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PRÒLEG

Quan va aparèixer en Miquel Desclot amb el llibre “Poesies amb suc” sota 
el braç vaig tenir una gran alegria. L’elaboració va durar més del previst i ja 
frisava per veure’n el resultat. Des del dia que vaig conèixer aquest 
projecte, vaig pensar que el resultat seria un llibre que ens oferiria 
l’oportunitat de renovar el repertori de poesies no només de les escoles, 
sinó també de les llars; uns i altres s’han nodrit durant anys dels mateixos 
models. Ja era hora de fer entrar aire fresc, nou. Estic segura que mestres i 
familiars hi trobaran poesies per a qualsevol moment de la vida: per riure, 
per jugar, per pensar, per viure moments dolços... tot, només amb aquest 
instrument tan fantàstic que és el llenguagte 

Què és el que fa que sigui una antologia diferent? 

Bàsicament la idea que Miquel Desclot té de la poesia infantil i que ens 
explica en el pròleg. Vegem-ho: 

“Per a mi, la poesia infantil ideal no és pas aquella que dóna, en paraules 
més planeres, allò que els nens ja podien trobar, segurament més ben dit, 
en la poesia adulta, sinó aquella que els ofereix una experiència literària 
nova, basada sobretot en les múltiples possibilitats de joc de la poesia (joc 
sonor, sintàctic, semàntic)”

Quan deia que era un aire nou, ho deia en tot el sentit, ja que al costat de 
poemes que podem trobar publicats, n’hi ha d’altres que són fruit del 
treball de recerca de l’autor, que ha sabut espigolar d'aquí i d'allà poesies 



d’arreu del món i d’autors del prestigi que s'han plantejat la difícil tasca 
d'escriure per a infants, com T.S. Eliot, Vladimir Maiakovski o Fernando 
Pesoa. Algunes han estat traduïdes pel mateix Desclot amb uns resultats 
que, com passa sovint, la versió millora l'original.

No ens podem oblidar de l’embolcall. És un llibre lluminós, alegre, que 
convida a llegir, resistent com correspon a un llibre de molt ús, d’un 
disseny acurat. Cal destacar les il·lustracions: saben captar el sentit del 
text i en fan una instantània, un flash, amb molt sentit de l’humor De 
vegades fan somriure i, d’altres, fan riure, però cap no deixa indiferent. La 
vista se n’hi va.

Petits i grans no ens hem de perdre aquest àpat, suquem-hi pa i que vagi 
de gust. Segur que tindrem una plàcida digestió.
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