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Gri grill i altres animalades, de Núria Albertí, continua i recrea el gènere (subgènere?)
poètic del bestiari, que a casa nostra han conreat autors clàssics com Josep Carner
o Pere Quart, i poetes actuals, com Ricard Bonmatí, Miquel Desclot, Enric Larreula i
Lola Casas, entre altres.

El llibre de Núria Albertí comença amb el poema «Mosques i mosquits» de Pere
Quart, un reconeixement clar del mestratge del poeta, dramaturg, home de geni i di-
rector editorial, que lʼany 1937 va escriure un Bestiari que ha fet història: avui és rar
lʼinfant que no sʼha gronxat, divertit, entre els rodolins del tigre, la mosca i el mosquit,
o la zebra del seu Bestiari o dʼalgun altre bestiari que més tard sʼha escrit...

Gri grill i altres animalades és un llibre de poesies, els protagonistes de les quals
són animals, especialment dedicades a lectors i lectores joves perquè les escoltin,
llegeixin, aprenguin i recitin. Núria Albertí les ha escrit dʼuna manera entenedora i amb
un estil personal i sensible de veure el món. Les poesies de Núria Albertí destil·len grà-
cia, humor, musicalitat, màgia literària...

Lectura recomanable a partir de cicle mitjà (8 o 9 anys); si els llegeix una persona
adulta en veu alta, els poemes també són adequats per a nens i nenes més petits. Des
del moment que es vol treballar el llibre a classe, el mestre o la mestra pot llegir cada
dia algun poema en una estona de lʼhorari escolar. En acabat, es poden comentar: què
ens diu, què ens suggereix el poema; com ho diu, lʼautora; com ens sentim en escol-
tar-lo...

LʼOBRA I EL SEU ENTORN

Lʼobra i el seu entorn Gri grill i altres animalades
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Vaig néixer a Alacant juntament amb una altra nena, la
meva germana bessona. Uns anys més tard va venir el meu
germà, així que sempre he estat molt ben acompanyada i
he tingut colla amb qui jugar. Ja des de petita, quan em
preguntaven què volia ser de gran, ho tenia molt clar: es-
criptora! Agafava una dʼaquelles agendes de tapes dures i
la utilitzava per escriure històries que llegia als meus ger-
mans. Un cop a Barcelona, a lʼescola, recordo especial-
ment les hores lliures de biblioteca. Allà és on realment
vaig agafar lʼhàbit de llegir. Ara, havien de ser els llibres
que jo escollia. I aquests acostumaven a ser divertides
històries de monstres, pirates i bandolers.

Més tard, fruit de la meva constant curiositat i ganes
dʼaprendre coses noves, vaig estudiar enginyeria industrial.
La meva feina mʼha permès viatjar per diversos països,
aprendre idiomes i topar-me amb moltes històries. Per ai-
xò sempre trobareu una llibreta i diversos bolígrafs a la
meva bossa… per si de cas. Puc escriure a tot arreu i a
tothora: al metro, al taxi, als avions, de vegades en plena
nit! I sobre tota mena de superfícies: taules, cames, jaque-
tes, terres i fins i tot a lʼesquena dʼalgun despistat. Els te-
mes dels quals mʼagrada escriure són diversos, però els
meus preferits sempre han estat la natura i els animals.

Lʼautora

Vaig néixer a Barcelona el 1958 i vaig començar la meva activi-
tat artística fent dibuixos per a fullets, revistes i treballs publici-
taris. Lʼany 1982, lʼeditorial Barcanova mʼencarregà les il·lus-
tracions del que seria el meu primer llibre. A partir dʼaleshores
em dedico professionalment a la il·lustració, sobretot per a in-
fants i joves: dibuixo per a revistes, llibres de text, llibres edu-

catius i contes, i col·laboro amb empreses dedicades als jocs educatius. He partici-
pat en diverses exposicions col·lectives i també he exposat individualment tant treballs
publicats com obra inèdita. Formo part, des dels seus inicis, de lʼAssociació Profes-
sional dʼIl·lustradors de Catalunya, de la qual vaig ser president durant el període
1989-1993. Alguns dels meus llibres han estat traduïts a altres llengües i publicats en
diversos països. Alguns dels meus treballs han estat mencionats en la llista dʼhonor
de la CCEI els anys 2000 i 2001. He estat guardonat amb els premis Sant Joan de
Déu dʼil·lustració de lʼany 2003 i de la CCEI al millor llibre il·lustrat els anys 2003 i
2004. A més dʼil·lustrar llibres, publico setmanalment, conjuntament amb lʼescriptor
Jordi Sierra i Fabra, una tira còmica en el suplement dominical del diari El País, i
col·laboro en les revistes Cavall Fort i Ser Padres Hoy. Visc i treballo a Sitges des
de lʼany 1997.

