L’univers poètic de Miquel Martí i Pol
www.miquelmartiipol.cat/app

Visc en un poble petit,
en un país petit
i, tanmateix, vull que quedi ben clar
que això que escric ho escric per a tothom,
i que per mi és com si el món sencer
girés entorn de l’eix dels meus poemes.
Miquel Martí i Pol
Jugant a fer poesia amb la llengua i amb la vida pròpia.
Una rotllana creixent de nens, de poetes i de mestres,
que es creen i es recreen: juguen el joc de l’educació.
Marta Mata i Garriga
El contacte amb el poeta, amb la seva obra, i la resposta d’aquells
nens i nenes, va conferir a aquella experiència una dimensió màgica,
inesborrable...
Ramon Besora
No em canso mai de dir i de repetir que de tots els problemes que
tenim, de totes les urgències que ens reclamen, el que mereix més
atenció, tenacitat i paciència és l’ensenyament.
Pere Calders

La Fundació Miquel Martí i Pol de Roda de Ter presenta el
projecte « L’univers poètic de Miquel Martí i Pol»
Pol» , que vol vincular
la cultura catalana, l’educació i la poesia amb l’ús de les tecnologies
digitals.

Què és «L’univers poètic de Miquel Martí i Pol»?
És una aplicació per a tauletes mòbils i pissarres digitals que
pretén apropar els infants a la poesia per mitjà de l’obra de Miquel
Martí i Pol.
L’aplicació està pensada perquè els infants interactuïn amb la
literatura amb l’ús d’il·lustracions atractives i dinàmiques i de jocs
que estimulen l’experimentació poètica, la creativitat i la lectura.
Com accediraccedir-hi:
Des de Google Play i Apple Store.
Per a pissarres digitals i ordinadors:
Només cal anar a http://www.miquelmartiipol.cat/app/ i triar la
icona amb l’opció corresponent (s’obté l’enllaç directe per jugar
amb l’app a través de l’ordinador i la pissarra tàctil i digital).

Educació i noves tecnologies: entorn familiar i entorn escolar
L’app s’adreça a infants d’entre 4 i 12 anys. Atès que es poden
fer lectures amb diferents graus de profunditat, l’aplicació permet
que puguin gaudir de la poesia tant els nens i nenes que comencen
a descodificar o reconèixer paraules com els que comprenen els
significats dels poemes.
En l’aprenentatge de la lectoescriptura, així com en l’adquisició
de les habilitats bàsiques relacionades amb la cognició i la reflexió
a l’entorn d’idees simples o abstractes és fonamental
l’acompanyament dels educadors i educadores (pares i mares,
Icones per descarregar-se l’app.

mestres, monitors, etc). « L’univers poètic de Miquel Martí i Pol»
Pol»
vol incidir en els entorns alfabetitzadors (l’escola, a casa, etc.)
i garantir un suport —en aquest cas digital—
digital— que garanteixi,
faciliti i fomenti de manera natural el gust literari dels infants i
l’art.
l’educació per mitjà de l’art
En l’entorn familiar es pretén que l’aplicació «L’univers poètic de
Miquel Martí i Pol» s’afegeixi a la biblioteca dels infants i també que
sigui útil durant les estones de joc i de repòs, en què es podran
llegir i escoltar poemes, a més de contemplar i reconèixer tot un
món il·lustrat. En l’entorn escolar l’objectiu de l’aplicació és doble:
en primer lloc, ajudar en el procés d’aprenentatge i consolidació de
la lectoescriptura, i en segon lloc encuriosir els infants perquè
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s’endinsin d’una manera divertida en un univers literari que els pot
conduir al gaudi i el gust per l’art. Per tant, les possibilitats que
ofereix l’aplicació són molt diverses i, en funció del tractament i l’ús
que se’n faci, i també de l’edat els infants, podran experimentar
des de l’adquisició de nou vocabulari, fins a compartir sensacions,
sentiments i emocions gràcies als versos del poeta nacional.

En definitiva, l’aplicació és una eina molt útil per educar el gust
per la poesia tant a casa, amb els dispositius mòbils, com a les
escoles de primària, amb les pissarres digitals. A més, «L’univers
poètic de Miquel Martí i Pol» ha de facilitar el coneixement de l’obra
poètica d’un dels autors més universals de la literatura catalana del
segle XX.

