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DE DOCENT A DOCENT

Hola! Sembla un atreviment, però he volgut 
acompanyar el meu llibre Versos que van i 
vénen amb unes reflexions al voltant de la 
poesia i de l’escola que m’agradaria compartir 
amb tu.

Has gaudit de la lectura d’un llibre de 
poemes amb el teus alumnes en algun curs 
escolar? Si és així, de segur que 1’experiència 
ha estat gratificant i que has comentat amb 
més d’un company o companya anècdotes 
que t’hi han succeït: alumnes amb moltes 
dificultats que, ves per on, han despertat 
l’interés per la lectura o 1’escriptura perquè Edici
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han topetat un poema atractiu i inspirador; 
alumnes que mai de la vida havien alçat ni 
pols ni remolí i de sobte s’atreveixen a recitar 
un poema o et sorprenen dramatitzant-lo; 
alumnes que et persegueixen amb el poema 
aprés perquè han trobat una mena de voca-
ció de rapsode; alumnes que han encetat un 
poemari propi afegint-li fins i tot il·lustra-
cions...

Si encara no has provat l’experiència, t’en-
coratge a iniciar un «viatge poètic» amb els 
teus alumnes amb una durada mínima d’un 
trimestre. Comença el dia amb una poesia 
que, com una píndola vitamínica, enfortirà 
el vocabulari dels infants amb paraules bo-
niques. I com a argument de pes: el poema 
arribarà a tots, avançats i endarrerits, desim-
bolts i tímids, atents i distrets, tranquils i 
inquiets.Edici
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Igualment, una mateixa poesia recita-
da a cor repetidament crea sinergies i co-
hesiona el grup. De vegades una generació 
d’estudiants s’ha identificat amb un poema 
concret. Jo mateixa sóc de la generació de 
«Con diez cañones por banda...» i, havent-ne 
comprovat els avantatges, he format genera-
cions de «Vora el barranc dels Algadins», «La 
rosa de paper»..., de manera que, amb el pas 
del temps, molts exalumnes mantenen com 
a himne del curs la poesia que aprengueren 
i que els alegra tants dies. És com una mena 
de lligam sentimental, perquè, al cap i a la fi, 
la poesia és sentiment, és humanitat.

Un llibre de poemes pot ser el company 
ideal per a tot un curs i conviure amb qualse-
vol activitat curricular sense fer nosa. A més, 
afig un ingredient que, justament per es-
capar-se de la dinàmica prescrita, esdevé Edici
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transgressor i captivador. Perquè la poesia és 
música, és cançó.

Per tot açò, t’anime a obrir de bat a bat 
les portes de la teua aula a la poesia. No te’n 
penediràs!

Fina Girbés

Edici
ons B

ro
mera



11

M’ENCANTA VIATJAR

M’encanta viatjar,
desfer les maletes,
visitar ciutats,
tastar noves menges,
sentir altres veus, 
dormir sota sostres
de cels diferents.

En tren, bicicleta,
en cotxe o avió;
pujar les muntanyes,
solcar l’oceà...
No importa amb què vaja,Edici
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si és hivern o estiu.
A punt l’equipatge,
sempre preparat,
perquè com ja he dit
m’encanta viatjar!
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EL CIRC HA ARRIBAT

Xiquets i xiquetes,
el circ ja ha arribat!

Si compreu entrades,
podreu admirar:

La bella amazona
muntada a cavall
tot tibant les regnes,
recta com un pal.

El valent funàmbul
per camí d’acerEdici
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no perd l’equilibri.
No us esglaieu!

Dues trapezistes
s’engronsen a dalt,
boten i s’ajunten
de cap per avall.

Un mag amb mans destres
trau dels palmells
ramellets de roses,
perles i cordells.

També dos pallassos,
iguals, com bessons,
riuen i entropessen
sempre amb els cordons.

Xiquets i xiquetes,
el circ ja ha arribat!Edici
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És un circ famós,
és el Circ Mundial.
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