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Bitxopoemes

PROPOSTA DE LECTURA BEN
DESLLIGADA

Un tastet abans de llegir

Marietes , mussols , grills , escarabats , tota mena de
petites bestioles que anirem coneixent d ’ una forma
diferent .
En quatre apartats (poemes voladors, poemes d’aigua,
poemes que repten i poemes rugents ) anirem
descobrint aquestes poesies juganeres i joioses .
Poesies amb bestioletes de protagonistes mirades
des d ’ un prisma diferent . Què passa quan canviem
la mirada i, a més a més , la fem poesia?

Bitxopoemes , publicat en eusquera, en llengua
original Xomorropoemak eta beste piztia batzuk , va
rebre el premi Euskadi de Literatura l ’ any 2017.

Per saber alguna cosa de l’autora del llibre

va començar la seva carrera
professional com a economista, cosa que sembla
lluny de la poesia. Però amb els anys, va descobrir
que allò que tant li agradava, llegir, ella també ho
podia fer.
Leire

Bilbao

Al principi va començar a escriure en diferents
mitjans de comunicació del País Basc . A poc a
poc el cuquet d ’ escriure va anar creixent i des
de l ’ any 2006 no ha deixat d ’ escriure llibres per
a infants i joves .

Per saber alguna cosa de la il·lustradora del
llibre

Maite Mutuberria explica que un dia la seva
germana li va preguntar : “ quan tornes de l ’ escola ,
què prefereixes fer , mates o dibuixar? ” Aquell dia
es va adonar que el que més li agradava fer era
dibuixar i va estudiar il · lustració i comunicació
audiovisual . I des de l ’ any 2010 no ha deixat
d’il·lustrar llibres infantils i juvenils .

Jaume Subirana treballa com a traductor . I el fet
que sigui poeta i traductor el va ajudar a traduir
aquest poemari de la seva llengua original ,
l ’ eusquera , al català .

Elements QUE CAL destacar
Para atenció a:

Com sonen els poemes
Com estan dividits
Les cançonetes que pots anar reconeixent
Les onomatopeies
La relació entre el dibuix i la poesia

Ara et toca a tu!
Recorda alguna cançoneta que
cantaves quan eres petit, com La
lluna la pruna o el Fum, fum, fum.
Busca’n la lletra i copia-la en un
paper. Fes-ne un dibuix que la
resumeixi.
Un cop la tinguis copiada i l’hagis
cantat un parell de vegades, crea
un petit poema fent servir un dels
protagonistes de la cançó.
No cal que siguin cançons amb
animals , busca en el teu record
aquella cançó que recordis .
També pots demanar a la teva
família quina cançó et cantava
quan eres petit .
I si en tens ganes, fes també un
dibuix per acompanyar el text.

Llibres relacionats
Plouen poemes
Compilació de Vanesa Amat, M. Carme
Bernal i Isabel Muntañà. Il·lustracions
de Morad Abselam. Edita Eumo.

Paraulotes de les fines
Pep Molist. Il·lustracions d’ Òscar Julve.
Edita Andana.
Oi , Eloi?
Miquel
Desclot.
Il·lustracions de
Christian Inaraja. Edita Kalandraka.
Música i poemes per a petits monstres
Lola Casas. Il·lustracions de Mercè Canals.
Edita Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
Un any de poesia
Poemes, refranys i cançons per gaudir
tot l’any dels clàssics de la poesia
catalana. Diversos autors. Il·lustracions
d’A lbert Arrayás. Edita Bindi Books.