Lʼ il·lustrador

Actualment col·laboro
amb la revista Tretze-
vents, fent poesies. I
tinc publicat un llibre,
que es diu Colors de
festa, sobre la llegen-
da de la festa de Sant
Joan.

Lʼobra i el seu entorn Gri grill i altres animaladesL’autora i l’il·lustrador
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Gri grill i altres animalades presenta trenta-tres poemes, els protagonistes dels quals
són animals grans, petits, domèstics, engabiats (al zoo), de plastilina, de peluix, ani-
mals vius, inanimats (animats als ulls i al cor dels infants i dels poetes), fantàstics:

«Gri grill», que obre el llibre, i «Gri grill, animal de corda», que el tanca, amb un
concert de nit, un cant que cap ombra no espanta; «Gos fotogènic», un gos canyella,
presumit i polit que espera les floretes i lʼatenció dels humans; el drac que escup aigua
de «La font del drac», envoltada de fullatge i de boira misteriosa...; «El gos abando-
nat», de mirada perduda i suplicant, que ignora els perills de les carreteres huma-
nes... Per sort, només t’havies perdut / a d’altres els abandonen; la contemplació, la
visió dʼuna «Barca de pesca» que torna a port amb un estol de gavines: la barca, de
lluny, sembla escortada dʼun seguici dʼhonor. / Satèl·lits dʼun planeta. / Eixam perse-
guidor; les «Històries peludes», una divertida història dʼamor dʼanimals de peluix: una
lleona somrient, un ós bru i dormilega i un peluix gris clar amb les orelles ben llargues
/ i cua per remenar; el gos de plastilina rodonet i escuat del poema «Plastilinista»,
que un nen deixa al seu pare mentre aquest treballa: El meu pare és un artista / però
ell encara no ho sap. / Avui parlant per telèfon, / què li ha passat pel cap? Completen
el llibre les il·lustracions molt interessants i expressives de Francesc Rovira.

En fi, Gri grill i altres animalades és un bell collaret dʼanimalades, de petites his-
tòries, dʼesments de moments, dʼescenes, més o menys quotidianes, ordinàries, o
extraordinàries per als ulls de qui mira i sap veure... El meu cant són poemes —es-
criu lʼautora a lʼúltim poema—/ sobre animalades. / Totes són veritat./ No ho semblen,
de vegades. La bona poesia sempre admet més dʼuna lectura. És per això que Gri grill
i altres animalades satisfarà igualment menuts i grans.

Lʼargument

Lʼobra i el seu entorn Gri grill i altres animaladesL’argument
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Lʼobra i el seu entorn Gri grill i altres animalades
Gènere, estil i con-

text literari

Gri grill i altres animalades és un bon exemple que la situació de la poesia infantil
està canviant. Fins fa molt poc, la gent estava en contacte amb la poesia constant-
ment. Es cantava per jugar, a lʼescola —quan sʼhi anava—, a la feina, al camp, a la
fàbrica... La gent tenia la poesia als llavis, a les orelles. Amb la pèrdua de la tradició
oral a la qual ha tendit la societat moderna, sʼha creat un buit que la literatura infantil
podria i hauria de substituir. I no només es tracta de potenciar una tradició escrita ja
existent –que en el cas de la poesia per a infants, i en català, és mínima—, sinó que
cal fer un esforç per gestar-la. Darrerament sʼha pogut observar un cert canvi de ten-
dència, una millora, que sʼexplica en primer lloc per la constància i la dedicació de
poetes que escriuen i volen escriure per a infants: Joana Raspall, Miquel Desclot,
Josep Maria Sala-Valldaura, Marc Granell, Lola Casas, Olga Xirinacs i Núria Albertí,
entre altres.

