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El penjat juganer és un ésser singular i solitari que, 
de tant en tant, es presenta en la literatura adoptant 
edats, gèneres i tarannàs ben diversos. L’exemplar 
protagonista d’aquesta novel·la en vers rimat és un 
noi que va començar a viure intensament al final del 
segle passat, i que de segur que avui recorda amb 
enyor aquells dies de sotracs i efervescències que ja 
anaven modelant el jan que havia de ser.

TEMÀTICA: l’adolescència, la maduresa, la rebel·lia, 
la relació entre l’individu i el grup, l’amistat.

GÈNERE: novel·la en vers rimat.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la recerca de la pròpia 
personalitat, la capacitat d’aprendre a estar en el 
món i de ser un mateix, la relació amb les persones 
que ens envolten: les amistats, els amors, la família, 
etc.

CLAUS PER A LA LECTURA
La poesia narrativa
Aquest llibre és una novel·la en vers rimat. El gènere 
no és nou (l’èpica clàssica també era narrativa rima-
da!), però de tan poc habitual en la literatura per a 
joves, se’ns apareix com un format ben original. Lle-
gir-lo en veu alta tant en la intimitat com en grup aju-
darà a gaudir-ne més i descobrir-hi alt(r)es capes de 
significat.

El joc del penjat
Fer poesia és jugar amb les paraules i el penjat és això 
mateix: un joc de paraules. Ara bé, qui és el penjat i 
per què ho és? Què hi té a veure el joc tant en la trama 
com en la forma del llibre? O potser ho som tots, de 
penjats, a la nostra manera?

Ell i els altres
Ell, el Penjat, és el protagonista del relat, que se cen-
tra en la relació que té amb si mateix i amb els altres. 
Com se sent dins dels diferents grups de què forma 
part, com viu les relacions amb les noies que li agra-
den, com es relaciona amb la gent amb què treballa. 
Forma part d’alguna cosa o s’ho mira tot des de fora?

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a 
www.animallibres.cat. 

  Exploradors, al poema (Estrella Polar), un 
llibre de Josep Pedrals per a descobrir la 
poesia.

  Possibilitat de visita de l’autor i de 
l’il·lustrador.

  Els nens eutròfics, el grup de pop irònic de 
Josep Pedrals. 

  «I xerra que te xerra ens ha 
penjat», Naia Terra. Ressenya del 
llibre publicada al digital Núvol.


