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PARAULES PER A DOMESTICAR LES FERES  

Dissabte 26 de gener de  2013 

 

Aquesta sessió és una adaptació de la sessió del Laboratori (anomenat Creativitatta a 
Montbau) que va realitzar Marta Roig a la Biblioteca de Montbau sota el títol de 
Zoolopoètica.  
Podeu veure’n algunes fotos al Facebook de la seva biblioteca:  
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151018229369367.444020.35318714
366&type=1 

 
Objectius 

- Donar a conèixer poemaris d’animals 

- Treballar l’estructura dels poemes (paraules, versos, estrofes) a partir del joc.  

- Descobrir el potencial descriptiu dels poemes 

- Donar a conèixer àlbums il·lustrats de tècniques diverses sobre animals 

- Activar la creativitat a través de la construcció plàstica. 

  
Bibliografia bàsica  

A la presentació inicial es fa referència i es reciten versos d’aquests dos poemaris: 
Poesies amb suc: antologia de poesia per a infants. Selecció de Miquel Desclot; 
il·lustr. Mercè Galí.  La Galera, 2007 
Desclot, Miquel. El domador de paraules. Il·lustr. Mercè Galí. La Galera, 2012 
 

La resta de bibliografia va ressenyada a part perquè és molt extensa. Per una part es 
recullen tots els bestiaris poètics. I per l’altra tots els àlbums i llibres de coneixements 
relatius a animals.   
 
Descripció 

1a PART  

Comencem la sessió al voltant de l’arbre de les històries de la sala infantil. Aquesta 
vegada el racó està decorat amb animals fets de cartró, alguns realitzats a la sessió de 
laboratoris de mediadors del 7 de juliol 2012. 
 
Es comenta a les famílies que aquest trimestre el dedicarem a descobrir llibres 
d’animals. I per començar els volem explicar que en la nostra recerca hem descobert 
que molts poetes dediquen llibres a les bèsties.  
Això ens ha fet pensar que potser la poesia és un bon mètode per a domesticar 
animals! 
 
Els presentem dos poemaris molt especials i en recitem tres poemes: 
“Rata d’escala” (pàg. 290), de Poesies amb suc 
“El Sabadell, el Martorell i el Puigcerdà” (pàg. 247), de Poesies amb suc 
“La Gallina Capitana”, del llibre El domador de paraules 
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Finalment els expliquem que nosaltres, en la sessió d’avui, farem la prova: esbrinarem 
si realment la poesia ens pot ajudar a domesticar els animals.  
 
2a PART  

Anirem fins a la sala d’actes, que és totalment buida, excepte: 
- la part de la tarima, tota plena de capses de cartró de totes mides i colors: des de 
capses de pastissos, de cereals i rotlles de paper de wàter, fins a capses més grosses 
(de nevera, etc.). 
- una petita catifa peluda de color verd que té un revister de cartró en forma d’ovella 
tot ple de llibres. 
A mesura que van entrant els participants els demanem que s’agrupin per famílies i els 
expliquem que a partir d’aquell moment cada família serà responsable d’un animal.  
 

3a PART  

Com es tria aquest animal? Doncs la tria és totalment atzarosa i poètica.  
A cada família li repartim un petit sobre transparent amb fragments d’un poema. Els 
poemes estan impresos en lletres grans i plastificats. 
Si aconsegueixen ordenar aquests trossets, podran llegir el poema i endevinar a quin 
animal fa referència.  
Segons el grau de dificultat i la llargada, els poemes estan tallats per paraules, versos o 
petits fragments. I també es juga amb diferents colors per donar pistes i reconèixer 
més fàcilment cada vers i les estrofes.  
 
Dins una bossa de congelats també donem a cada família el poemari on trobaran el 
poema, de manera que un cop hagin acabat el puzle, podran comprovar si realment 
l’han muntat bé i si han endevinat l’animal que descriu el poema.  
 
4a PART  

A mesura que cada família acaba aquesta part, s’ha d’aixecar i buscar, al voltant de 
l’ovella de cartró, un petit lot de tres o quatre llibres que porta escrit en una etiqueta 
el nom del seu animal.  
La nostra intenció és que, com sempre, les famílies tinguin uns deu o quinze minuts de 
lectura individual al voltant de llibres molt bons que volem que coneguin. 
En aquest temps, doncs, cada família, a banda del poema podrà conèixer contes 
protagonitzats pel seu animal i aprofundir en alguns dels seus trets característics.   
 
5a PART  

Quan ja han passat gairebé tres quarts d’hora des de l’inici, després d’un temps 
prudencial de lectura, expliquem a totes les famílies en què consistirà l’activitat 
plàstica final. 
Caldrà construir l’animal en qüestió a partir dels cartrons que trobaran a la sala. A 
banda dels cartrons disposen de: cola blanca, cola de barra, agulles d’estendre, cinta 
de doble cara, cinta d’embalar, paper d’embalar marró i oueres. El que no donem i 
amb un criteri previ molt clar, és llapis o retoladors per dibuixar i escriure. La premissa 
és que si hi volen donar color ho facin a partir de fragments de color dels cartrons.  
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6a PART 

A mesura que cada família va acabant es fa una foto amb l’animal creat i el llibre que 
més els ha agradat dels que han llegit. 
L’animal se’l poden emportar a casa o deixar-lo exposat a la biblioteca.  
 
Material  

És preferible que els cartrons no siguin només de capses grosses perquè és un cartró 
més difícil de tallar. Val la pena recollir cartrons de capses de cereals, cartrons de 
llaunes de cervesa, pastissos, etc., que són de colors i molt més primets.  
També és important no caure en la temptació de donar colors, pintura, retoladors, etc. 
perquè això trenca els esquemes a les famílies i els obliga a buscar altres solucions més 
imaginatives. 
 
 
Avaluació 
Semblava que potser era interessant acabar tots alhora l’activitat i recitar cadascú el 
seu poema, però a l’hora de la veritat, no ha estat possible. D’entrada érem molta gent 
i si llegien els nens –que no sempre tenen un bon nivell lector─ es podia allargar molt. 
Per altra banda les famílies treballen i acaben en diferents ritmes i no sempre és fàcil 
fer un acabament de l’activitat conjunt.   