La poesia —opina Miquel Desclot— ha de sonar a lʼescola constantment i per qual-
sevol motiu i en qualsevol matèria, no només a la classe de literatura. La poesia no
és per ser estudiada: és per ser fruïda, ha dʼarribar a agradar. Els infants sempre hau-
rien dʼestar en contacte amb la poesia: des del bressol, des del Plou i fa sol, les brui-
xes es pentinen..., fins que arriben a llegir Sol, i de dol. En una classe de ciències
naturals, per exemple, sʼhauria de recitar amb tota naturalitat un poema que parlés de
lʼalzina o del que sʼescaigui. Cal que aprofitem la disposició innata dels infants per la
poesia, la gran capacitat receptiva que tenen, la seva immediata resposta al món sen-
sitiu i emocional, el gust per lʼemissió de sons, la musicalitat, el joc, la imaginació sor-
prenent, la llibertat dʼexpressió, lʼespontaneïtat dels nens i les nenes.

Gri grill i altres animalades és una invitació a llegir, a utilitzar la poesia a lʼescola
com una eina per iniciar-se en la descoberta de la paraula, del joc i de la vida.
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Gri grill i altres animalades —i els bestiaris dʼaltres poetes actuals que hem esmen-
tat— no pretenen tipificar personatges humans a través de la descripció dʼanimals
amb intenció satírica o, simplement, descriptiva, com el de Guillaume Apollinaire
(1911), el de Pere Quart (1937) o el de Josep Carner (1963), o com tradicionalment
han fet sempre les faules. A Gri grill i altres animalades observem la pervivència del
llegat dels mestres del passat, i un treball (lectura i escriptura) personal de recreació
i actualització de la tradició a què al·ludíem. De manera que podríem dir que els temes
del llibre són petites històries de vida, protagonitzades per personatges que són ani-
mals, viscudes des dʼuna sensibilitat particular, poètica, des dʼuna mirada que capta
la bellesa dʼun detall qualsevol, la gràcia dʼun «element» de la naturalesa, lʼenginy
dʼuna acció, dʼun moviment, dʼun acte quotidià.

En definitiva, a lʼinterior, a la forma i el fons dels poemes de Gri grill i altres ani-
malades, hi veiem i hi sentim la bellesa, la musicalitat, el joc i la màgia dʼuna paraula
poètica que destil·la humor, tendresa, ironia...; una paraula que expressa afecte i res-
pecte per la vida, pels éssers vius (animals, persones), per tantíssimes coses que
mereixen la nostra atenció i la nostra admiració.

Lʼobra i el seu entorn Gri grill i altres animaladesTemes i subtemes
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Poesia i escola:

Escola Catalana, núm. 406, La poesia a l’escola. Entrevista a Miquel Desclot.
Articles de Carme Alcoverro, Josep Maria Aloy, Ramon Bassa i Martín, Marga-
rida Prats Ripoll, Pere Martí i Bertran, Lola Casas, Ricard Creus i Josep Maria
Sala-Valldaura. Gener de 2004.

Cavall Fort, núm 977/978, dossier «Bestiari, la poesia i els animals». Abril de
2003.

Cavall Fort, núm 825/826, «LʼArca de Noè, i lʼextraordinari món dels animals».
Desembre de 1996.

Miquel Desclot i la poesia per a infants (article guanyador del IV Premi Aurora
Díaz-plaja), de Jaume Aulet. Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, núm. 123. Desembre de 2004.

BASORA, Ramon. Poesia i escola. Barcelona: Barcanova, 1999.

www.escriptors.com
www.viulapoesia.com
www.mallorcaweb.com

Lʼobra i el seu entorn Gri grill i altres animaladesInformació

Informació complementària
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Llegeix a poc a poc tot intentant destriar la frase amagada:

El llibre que llegiràs té tota una colla
de protagonistes. Un dʼells, el trobaràs
al títol. Et convidem a conèixer-lo:

Abans de la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 1

LAPOESIAÉSJOCMÚSICACONTEMÀGIA...

L

Vaig vestit de negre,
surto a la nit,
em persegueixen
grans i petits, i encara que els conto
que sóc molt ric,
ells mʼempresonen
sense fer-me cas.
Llavors jo, canta que cantaràs!

Encara que és probable que no et
calgui cap més presentació, com
que en disposem dʼuna altra,
també te la volem oferir:
És petit, petit, no té cap moneda
no té cap moneda
i diu que és ric.

Qui és? El... .

