
DIA DE LA POESIA

CAMPS, Vicent.  Estellés Recitable.
València: Edicions 96, 2013
ISBN 978-84-15802-07-5

La  particularitat  d’aquest  Estellés
recitable, entre tant de material com s’ha
generat  últimament  al  voltant  del  gran
poeta de Burjassot,  es basa en el  plaer
de dir la poesia en veu alta; virtut que ha
guiat Vicent Camps a l’hora de fer la seua
tria.  34  poemes  perquè  els  lectors  i
escoltadors  més  joves  s’apropen  a  la
poesia  des  d’una  vessant  lúdica  i
participativa. Com a suport, un apartat de
Propostes  d’aprofitament  lector,
elaborades  per  la  poeta  i  professora
Joana  Navarro,  a  partir  de  la  seua
experiència a l’aula.

CAMPS,  Vicent.  Marc  Granell
Recitable. València:  Edicions  96,
2015
ISBN 978-84-15802-57-0

Antologia  en  el  doble  format  de  llibre
imprès i  d’un Cd que inclou els poemes
recitats  per  Vicent  Camps,  autor  també
de la selecció, amb l’acompanyament de
guitarra de Miquel Pérez Perelló. Fa molts
anys  que  Vicent  Camps  ha  comprovat
que la manera més eficaç de fer atractiva
la poesia al jovent és recitant-la. A partir
d’aquesta  experiència  sorgeix  el  treball,
que  s’estructura  en  dos  nivells
d’experiència  lectora,  assequibles  en
ambdós  casos.  Completa  la  publicació
una entrevista a Marc Granell elaborada
per Maria Josep Escrivà.

ALBERÍ, Núria, Mercè Galí. Bona nit
lluna. Barcelona: El Cep i la Nansa,
2016
ISBN 978-84-946346-2-8

Poemes per llegir i escoltar quan s’acaba
el  dia  i  els  ulls  se’ns  tanquen.
Cançonetes  que  inspiren  tot  un  mon
imaginari  per  gaudir  dels  somnis  més
bonics.



ALBERÍ,  Núria,  Mercè  Galí.  Els
meus primers Haikús. Barcelona: El
Cep i la Nansa, 2017
ISBN 978-84-946346-2-8

Imatges poètiques en un sospir. Un viatge
de  tres  versos  a  la  imaginació.  Els
primers haikús per als més petits.

CAMPS,  Vicent.  Joan  Fuster
Recitable. València:  Edicions  96,
2016
ISBN 978-84-15802-77-8

Amb uns arranjaments musicals moderns
i actuals, i amb una selecció de textos no
tan  tradicional  com  podia  esperar-se  a
priori,  Joan  Fuster  recitable  pretén
encendre una espurna de curiositat en el
lector  més  jove,  o  potser  no  tant,  que
encara  no  s’ha  acostat  a  l'escriptor  de
Sueca.

BILBAO,  Leire,  Maite  Mutuberria.
Pizti  Poemak. Nafarroa:  Pamiela,
2016
ISBN 978-84-7681-964-7

La poesia i la narració poètica curta com
a excusa per a diferents animals. 

Edat recomanada: 6-14 anys. Comenceu
amb  Xomorropoem  i  continueu  amb
Piztipoem. 

Vistes significatives: els textos serveixen
per  rimar  i  ritme.  A  més de  cantar.  Els
nens segueixen contactant amb la poesia.
Té il·lustracions poètiques. Ideal per jocs i
dibuix.  També  és  útil  per  al
desenvolupament  de  la  imaginació  dels
nens per crear animals impossibles.



POESIES  amb  suc:  Antologia  de
poesia per a infants. Barcelona: La
Galera, 2009
ISBN 978-84-246-2832-1

Poesies  amb suc és  una  antologia  de
poesia per a nens, amb més de tres-cents
poemes d’autors de tot el món: Catalans,
anglesos, bascos, italians...
S’hi ha recollit la representació de l’obra,
de vegades inèdita,  de més de vuitanta
autors.

