació pel món ens commou i ens mou 
a través dels versos.

Un món mecanitzat
Ratolins mecanitzats, zombis de pantalla, helicòpters 
estridents... De vegades sembla que no som capaços 
de mirar el món més que a través de les màquines 
que hem creat, tot i que el veritable espectacle el te-
nim en la vida real i en la imaginada, en la natura, la 
música i els llibres.

MÉS RECURSOS

  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com

  La família Mitchell contra les màquines, 
una pel·lícula de Mike Riandad en què una 
família normal i corrent ha de lluitar contra 
unes màquines dirigides per un telèfon 
mòbil que s’ha rebel·lat contra el seu 
creador.

   Oda als peus i altres poemes, un poemari 
de Marc Granell en què hi ha poemes 
dedicats als peus, però també als gats, 
als canaris, a foques flamenques i al 
xocolate. 

  En les webs www.musicadepoetes.cat 
i www.viulapoesia.com trobareu més 
recursos per a treballar la poesia a l’aula.