El títol del llibre és: i altres animalades,

i és un llibre de poemes.
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Bé, ara que ja saps el títol i que és un llibre de poemes, estàs dʼacord amb el
que diu la frase amagada? Parleu-ne entre tots.

Per ajudar-vos a contestar la pregunta an-
terior, llegiu un dels poemes del llibre, el se-
güent (pàg. 38):

Abans de la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 2

Ara em grato la closca
perquè aterra una mosca.

Dʼemprenyar el del costat
tinc el cul ben pelat.

Mʼencanta deixar brutícia

Seʼt fregirà el cervell,
tant de sol al clatell!

Saps que els altres camins
porten fins als dofins?

amb tota malícia.

Lʼanimal protagonista del poema és el .

El títol del poema és DE ZOO.

En quin sentit pot ser aquest poema joc, música, conte, màgia?

Joc:

Música:

Conte:

Màgia:



diligent ens procura
La natura
per a cada molèstia.
una bèstia
Si a les fosques
que treballen de nits.
hi ha els mosquits
ja no piquen les mosques,

12

Quan era petita, a lʼautora de Gri grill i altres animalades, Núria Albertí, ja li
agradava escriure històries que llegia als seus germans. Els seus temes pre-
ferits a lʼhora dʼescriure eren, i encara són, la naturalesa i els animals.

El llibre que llegiràs comença amb un poema molt conegut del poeta Pere
Quart. Segur que Pere Quart és un escriptor que agrada molt a lʼautora. Et
convidem a llegir-ne aquest poema. Però per fer-ho, hauràs de passar una pe-
tita prova molt fàcil: hauràs dʼordenar-ne els versos:

Ara que ja has superat la prova, busca un nom per a aquest poema de Pere
Quart, el que a tu et sembli bé. Més endavant el teu mestre, o la teva mes-
tra, et dirà el que hi va posar Pere Quart. No tʼhi emboliquis gaire. Pensa que
va de mosques i mosquits...

Abans de la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 3

El títol que jo posaria al poema:

El títol que Pere Quart hi va posar:
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Abans de la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 4

Ara us volem animar a fer un concurs o una exposició. Els dibuixos de Gri grill
i altres animalades els ha fet Francesc Rovira, que és un il·lustrador profes-
sional. Imagineu que sou il·lustradors i il·lustradores i que us han encarregat
dʼil·lustrar el poema «Mico de Zoo». Llegiu-lo bé, i abans de començar el vos-
tre treball, penseu quin tipus de dibuix fareu. Ja se sap que cada dibuixant té
el seu estil, la seva manera de fer...

En acabat, els podeu exposar a la classe i podeu veure la il·lustració del
poema (p. 39).
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Us proposem jugar amb la forma de les lletres i crear abecedaris tot partint de
formes dʼanimals, vegetals, estris quotidians... Les lletres poden ser lletres que
sʼinflen, que sʼaixafen, que es fonen, volen, neden, lletres escolars, lletres ani-
mals, lletres vegetals...

Som-hi, doncs! Comencem a jugar! Fem jocs de lletres!

Durant la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 5

LA POESIA ÉS JOC, MÚSICA, CONTE, MÀGIA...

Si decidiu de fer, per exemple, un abecedari amb lletres amb formes dʼanimals,
podeu escriure un poema o bé buscar-ne un de Gri grill i altres animalades i
substituir algunes lletres per les que heu creat.
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Durant la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 6

Fem ara jocs de paraules!

Podem fer paraules «creixents», per exemple:

a
ma
mar

mare
marea

o
os
cos

cosa

Podem fer paraules «minvants», per exemple:

porta
port
por
or
o

àtona
tona
ton
to
o

Vols intentar-ho? Paraules creixents:

i e

Vols intentar-ho? Paraules minvants:

altar avís
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Durant la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 7

Desplacem, movem, una lletra de cada paraula i convertim-la en una altra pa-
raula:

Llegeix-la de lʼinrevés i obtindràs una altra pa-
raula:

Fes un acròstic amb el teu nom. Un exemple: un acròstic amb el nom Rosa.
Podeu fer un llibre dʼacròstics amb tots els noms de la classe.