Miquel  Desclot,  l’artífex d’aquest immers
recull, el descriu com «un llibre per venir-
hi a poar».

Poesies  amb  suc  és  una  obra  de
referència per a totes les edats.

Plouen poemes. Vic: Eumo, 2017
ISBN 978-84-9766-591-9

Plouen  Poemes!  És  una  expressió  de
joia i sorpresa com la que senten els nens
i nenes quan llegeixen, escolten o reciten
poesia.

Perquè  la  poesia  ens  fa  veure  el  món
d’una manera nova; És com la pluja que
amara el  paisatge i  el  torna fresc i  net.
Les  seves  gotes  omplen  l’infant  de
paraules,  emocions,  colors,  ritmes  i
sensacions.

Aquesta  antologia  inclou  més  de  cent
trenta  textos  poètics,  agrupats  en  eixos
temàtics, perquè els infants diguin, sentin,
llegeixin i comparteixin poesia amb altres
infants i amb els adults del seu entorn.

MARÇAL, Maria-Mercè.  Tan petita i
ja  saps... Algemesí  (València):
Andana, 2015
ISBN 978-84-943130-7-3

Aquí teniu un recull de versos diferents i
molt propers, valents i bonics. 

L autora hi sap parlar de jocs, de bruixes,�
de  parets  i  de  llunes,  i  convertir-ho  tot
plegat en un cant il·luminat a la vida on es
fonen cançó i il·lusió. 

Maria-Mercè  Marçal  és  sens  dubte  la
poeta  més  important  del  segle  XX  en
llengua catalana, i una de les escriptores
que  van  deixar  i  mantenen  una  petja
intensa  entre  lectors  i  crítics  literaris.
Morta  molt  jove,  avui  els  seus  versos
continuen sent llegits i rellegits. 

Aquest recull n’és una magnífica invitació.
Tan petita  i  ja  saps...  és una tria  de la
poesia  de  Maria-Mercè  Marçal  (1952-
1998),  autora  de  Cau  de  llunes  (1977,
premi Carles Riba), Bruixa de dol (1979),
Desglaç  (1988)  i  altres  llibres  que  la
convertiren en un gran nom de la poesia
catalana moderna. La selecció l ha feta el�
també  poeta  Jaume  Subirana  i  l ha�
il·lustrada Marta Altés (Barcelona, 1982).



BENEGAS,  Mar,  Francisca  Yañez.
Versos como una casa. Barcelona:
A buen paso, 2017
ISBN 978-84-94-6368-3-7

"No serà  cada poema una casa?,  cada
paraula un niu? No serà una cabanya en
l'arbre? 

Els  ulls  que  obri  la  infància  són  dos
finestres. Per això, ser la veu del poema,
és habitar la casa de la infància. La casa
de la infància sempre ha d'estar habitada.
Paraules que curen i versos que canten.
Perquè en cada habitació es va forjant un
record.  I  es  pot  escoltar  el  trinat  dels
pardals.  I  cada  record  subjecta  les
branques  dels  arbres,  fa  volar  les
estacions o encén el sol i les estreles. I
els  versos  són  llocs.  Llocs  que  es
construïxen  amb  paraules  i  que  seran
habitats, més tard, per eixos records."

MARTÍ i Pol, Miquel. Bon profit! Per
molts  anys!.  Barcelona: Barcanova,
1999. 
ISBN 84-489-0726-4

Aquest  és  un  altre  llibre  màgic:  també
sembla un de sol...,  però també en són
dos! Embarca't  en un viatge deliciós per
les  menges  més  exquisides  i  fes,
després,  un  recorregut  apassionant  pel
nostre  calendari...  o  viatja,  primer,  a
través del temps i gaudeix, després, dels
plaers de la taula.



