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Brots  
d’Art

Col·lecció

Poemes que formen imatges,  
imatges que expliquen poemes. 

L’art de la  
memòria 
edicions

Amb les il·lustracions i els textos poètics, 
siguin aquests contes, haikús o poesies, 
s’ha tractat diversos aspectes de la nostra 
quotidianitat: les estacions de l’any  
i els canvis climatològics que comporten,  
els mesos de l’any amb les característiques 
corresponents, les frases fetes o les dites 
que el poeta utilitza en els seus textos,  
els àpats que ens indiquen quin són  
els productes de temporada...



Cop de cua va, cop de cua ve

Parlem d’un llogaret

amb un grapat

de bèsties i bestioles

molt ben avingudes…

El cargol
Aquests poemes introdueixen els nens en l’esperit de 
la poesia oriental, concretament en els haiku, un tipus 
de poema molt popular i que busca canalitzar la Natura 
a través de la impressió que aquesta produeix en els 
nostres sentits.

La majoria d’imatges que s’evoquen s’han inspirat en 
les terres empordaneses.

Les il·lustracions són espontànies i senzilles, i estan 
inspirades en les línies de cada poema. Acompanyen 
el text i fan volar la imaginació de tothom qui les mira. 
Estan fetes amb la tècnica tradicional d’aquarel·la sobre 
paper de gra gruixut i, algunes d’elles acabades amb 
tocs de gouache o llapis aquarel·lable. Totes han estat 
digitalitzades amb la màxima cura per mantenir els 
seus colors originals i captar la textura del paper.

El mosquit
Les poesies curtes són el primer instrument amb què 
els nens s’acosten a la literatura, però també és un 
entrenament pel que serà la seva manera de veure el món.

Els textos de El mosquit han estat pensats per provocar 
la curiositat de nenes i nens vers el seu context de vida 
i, sobretot, vers la natura. Aquest és el primer motiu del 
llibre. Es dirigeix la mirada del nen als colors, als canvis 
d’estació, als animals...

El segon motiu del llibre és incorporar vocabulari,  
a més d’apropar-los a la literatura de manera divertida.

El tercer motiu, capacitar per a l’abstracció. És a dir, que 
en els poemes es destrien elements que formen part d’una 
realitat i que són aparentment inconnexos.  
Un arc de Sant Martí no toca el violí, però la música surt de 
l’ocell que l’observa.
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La pesolera
Per fomentar la lectura en els nens és recomanable 
començar amb contes infantils curts que captin la seva 
atenció.
Els recursos que s’utilitzen en aquest llibre per atreure 
l’atenció dels petits són:

• l’ús esporàdic de la rima,
• els protagonistes són atractius i divertits,
• els relats estan dividits en línies de lectura  

curtes, per focalitzar més fàcilment la lectura.
• les imatges són de gran qualitat,
• el disseny del llibre,
• cada conte duu intrínsec un modest ensenyament: la 

diversitat, la solidaritat, la comprensió…

De set en 7
Les quatre mans de l’Anna i la Montse ens fan jugar 
amb les paraules i aquest cop ens proposen fer-ho 
des del número set.  
Cada temàtica que ens presenten és propera a 
l’univers infantil. I en tots els poemes ens proposen 
jugar, llegir i jugar. Les situacions estan plenes de 
ritme i la interpretació en ocasions és lliure. I s’hi 
afegeix el toc de vitalitat i de color amb els traços 
alegres de la Marga.

Margarida Falgàs i Isern
Fira del Conte de Medinyà

Remeis de sirena
Remeis de Sirena és un poemari que pretén 
acostar l’encant del mar i dels que l’habiten, siguin 
peixos, sirenes, mariners, algues, mol·luscs, nens 
i adults per sorprendre’s amb la seva bellesa, 
varietat i immensitat, tant en la calma com a la 
tempesta, de nit i de dia, sense tenir por ni a la 
cançó del vent ni a l’embat de les onades ni al 
refilet de les aus que migren.
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Poesia esbojarrada és una col·lecció que 
pretén, a través del joc i el descobriment, apropar 
la poesia a la mainada. Vol ser una manera 
divertida d’engrescar a llegir-ne, de crear l’hàbit 
de recitar-ne i, fins i tot, d’animar a escriure’n.

Per fer-ho, cada títol inclou un grapat de 
poemes planers, quotidians i plens d’humor 
integrats en enginyoses i captivadores 
il·lustracions on uns símbols ajuden a esbrinar on 
comencen i acaben cadascun d’ells. 

També s’inclouen propostes didàctiques en 
forma de jocs lingüístics on s’estimula a feinejar 
amb les lletres i paraules, tot potenciant l’atenció, 
la concentració, el raonament i l’adquisició de nou 
vocabulari.

Així mateix, es poden escoltar les locucions 
dels poemes llegint el codi QR que els acompanya.

Grans i petits, gaudiu-ne!
Els autors.
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