Galeria

Cosa

Amor

Sostre

Mel

Afer

Cua

Alegria

Llop

Arròs

Llom

Sac

Món

ROSA

Rialla vermella

Oberta al matí

Sou com una estrella

Al cel del jardí

ELTEU NOM:
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Durant la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 8

Feu frases en què la primera paraula tingui una sola síl·laba, la segona dues, la
tercera tres...

Per xemple:

La meva girafa africana esternudava exageradament.
1 2 3 4 5 6

Escriviu paraules en què una de les lletres sigui el dibuix:

LLAPIS

CARA

RELLOTGE

MÓN

TAULA
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Després de la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 9-A

Els poetes i les poetesses es distingeixen espe-
cialment pel fet que saben jugar i divertir-se amb
els sons, amb els significats de les paraules,
amb les semblances i les relacions que troben.
Per exemple: el llibre de poemes Gri grill i altres
animalades comença amb el poema «Gri grill» i
acaba amb «Gri grill, animal de corda».

Els grills són uns insectes dʼuns tres centímetres de llarg que produeixen un so agut
i repetitiu en les nits dʼestiu en fregar les petites ales dures que tenen. Lʼautora els
relaciona amb un instrument musical i amb la veu, i per això tot jugant pot dir:

Gri grill no para de cantar i fa gri, gri, gri!
Gri grill és un músic de carrer, un joglar de claveguera.
No és un violí, ni cap instrument fi, però és animal de corda,
un músic parent dels instruments de cordes fregadisses.

Fixaʼt ara en el poema «Barca de pesca».

Potser alguna vegada has vist lʼarribada dʼuna barca de pesca a port amb tot de ga-
vines que la segueixen. Ara bé, un poeta veu el que veu tothom i més coses: la barca,
de lluny sembla que dugui una escorta, una protecció...

Una barca de pesca
a port es dirigeix
i un estol de gavines
sʼhi acosta buscant peix.

De lluny sembla escortada
dʼun seguici dʼhonor.
Satèl·lits dʼun planeta.
Eixam perseguidor.
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Explica què volen dir les tres imatges poètiques, els tres jocs de paraules, que
conté la segona estrofa del poema.

un seguici dʼhonor:

Busca jocs de paraules als poemes següents:
GOS FOTOGÈNIC (p. 12):

MARINA (p. 15):

LA FONT DEL DRAC (p. 14):

Després de la lectura Gri grill i altres animaladesProposta 9-B

JOCS DE PLATJA (p. 17):

GOS ABANDONAT (p. 20):

CABRIOLA (p. 24):

ATXIM! (p. 25):

RATPENAT (p. 26):

LʼARANYA (p. 31):

ESTOL DE GAVINES (p. 28):

EL MOSQUIT (p. 42):

BORINOT PORTUGUÈS (p. 45):

LA XARXA (p. 46):

OCELL DE PEU: (p. 48):

satèl·lits dʼun planeta:

eixam perseguidor:
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A vegades qualifiquem o designem una persona amb el nom dʼun animal, per-
què li atribuïm una característica real o imaginària pròpia de lʼanimal. Relaciona
característiques i animals:

valent

Diversitat · Reforç Gri grill i altres animaladesProposta 10

cruel

fidel

tossut

gras

brut

alt

boig

fort

presumit

covard

traïdor

lent

lleig

petit

pallasso

mosquit

gripau

tortuga

lleó

mula

toro

cabra

vaca

mona

gos

gall

gallina

serp

porc

tigre

girafa
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Relaciona les frases fetes següents, formades amb noms dʼanimals, amb el
seu significat:

Diversitat ·Reforç Gri grill i altres animaladesProposta 11

semblar una olla de grills

anar a pas de bou

córrer com un conill

morir com un pollet

ser lʼase dels cops

estar com el gat i el gos

tenir una gana de llop

pujar-li la mosca al nas

estar sol com un mussol

ser un gat vell

tenir llengua dʼescurçó

marxar avergonyit

haver-hi molt de soroll

estar afamat

sol del tot

saber-se-les totes

practicar la calúmnia

veloçment

enfadar-se

barallar-se contínuament

sense defensar-se

molt a poc a poc

carregar-se-les sempreanar-seʼn amb la cua entre cames
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Diversitat · Ampliació Gri grill i altres animaladesProposta 12