«L’actitud poc entusiasta dels infants respecte a la poesia ve
marcada per uns hàbits pedagògics poc adequats. [...] L’anàlisi
d’aquesta actitud ens ha fet veure que massa sovint hem enfrontat
en fred el nen amb la poesia i per això aquesta ha aparegut com una
fortalesa inexpugnable i ha creat una actitud distant. D’altra banda,
sovint s’ha presentat la poesia amb un enfocament excessivament
centrat en l’examen dels aspectes més teòrics (ritme, rima,
estrofismes, etc.). Finalment, era evident que existia una manca
d’incentius personals».

Enllaç amb el vídeo promocional:
https://www.youtube.com/watch?v=3oy7hqQ8tOY
Enllaç amb el vídeo-documental “La
La literatura com a eina de
socialització. L’univers poètic de Miquel Martí i Pol”
Pol (abril 2017):
https://www.youtube.com/watch?v=pZ0JBffsnDE

Ramon Besora. «Actitud davant la poesia».
A: Escola i creativitat, 2003.
«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» vol escurçar el
distanciament entre la literatura i els infants amb noves fórmules
d’interacció amb el gènere poètic. Les tecnologies digitals, tan
presents a la vida quotidiana de petits i grans, ofereixen
plataformes que permeten submergir-se en el món poètic
mitjançant el joc i la lectura d’una nova tipologia de llibres
il·lustrats.
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« L’univers poètic de Miquel Martí i Pol»
Pol» a l’escola:
Els mestres i les mestres de primària disposen d’un ventall ampli
de textos poètics per treballar a l’aula a través de la pissarra digital.
A més, des de la Fundació Miquel Martí i Pol s’ofereix a les escoles,
de forma gratuïta, que un professional de la institució vagi al centre
a fer un taller breu sobre l’eina digital per apropar-la i explicar-la als
educadors i educadors interessats.
«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol» és un recurs digital
integrador, no exclusiu, que permet que els infants amb menys
recursos puguin interactuar amb l’univers poètic martipolià a l’aula
de l’escola, ja sigui mitjançant les classes amb la mestra o el
mestre, o també amb les tauletes digitals que molts centres ja
disposen. Sovint, molts centres utilitzen les tauletes mòbils pels
anomenats racons (mentre un grup d’infants llegeixen volums de la
biblioteca, uns altres ho fan a través de les TIC). «L’univers poètic de
Miquel Martí i Pol» pot ser present, doncs, en els dos àmbits.
Aquest 2017 s’han fet dos tallers al Centre Ocupacional de Sant
Tomàs de Manlleu (Osona) amb grups de persones amb dèficit
intel·lectual. Es tracta d’una prova pilot que ha finalitzat amb èxit ja
que ens ha demostrat que el col·lectiu també pot accedir a la

Vídeos que mostren experiències amb «L’univers poètic de
Miquel Martí i Pol» a l’aula de l’Escola Emili Teixidor de Roda de Ter:
https://youtu.be/x1tQUeH87wQ
https://youtu.be/3mKPnl565LQ
https://youtu.be/BrfFkNvOVgo

literatura a través d’aquest recurs digital.
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Contingut

1. L’univers poètic de Miquel Martí i Pol.

A nivell funcional, l’app permet interactuar a través de 6 opcions

El fris poppop-up il·lustrat:

amb un menú principal molt simple i amb unes icones molt
intuïtives, sense ordres ni pautes per incentivar la llibertat
d’aprenentatge. Les opcions són les següents:
1. L’univers poètic de Miquel Martí i Pol
2. Breu biografia adaptada per conèixer l’autor
3. El taller de poesia
4. La biblioteca de textos il·lustrats i recitats
5. Tipus de lletra
6. Crèdits

