
P R O P O S T E S  D I D À C T I Q U E S  D E  L A  C A N Ç Ó
L L I B R E S ,  D E  D A N I  M I Q U E L



 

Escolta i mira la cançó Cuidem els llibres, de Dani Miquel.

BROMERA I DANI MIQUEL PRESENTEN:

#CUIDEMELSLLIBRES

Cuidem els llibres és una cançó de Dani Miquel que forma part de la campanya

#El valor dels llibres, impulsada per Bromera, i amb la qual es pretén reivindicar el

llibre com a producte cultural i donar a conéixer el treball de totes les persones 

 vinculades  al món editorial.  L’objectiu principal de la campanya és conscienciar-nos

de la importància de respectar els llibres i de rebutjar  les còpies  il·legals de llibres

publicats i la seua difusió.

 

Tot seguit us proposem algunes activitats i jocs per a aprendre i passar-ho bé després

d’escoltar la cançó. Es poden fer en família o de manera individual, segons l'edat de

l'alumnat.

 

Durant tota la cançó, Dani Miquel parla dels llibres i de la importància de tindre'n

cura d'ells. Però, saps com es fa un llibre?

 

Per a començar et proposem una visita virtual a l'exposició Com es fa un llibre?,

de la Fundació Bromera. En acabar la visita  t'espera un repte, així que obri  bé els

ulls!

Els llibres, com es fan?

https://youtu.be/A8zQPT37NG0
https://youtu.be/A8zQPT37NG0
https://view.genial.ly/5e959327d82ffd0dbff4d3e1/learning-experience-challenges-fundacio-bromera
https://view.genial.ly/5e95b3f214cde90e0420aa96/presentation-com-es-fa-un-llibre
https://view.genial.ly/5e95b3f214cde90e0420aa96/presentation-com-es-fa-un-llibre


 

 

He viatjat en tren, he pujat a l’Everest,

m’he rebolcat per terra amb l’Estellés,

m’he clavat dins d’un espill,

i ha eixit un mag d’un setrill.

 

Amb la Carmesina i el cavaller Tirant,

a una illa deserta hem desembarcat.

Robinson Crusoe ens ha dit:

“aneu amb compte, que ve Moby-Dick”.

 

A lloms d’un gegant, els estels he acariciat, he pegat

la volta al món

i a casa he tornat, que bé, que bé que ho he passat!

 

Els llibres obrin

les portes de la imaginació,

conten històries plenes d’emoció.

 

Els llibres donen vida, plaer i llibertat...

Si lliges tindràs

més vides que un gat.

 

Descobrim tresors, trobarem secrets, ens enamorem...

Un llibre, un llibre llegirem.

 

Els llibres  són cultura, entre molta gent els fan.

Respecteu-los,

tingueu cura i no s’acabaran.

 

Els llibres ens ajuden a viure i respirar,

autors i llibreries hem de cuidar.

 

No els fotocopieu, no els pirategeu, 
per internet no us els passeu,
perquè si no, el llibre el mateu.
 

Lletra i música: Dani Miquel

ELS LLIBRES, LA CANÇÓ



 

 

 1. En les primeres estrofes de la cançó apareixen referències a diversos

personatges literaris.  Sabries identificar-los? 

Una de personatges i d'autors...

2. A banda de personatges literaris,  al principi de la cançó s'esmenta un

important poeta valencià, de Burjassot. Troba'l!

3. En aquestes estrofes també trobem amagades altres referències a contes i obres

molt conegudes.  Les has descobert?  Comprova-ho i endevina la resta de reptes

que et proposem.  Juguem!

Va ser un periodista, escriptor i

un dels  més importants poetes

valencians del segle xx i dels

més reconeguts en valencià. 

 

D'ell s'ha dit que és el millor

poeta valencià des de l'època

d'Ausiàs March i Joan Roís de

Corella.

 

Fes una recerca a la xarxa
d'alguns dels seus poemes.
Molts estan musicats per
artistes valencians com
Raimon o Pau Alabajos.

https://view.genial.ly/5e9c66429f55700daa4d92b1/game-joc-personatges-de-contes-bromera
https://view.genial.ly/5e9c66429f55700daa4d92b1/game-joc-personatges-de-contes-bromera
https://www.youtube.com/watch?v=RnBMtCGrs08


 

 

Identifica el tipus de rima que hi ha entre els
diferents versos de la cançó.

 

La cançó Cuidem els llibres segueix els paràmetres d'una poesia i per això està

composada a base de versos que rimen entre sí. Recordes que és la rima?

 

La rima és la coincidència parcial o total d'uns sons al final dels versos per  a produir

un efecte de musicalitat.  Pot ser consonant, si els sons repetits són exactes (espill  i
setrill), o assonant, si només hi ha coincidència de les vocals (Estellés i Everest).
 

 

 

 

 

 

 

Seguint amb la poesia, Dani Miquel fa servir algunes figures retòriques per a

embellir la cançó i remarcar aquelles coses a les quals vol que parem especial

atenció. Això fan els poetes! 

 

Llig estos versos, identifica la figura retòrica (metàfora, hipèrbole,
comparació, personificació...) Què ens vol dir Dani?
 

 

Els llibres obrin les portes de la imaginació.
 

_________________________________________________
 

Si lliges, tindràs més vides que un gat.
 

_________________________________________________
 

El llibre el mateu.
 

_________________________________________________
 

 

 

 

 

Poesia i música



PROJECT DESCRIPTION

 

Després d'analitzar alguns dels versos de la cançó i de fer una visita guiada a

l'exposició virtual de la Fundació Bromera,  ja hauràs descobert quin és el missatge

que ens vol transmetre Dani Miquel amb aquesta cançó.

 

Havies escoltat abans el terme pirateria?

 

______________________________________________

 

Per què penses que s'utilitza la paraula pirateria per a fer referència a l'ús de còpies

no legals de llibres o altres productes?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________

 

En primer lloc, canta la cançó dels llibres seguint la gravació de Dani Miquel. Quan ja

hages aprés l’entonació de les frases, pots practicar, com en un karaoke per a cantar-la

sense l’ajuda de Dani. Per a això, fes servir aquesta base musical, sense la veu del

cantant.

 

Ara et toca a tu fer la teua pròpia “Cançó dels llibres”. Pensa en llibres que hages

llegit i els seus personatges. Ara t’has de calfar el cap buscant paraules perquè rimen

els versos (hi ha diccionaris i aplicacions  per a facilitar-te aquesta tasca).

 

Una vegada ja has treballat bé els versos i els has passat a un full net (posant un vers

per cada línia) és el moment d’assajar. És la part més divertida! 

 

Posa’t la base musical i, amb el full davant, practica la teua lletra. Segurament et tocarà

fer ajustaments afegint paraules, síl·labes i onomatopeies. Demana ajuda als teus

familiars per a completar almenys algunes estrofes. Quan ja sone bé i la lletra es puga

acompassar a la música, és el moment culminant: la interpretació!

 

Si el resultat et resulta satisfactori, pots gravar-la i enviar-la als teus companys i

companyes i, si t’abelleix, també ens la pots fer arribar a 

 comunicacio@bromera.com.
 

Molta sort!

I si fas la teua cançó?

El missatge

 

 