De la veu pròpia de cada animal, en diem crit. Relaciona els crits amb els ani-
mals que els fan:

lladruc

udol

clapit

renill

miol

escatainar

cloquejar

bram

bel

bramul

braol

mugit

porc

rugit

rauc

ric-ric

gallina

gat

cavall

bou, vaca

xai, be, cabra, cabrit

ase, lleó

güell

gallina

gos

gos

bou, vaca

lleó

granota

bou, vaca

grill

gos, llop, xacal
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Opinions Gri grill i altres animaladesProposta 13

Gri grill i altres animalades és el primer llibre que Núria Albertí escriu per a nens i
nenes. Si hi poguessis parlar, quins poemes i quins jocs de paraules li diries que
tʼhan agradat més?
Poemes:

Jocs de paraules:

Alguna cosa més que voldries expressar-
li:
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Enigmes i enganyifes:

Propostes lúdiques Gri grill i altres animaladesProposta 14-A

Tres mitges mosques i mosca i mitja, quantes mitges mosques són?

Quantes mosques que volen són tres mitges mosques més mosca i mitja?

La Duna és una gossa amb moltes manies. Cada nit, abans dʼadormir-se, fa
moltíssimes voltes dintre de la seva caseta. Pots dir en quina volta sʼadorm?

Quin animal coneixes que tingui els peus sobre el cap?

Quin animal és aquell que menja amb el nas?

Mentre jo anava a Cantavella
em vaig creuar amb set velles.
Cada vella duia set sacs,
cada sac, set ovelles.
Quantes velles i ovelles anaven cap a Cantavella?
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Propostes lúdiques Gri grill i altres animaladesProposta 14-B

Enigmes i enganyifes:

Un tigre és una fera, dos tigres són dues feres i tres tigres... què són tres tigres?

Quin animal és sempre enmig del purgatori?

Si dos gossos es barallen i lʼun li trenca la pota a lʼaltre i aquest arrenca una ore-
lla a aquell, quin dels dos podrà dir que ha guanyat?

Com es treu un elefant de la piscina?

En un restaurant, el Xavier va trobar una mosca a la sopa.. El cambrer es va
endur el plat a la cuina i en va tornar, aparentment, amb un altre plat de sopa.
Un instant més tard el Xavier el tornava a cridar. «La sopa dʼaquest plat és la
mateixa que li he fet endur!», li va cridar asprament. Com ho va saber?

El guarda dʼun zoo vol triar dos ximpanzés, entre els tres de què disposa, per
portar-los a un estudi de televisió. Els dos ximpanzés mascles es diuen Art i Bic;
el tercer, una femella, es diu Cora. No gosa emportar-se lʼArc i el Bic perquè es
barallen. I no es pot emportar el Bic perquè la Cora no sʼhi entén bé. Quins
triarà?
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Interdisciplinarietat Gri grill i altres animalades

Us proposem que organitzeu un recital de poesia amb una tria de poemes de Gri grill
i altres animalades i una mostra de poemes dels nens i les nenes de la classe, per ce-
lebrar un final de curs, per una festa de Sant Jordi, per exemple. Podria anar de la ma-
nera següent:

Uns per ser recitats i dʼaltres per ser
musicats i cantats. Per a aquest apar-
tat, cal la participació del mestre o de la
mestra de música i també el dʼeduca-
ció física perquè es pot acompanyar la
recitació o el cant amb algun ritme o
moviment corporal...

Mostra dʼactivitats que sʼhan anat fent
abans de llegir o durant la lectura: il·lus-
tracions del poema «Mico de zoo», abe-
cedari amb lletres amb formes animals,
acròstics amb els noms de la classe...

Selecció de poemes del llibre Mostra d’activitats

Anotacions
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Propostes lúdiques Proposta 15 Gri grill i altres animalades

Relaciona emoció, sentiment o manera de ser, i el poema que els expressa:

tranquil·litat, calma

alegria

enuig

diversió, plaer

sorpresa

afecte, compassió

esglai, por

vivor, espavilament

constància, perseverança

«Plastilinista»

Gos abandonat

Gos fotogènic

Gripaus de bosc

Gri grill

Jocs de platja

Trobada salvatge

Darrere la porta

Ocell de peu
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Literatura Comparada Proposta 16 Gri grill i altres animalades

Els poemes següents són de diversos poetes. Els títols no els hem escrit per-
què dʼaquesta manera els podràs llegir també com si fossin una endevinalla. A
veure si els saps trobar!

Com un arbre rabent,
arrelat dins el vent...