L’aplicació ofereix 40 textos poètics identificats amb
diversos elements il·lustrats que formen part d’un fris plantejat
com un llibre pop-up que representa el paisatge i l’entorn proper a
Miquel Martí i Pol. En aquest espai il·lustrat es poden reconèixer
alguns dels elements més característics de la vila del poeta: el
pont, el riu, l’església, la fàbrica, l’escola i fins i tot la casa natal de
l’autor. A més, l’usuari també hi trobarà vuit jocs interactius que
permetran experimentar amb els versos del poeta.
El fris es divideix en les quatre estacions de l’any que, al seu
torn, presenten els textos del poemari Per molts anys!, és a dir,
poemes de cada un dels mesos de l’any. Al fris, també s’hi ha afegit
poemes de La fàbrica, El Poble, La nit o La cantata d’el poble (es
parteix de la idea que no hi ha una paret entre el dia i la nit, és a dir,
que no es vol distanciar o separar els textos per a adults i els
textos per a infants; els nivells de multilectura i de comprensió de
cada usuari faran que aquest vagi descobrint matisos diferents a
cada moment de la seva vida).
A través d’aquest paisatge il·lustrat es planteja a l’infant, oïdor i
en alguns casos creador, explorar i viure intensament el fet poètic.
Es tracta d’una proposta lineal, lliure, multimodal i interactiva al
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servei de la interpretació literària i pensada per la llibertat
d’aprentatge, tant si es fa de manera guiada, amb un adult, a casa o
a l’escola, o de forma individual amb les tauletes.
A partir de les il·lustracions i els textos poètics amagats al fris
es pot treballar en diversos nivells: les estacions de l’any i els canvis
climatològics que comporten, els mesos de l’any amb les
característiques corresponents, les tradicions catalanes lligades a
cada temporada, les frases fetes o les dites que el poeta utilitza en
els seus textos, els àpats escaients per a cada període de l’any o
festivitat, etc.
La rapsòdia és una part indissociable de la poesia i, per aquest

Els vuit jocs interactius que es troben identificats en vuit
estrelles en moviment són els següents:
1) La paraula pintada
Es treballa amb els poemes «Primavera» o «Dissabte», als quals
manquen paraules que s’han convertit en dibuixos. L’infant, tant per
context com per contingut, pot relacionar i identificar el dibuix amb
la paraula que falta al poema i, al seu torn, arrossegar-la al vers
corresponent. El poema apareix recitat i l’infant el pot escoltar les
vegades que facin falta.

motiu, tots els textos que apareixen a l’aplicació es poden sentir
recitats. Els infants, a més, tenen l’opció de recitar els poemes i de
gravar-los per sentir-los quan vulguin.
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2) Joc dels aforismes
Es treballen quatre aforismes en quatre pantalles diferents que
funcionen com a joc cada una. Els infants poden comprendre el
significat dels versos amb l’ajuda de les il·lustracions. En aquest joc
el factor temps hi és present i per això es pot engegar un
temporitzador. Tots els aforismes apareixen recitats.

3) Recita!
L’infant pot llegir en veu alta el poema «Com que ara ve el bon
temps...» i gravar-se amb una opció que permet descarregar-se
l’àudio final a l’ordinador de l’escola o al de casa.
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4) Les estrofes infiltrades!

5) El poema desendreçat!

Hi ha diverses estrofes que no formen part dels poemes «Estiu» i
«Foc de Sant Joan». L’infant les ha de trobar i arrossegar-les al llibre
que apareix dibuixat per descartar-les. Si l’infant necessita ajuda,
pot escoltar el poema recitat les vegades que facin falta. Amb
aquest joc, i sense explicació explícita, els infants sabran que els
poemes es componen d’estrofes.