BENEYTO,  Maria,  Lourdes  Bellver.
Poemes  de  les  quatre  estacions.
València: Tandem, 1993
ISBN 84-8131-013-1

Deliciosos poemes de Maria Beneyto, la
gran poetessa valenciana, il·luminats amb
dibuixos d´una gran sensibilitat.

CARNER,  Josep.  Museu  Zoològic.
Barcelona: Barcanova, 1998. 
ISBN84-489-0656-X

T’agraden els animals? Segur que sí. Per
això et proposem que gaudeixis amb els
petits  poemes  sobre  animals  que  una
vegada  va  escriure  un  dels  més
importants  poetes  catalans:  Josep
Carner.

Podràs riure amb cangurs, gossos, lleons
i  cigales,  podràs  recitar  els  poemes,
il·lustrar-los  i  potser,  fins  i  tot,  et
suggeriran  noves  idees  per  fer  altres
versos  sobre  aquelles  bestioles  de  les
quals el poeta no ens diu res.

BARAT,  Juan  Ramón.  Sólo  para
niños. Valencia: Carena, 2009
ISBN 978-84-96419-72-8

Sólo para niños no és un llibre sols per a
xiquets. No es necessita posseir una edat
perquè  quedem  enredats  en  els  seus
poemes.  Això  sí,  es  necessita  ser
ciutadans del regnat de la imaginació i de
la poesia

RUIZ Toboada, Javier.  Versos de la
tierra. Madrid: SM, 2016
ISBN 978-84-675-7158-5

"Un llibre  per  a  primers  lectors  amb 30
dobles pàgines il·lustrades que contenen
poemes sobre volcans, muntanyes, rius i
altres accidents geogràfics.  Una primera
introducció a la geografia i a la poesia."



RASPALL,  Joana.  Al  compàs  dels
versos. Barcelona: La Galera, 2003
ISBN 84-246-9574-7

M'agrada parlar
a compàs dels versos
i que m'escolteu
amorosament.
A través dels mots
és com s'agermanen
amb la fantasia
cor i pensament.
Hi podem forjar
un món només nostre,
un món que enamora,
de tan diferent

GIRBES, Fina.  Poemes de butxaca.
Alzira: Bromera, 2009
ISBN 978-84-9824-428-1

Dins  d’una  butxaca  caben  coses
menudes. Però no sols de grandària, no!
També  hi  ha  moments,  desitjos,
situacions,  objectes,  que  són  fugaços,
senzills,  fràgils...  En  definitiva,  de
butxaca.  Si  lliges  aquests  poemes,  de
segur que hi estaràs d’acord!

PELEGRIN, Ana. Letras para armar
poemas.  Madrid: Alfaguara, 2000
ISBN 84-204-4933-4

Un  llibre  excel·lent  amb  una  àmplia
varietat  de  poemes  breus  perquè  els
xiquets  identifiquen  la  poesia  com
quelcom  viu  i  entretingut  a  través  de
l'aspecte més lúdic del llenguatge

CASAS, Lola. Poemes i cançons de
les  quatre  estacions. Barcelona:
Abadia de Montserrat, 2003
ISBN 84-8415-560-9

A  Les  quatre  estacions  descobriràs
l’Hivern  amb  el  fred  glaçat,  en
Carnestoltes i la Vella Quaresma. 
Rebràs la Primavera amb tots els colors
del  verd  i  un  Drac  de  Sant  Jordi  que
texplicarà una història molt personal. Un
concert de cigales, coques de Sant Joan i
gelats  de tota mena et  faran gaudir  del
calorós  estiu  mentre  que  saboroses
melmelades, vents i núvols de tempesta i
esquirols eixerits et mostraran una tardor
diferent. Lescriptora Lola Casas i el músic
Àngel  Valverde  us  conviden  a  rebre  de
manera alegre i  festiva cada una de les
estacions de lany. Llibre acompanyat dun
CD.