Em cal un règim per a amagrir.
La pell em tiba, panteixo massa.
No em moc de casa, menjo a desdir:
és clar mʼengreixo com un garrí

—allò que passa.

Però, ara sí:
poques segones, gens de carbassa

i les cent passes cada matí.

Ja tothom parla de Sant Martí!
Pel desert corre la brama
que no et saps treure el pijama.

Amant de la mullena,
amb gregarisme rar,
com nosaltres emplena
les ribes de la mar.

Conserva tanmateix
el decòrum que ens manca
i neda com un peix
amb frac i armilla blanca.

captiu

¿Les fuetades tʼhan ratllat la pell
o potser lʼombra de la reixa?

Tens el cap petit
perquè la distància
te lʼha empetitit.

Pere Quart
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Literatura Comparada Proposta 17 Gri grill i altres animalades

Els poemes següents són de diversos poetes. Els títols no els hem escrit per-
què dʼaquesta manera els podràs llegir també com si fossin una endevinalla. A
veure si els saps trobar!

Si jo oblidés ma cantera
en arribant el matí,
qui sap si el sol tornaria
cap més matinada a eixir?

Jo tinc cara de setciències
i visc de dia ensopit;
totes les meves sentències
les penso, immòbil, de nit.

Cocodril menut,
llenguallarg i astut
que has caigut en mans
de petits humans,
per salvar el teu cos,
nʼhas perdut un tros:
la cua has donat per la llibertat.

Orellut i geperut,
braços llargs i desmarxat,
cul pelat i cos pelut;
aquí tens el meu retrat.

Faig riure la gent
tocant la botzina:
un aplaudiment
i un peix de propina.

Riuríem tots més,
si com la sardina,
tothom es tirés
amb mi a la piscina.

Josep Carner

Ricard Bonmartí

El

La

Si seʼt menja una ,
no et morissis pas de por:
quan tindrà la panxa plena,
sortiràs pel sortidor!

La
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Literatura Comparada Proposta 18 Gri grill i altres animalades

Deu ser que no sóc més pobre que les rates,
si ja no en tinc ni per comprar sabates.

,
amb la capa de setí.

Lʼenciam i lʼescarola
et voldrien per robí.

Mʼagraden fems i cagarades
com a tu flams i ensaïmades.

Miquel Desclot

Com els poetes de volada,
escriu el seu nom damunt lʼaigua.

Els poemes següents són de diversos poetes. Els títols no els hem escrit per-
què dʼaquesta manera els podràs llegir també com si fossin una endevinalla. A
veure si els saps trobar!
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Literatura Comparada Proposta 19 Gri grill i altres animalades

APOLLINAIRE, Guillaume. El Bestiari. Barcelona: Lleonard Muntaner, Editor, 2006.
Text bilingüe. Traducció de Joaquim Sala-Sanahuja.

ALBALAT, Antoni. Quines bèsties! Alzira: Bromera, 1998.

BONMATÍ, Ricard. Estimades feres. Sant Adrià del Besòs: Bruño, 1990.

CASAS, Lola. Poemes i cançons, bestiari. Barcelona: Publicacions de lʼAbadia de
Montserrat, 2001.

CARNER, Josep. Museu zoològic. Barcelona: Sopa de Llibres. Barcanova,1998.

CARNER, Josep. Bestiari. Barcelona: Sopa de Llibres. Barcanova, 1998.

DELGADO, Josep Francesc. Endevina, endevinaràs, quin animal seràs (trenta-una
endevinalla d’animals i una de la lluna). Barcelona: Columna, 1995.

DESCLOT, Miquel. Bestiolari de la Clara. Barcelona: Edelvives, 1992.

LARREULA, Enric. Bestiesari. Sant Adrià del Besòs: Bruño, 1995.

QUART, Pere. Bestiari. Barcelona: Editorial La Galera, 1997.

XIRINACS, Olga. Marina-Cavall de mar. Barcelona: Barcanova 1998.
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Solucions Gri grill i altres animalades

Abans de la lectura

La poesia és joc, música, conte, màgia...
El grill
Gri grill i altres animalades, i és un llibre de poemes
Lʼanimal protagonista del poema és el mico
El títol del poema és «Mico de zoo»

La natura
diligent ens procura
una bèstia
per a cada molèstia.
Si a les fosques
ja no piquen les mosques,
hi ha els mosquits
que treballen de nits.