Els poemes «Tardor» i «Els paletes» apareixen amb els versos
desendreçats. L’infant els ha de posar al seu lloc perquè el text
tingui sentit. Si l’usuari necessita ajuda pot escoltar el poema les
vegades que siguin necessàries. Amb aquest joc, i sense explicació
explícita, els infants sabran que les estrofes es componen
d’estrofes. Es tracta d’un joc que complementa l’anterior pel que fa
a concepte.
6) Joc de la nit
Apareixen els onze haikus del poemari La nit de l’autor. L’infant ha
de relacionar cada haiku amb una imatge animada que l’explica.
Quan aconsegueix acabar apareix un microvídeo animat fet amb
il·lustracions que explica els haikus i que presenta com es fa de nit i
de dia.
Com amb la resta de jocs, en acabar, s’ofereix un desplegable a
l’infant amb una idea que permet jugar amb els textos i es proposa
compondre poemes a partir d’uns suggeriments. En aquest joc es
proposa fer un foliscopi amb un poema, de la mateixa manera que
passa amb el joc i les imatges animades.
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7) Tempesta de paraules!
S’han escapat diverses paraules del poema «Hivern» i han anat a
parar al núvol. La pluja fa que les paraules caiguin del cel i que
l’infant les hagi d’atrapar. Atenció! Només compten les paraules que
corresponen al poema, perquè n’hi ha unes quantes d’infiltrades
que l’usuari haurà de detectar i descartar. Amb aquest joc, i sense
explicació explícita, els infants sabran les estrofes es componen de
paraules. Pel que fa a concepte, el joc complementa els del «Poema
desendreçat» i «Les estrofes infiltrades» (el poema es compon
d’estrofes, aquestes de versos i aquests de paraules).
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pugui llegir i escoltar els poemes ha d’arrossegar els aliments al plat
del poeta. Immediatament després de fer-ho apareixerà una
bafarada amb els textos poètics escrits i recitats. Tots els textos
d’aquest joc pertanyen al llibre Bon profit! (premi Generalitat de
Catalunya al millor text per a infants l’any 1986). Els aliments
elaborats també s’han de cuinar (l’ou s’ha de posar a la paella per
fer-lo ferrat, i després cap al plat; la patata s’ha de pelar, després
fregit i cap al plat!).

8)
La cuina del poeta.
En el fris il·lustrat aquest joc està ubicat a la imatge de la casa on va
viure el poeta i, per tant, en tocar l’estrella és com si s’accedís a
l’interior. La il·lustradora, per dibuixar la casa, es va basar en
l’original i, per tant, es tracta d’una app que a més d’informació
literària està plena de referents reals.
Un cop dins, l’infant es troba amb un escenari ric d’il·lustracions. Es
tracta de la cuina de Miquel Martí i Pol, personatge que apareix
assegut al cap de taula a punt de començar l’àpat. Perquè l’infant
10

2 . Breu biografia adaptada de l’autor.
L’infant, si decideix conèixer qui era Miquel Martí i Pol, té l’opció al
menú principal de llegir (o que li llegeixin) la biografia adaptada de
l’autor. En l’adaptació del text s’ha procurat que els poemaris
inclosos a l’app quedin també documentats i relacionats amb la
vida del poeta.
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3. El taller de poesia
Arribats a un punt, abans o després de jugar amb els jocs o de
descobrir texts a l’univers il·lustrat, l’infant potser s’engresca a
confegir els seus propis poemes. Quan arribi aquest moment, el de
l’engrescament, el taller de poesia és la clau. Aquesta opció té
diverses propostes. El taller de poesia és un espai de creació en
què els usuaris poden redactar, gravar i guardar al seu ordinador els
seus propis poemes per enviar, si ho volen, a les xarxes socials o a
través del correu electrònic.

1. Escriviu i deseu els vostres poemes:
poemes Els infants poden
escriure, tant des de la tauleta mòbil com a través de l’ordinador
o la pissarra digital, els propis poemes. Si es juga amb un grup
classe els infants poden crear de forma conjunta. Els textos es
poden guardar en una carpeta pròpia de la tauleta o bé a una de
l’ordinador.
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2. Sou bons rapsodes? Graveu, guardeu i escoleu els poemes:
poemes
Els infants poden gravar-se en veu recitat els poemes de Miquel
Martí i Pol que troben a l’app o bé els seus propis poemes. En
aquest apartat ells trobaran dues carpetes (la seva, amb els
textos que han escrit, i una de Miquel Martí i Pol, amb els
poemes del poeta). Només es tracta de seleccionar el text que
un vol recitar i aquest apareixerà immediatament a la pantalla.
Després només caldrà recitar-lo i gravar-se amb el menú simple.
Els àudios queden guardats a l’apartat.

3. Compartiu:
Compartiu amb aquesta opció l’infant es pot descarregar els
textos de Miquel Martí i Pol i les pròpies creacions. També es pot
descarregar tots els àudios que ha gravat.
Un cop els textos són guardats a la tauleta o a l’ordinador (en un
terreny que ja no és jurisdicció de la Fundació Miquel Martí i Pol), els
tutors, pares o infants poden enviar-se els àudios i textos per
correu electrònic, felicitar-te amb un poema per una festa
assenyalada via whatsapp, etc. Les opcions són gairebé infinites!
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4 . La biblioteca de textos il·lustrats i recitats.