El títol que Pere Quart hi va posar: «Mosques i mos-
quits»

SOLUCIONARI

PROPOSTES DE COMPRENSIÓ LECTORA

Durant la lectura

galeria / alegria
cosa / Osca
amor / móra
sostre / ostres
mel / elm
afer / fera
cua /cau

llop / poll
arròs / sorra
llom / moll
sac / cas
món / nom

Després de la lectura

Jocs de paraules:

GOS FOTOGÈNIC (p.12): gos canyella, torrent de
pèls rossos
LA FONT DEL DRAC (p. 14): dubtosa com un mi-
ratge que hagués encantat un mag
MARINA (p. 15): pupil·la allargassada, aleta de tauró,
espina al mar clavada
JOCS DE PLATJA (p. 17): com ombres es dibuixen
en la llum de la vesprada
GOS ABANDONAT (p. 20): goteja pluja i llàgrimes
dʼamor incondicional
CABRIOLA (p. 24): lʼimprovisat trapezista
ATXIM! (p. 25): nas dʼaixeta
RATPENAT (p. 26): com papallona gegant, pel seu
radar guiat
ESTOL DE GAVINES (p. 28): lluint com brillants pet-
xines, semblava que el mateix sol lʼombra els hagués
pintat
LʼARANYA (p. 31): brodat
EL MOSQUIT (p. 42): molest despertador
BORINOT PORTUGUÈS (p. 45): amfitrió
LA XARXA (p. 46): quines armes tan fines es munta
per cruspir!
OCELL DE PEU: (p. 48): com una estàtua sʼha que-
dat

Propostes lúdiques

Sis mitges mosques
Una mosca, les mitges mosques no volen
A lʼúltima volta
El poll
Tots. Cap no seʼl treu per menjar
Cap. Cap a Cantavella hi anava jo
Un embarbussament
El gat.
Cap. Els gossos no enraonen
Mullat
Abans de reclamar al cambrer, el client va carregar la
sopa de sal
LʼArt i la Cora

De Pere Quart:
cérvol, porc, zebra, tigre, girafa, pingüí
De Josep Carner:
gall, mussol
De Ricard Bonmartí:
ximpanzé, sargantana, dofí, balena
De Miquel Desclot:
marieta, centpeus, pop, mosca
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Exercicis dʼampliació

gos - lladruc
gos, llop, xacal - udol
gos - clapit
cavall - renill
gat - miol
gallina - escatainar
gallina - cloquejar
lleó, ase - bram
xai, be, cabra, cabrit - bel
bou, vaca - bramul
bou, vaca - braol
bou, vaca - mugit
porc - güell
lleó - rugit
granota - rauc
grill - ric-ric

Solucions Gri grill i altres animalades

SOLUCIONARI

PROPOSTES PER A LA DIVERSITAT

Exercicis de reforç

valent - lleó
cruel - tigre
tossut -mula
gras - vaca
brut - porc
alt - girafa
boig - cabra
fort - toro

presumit - gall
covard - gallina
traïdor - serp
lent - tortuga
lleig - gripau
petit - mosquit
pallasso - mona
fidel - gos

Exercicis de reforç

semblar una olla de grills - haver-hi molt de soroll
anar a pas de bou - molt a poc a poc
córrer com un conill - veloçment
morir com un pollet - sense defensar-se
estar com el gat i el gos - barallar-se contínuament
tenir gana de llop - estar afamat
pujar-li la mosca al nas - enfadar-se
estar sol com un mussol - sol del tot
ser un gat vell - saber-se-les totes
tenir llengua dʼescurçó - practicar la calúmnia
ser lʼase dels cops - carregar-se-les sempre
anar-seʼn amb la cua entre cames - marxar avergonyit

Interdisciplinarietat

Tranquil·litat, calma / Gri Grill
Alegria / Gos fotogènic
Enfadament / Gripaus de bosc
Diversió, plaer / Jocs de platja
Sorpresa / «Plastilinista»
Afecte, compassió / Gos abandonat
Esglai, por / Trobada salvatge
Vivor, espavilament / Ocell de peu
Constància, perseverança / Darrere la porta



Núria Albertí Gri grill i altres animalades

Crèdits

Disseny i producció tècnica: EDUCARTIST, S.C.P.