5. Tipus de lletra.

Al menú principal també es dóna l’opció de tenir els textos

En el procés de creació de l’app hem anat a diverses escoles a fer

martipolians de l’app aplegats per temàtiques en una biblioteca. És
una biblioteca amb tots els textos que apareixen a l’aplicació, de
manera que l’usuari els pot llegir i escoltar si va a buscar la icona
indicada.

tallers per analitzar-ne el funcionament. Això ens ha permès saber
l’opinió dels i les mestres i també dels infants. Molts dels centres
escolars deixaven palesa la importància, per a ells, de les diverses
tipologies de lletres (malgrat les divergències entre ells). Per
atendre la seva demanda hem incorporat tres tipus de lletra que es
poden aplicar a tots els textos de l’app: lletra lligada, lletra de pal i
lletra d’impremta. Segons el centre i l’edat, es pot jugar amb una
tipologia o altra.
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6. Crèdits
En forma de pestanyeta, i amb menys protagonisme que les
icones del menú principal, apareix l’opció de conèixer els creadors i
impulsors de l’aplicació, així com també les col·laboracions que
l’han feta possible.

Per al seu desenvolupament s’han usat els llenguatges de
programació Javascript i HTML5, amb la voluntat que l’aplicació
sigui compatible gairebé amb qualsevol dispositiu i plataforma,
sigui iOs o Android. També es pot accedir a «L’univers poètic de
Miquel Martí i Pol» des de l’ordinador, mitjançant el navegador, la
qual cosa facilita el seu ús en les pissarres digitals de les escoles.
La il·lustració i el disseny artístic:
En el disseny dels continguts de l’aplicació s’ha tingut cura que el
resultat final fos útil per a l’educació
educació artística dels infants i és
per això que s’ha vetllat especialment pel disseny artístic i s’ha
treballat amb molta cura el tractament de la imatge, des dels
grafismes fins a la il·lustració
Dàlia Adillon, directora artística de l’aplicació, diu que «la gràfica

Especificacions tècniques
A nivell de concepció, s’ha dissenyat una aplicació dinàmica amb
diversos índexs de dificultat d’accés que s’adapta a cada usuari.
L’aplicació s’ha concebut de tal manera que des de l’inici es permet
a l’usuari orientar la seva lectura a partir d’un índex en el qual es
reflecteixen els diversos graus de complexitat de lectura possibles.

està altament cuidada mitjançant la realització d’una il·lustració
que ha tingut en compte tots aquells aspectes que la defineixen:
des de la composició, l’equilibri, l’enquadrament, el ritme, etc., amb
una gran importància del color i l’estilització, i sempre intentant
comunicar de la manera més senzilla i potent possible».
La il·lustració ha jugat un paper fonamental en la creació de
l’aplicació. Gràcies a la tècnica artesanal, amb l’ús de la pintura
acrílica i dels pinzells, s’aporta calidesa i una gran riquesa de
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textures que, sumades a l’ús plàstic de la tecnologia han convertit
la mateixa app en una peça artística.

Quadre d’actuacions:

«L’univers poètic de Miquel Martí i Pol», doncs, és una aplicació
altament cuidada des de diferents punts de vista (el literari, el de la
programació, el del disseny, el de la il·lustració i el de l’animació), en
què ha prevalgut la professionalitat i, sobretot, l’estima i el
respecte per l’obra literària de Miquel Martí i Pol adreçada als
infants.

sis jocs, la biografia, la biblioteca de textos i el fris il·lustrat.

2016: es posa a la disposició del públic la 1a fase de treball de l’app:

2017: s’amplien les funcionalitats dels diversos apartats de l’app
(gravació en veu, possibilitat de descarregar els textos i les
locucions i possibilitat d’enviament, ampliació de textos, ampliació
de jocs, incorporació de tipus de lletra, creació de nous escenaris
il·lustrats...).
2018-2019: recaptació de diners destinats a la traducció dels
textos a l’anglès i al francès, promoció de l’eina digital a les escoles,
ampliació de les possibilitats de l’app .

16

Dades de contacte:
http://www.miquelmartiipol.cat
fundacio@miquelmartiipol.cat
@fundaciommp
@fundaciomiquelmartiipol
Facebook/FundacioMiquelMartiiPol
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