
POESÍA: A GRAFÍA DA EMOCIÓN
O obradoiro enmárcase na Escola de Escrito-

ras e Escritores da AELG, iniciativa que centra os 
seus esforzos en impartir, por concellos de todo o 
país, obradoiros con formatos e destinatarios 
diversos, nos que se abordan diferentes xéneros 
literarios e contidos. Trátase dunha iniciativa que, 
cos autores/as como guías, ten o obxectivo de 
transmitir a experiencia apaixonante do acto 
creador, tentando concienciar á sociedade do 
imprescindíbel que é a estimulación creativa na 
escrita e o seu papel complementario na forma-
ción do individuo. O proxecto aposta por ofrecer 
á mocidade un sistema lingüístico, literario e 
cultural propio no que asentar as súas raíces.

OBXECTIVOS:
1. Estimular a sensibilidade poética e fomentar 

a creatividade literaria no ámbito da poesía.

2. Internarse na riqueza da linguaxe poética e 
das súas posibilidades expresivas.

3. Achegarse ao texto poético desde unha pers-
pectiva distinta.

4. Traballar a expresión escrita e oral en diversos 
soportes.

5.  Practicar técnicas poéticas.

6. Fomentar o gusto pola lectura poética.

7. Coñecer as características e fomentar o gusto 
pola literatura galega contemporánea.

8. Fomentar a creatividade do alumnado.

9. Perder o medo a experimentar coa linguaxe.

10. Enfrontarse ao público: recital de poesía.

METODOLOXÍA:
1. Lúdico-descritiva.: explicación, exemplifica-

ción, actividades e xogos.

2. Traballo individual e en grupo. Proposta de 
lecturas e exercicios de escritura en cada 
sesión.

2. Participación activa das/os compoñentes do 
grupo sobre as propostas dadas no obradoiro.

3. Compartir cos/as outros/as as nosas inque-
danzas literarias, para ver, en e cos/as 
outros/as, a nosa diferenza.

PROGRAMACIÓN E 
DESENVOLVEMENTO DO OBRADOIRO
1. Que é a poesía? Para que serve a poesía? 

Autopoéticas.

 Definicións clásicas de poesía. Autopoéticas 
de diferentes autores/as. Reflexionamos sobre 
o que significa para cada autor/a a poesía e 
faremos unha tentativa de autopoética por 
parte de cada alumno/a.

2. Versos, rimas e estrofas. Medimos versos. 
Xogamos coas rimas e medidas. A poesía sen 
rima.

3. Recursos literarios en poesía: recursos fonéti-
cos e semánticos. A importancia poética das 
reiteracións (aliteracións, anáforas, textos 
monovocálicos, tautogramas, enumera-
cións...).

 Traballamos sobre o poema “Medo”, de 
Raymond Carver.

4. Xogamos e investigamos coa linguaxe: 
poemas roubados, poemas incompletos, 
poema completo, poema do eco, poemas 
narrados, poemas dialogados, poema Dadaís-
ta, poema sobresdrúxulo, poema hipotético, 
poemas tolos, caligramas, poema do sol, 
poema vello/poema novo, centón, acrósticos, 
jitanjáforas, lipogramas e palíndromos.

5. Outras estruturas poéticas: poemas cunha 
única vogal, versos con monosílabos, acrósti-
cos, rachamos palabras e creamos poemas... 
O contido poético das palabras. A brevidade 
intensa dos haikus.

6. Poemas que cambian as vidas. As miñas 
lecturas poéticas. Falamos e lemos sobre os 
nosos autores preferidos. Compartimos 
versos. Fontes literarias. A importancia da 
lectura poética.

7. A lectura de poemas. Xogar coa lectura de 
poemas. Vocalizar, entoar, comunicar…

8. Algunhas referencias sobre a poesía galega 
contemporánea e actual. Autor/a invitado/a.

9. O estilo propio. A publicación da intimidade. 
Escribo o meu poema.

10. Lectura ou recital final.
*Esta programación poderá sufrir algúns cambios e adapta-
rase ás esixencias e interese do grupo.

Primará o traballo de escrita e pretendo ser 
un mediador que ilusione aos alumnos. Conta-
xiar o pracer da poesía. Vivir a poesía e o proceso 
creativo coma unha festa da palabra.

PABLO BOUZA SUÁREZ
Pablo Bouza Suárez. Fene (A Coruña) en 

1965. Licenciado en Filosofía e Ciencias da Edu-
cación pola Universidade de Santiago de Com-
postela. Exerce como funcionario dende o ano 
1990 no Concello de Culleredo (localidade onde 
reside), desempeñando o cargo de xefe de 
servizo de Cultura e Educación.

PREMIOS
3º premio no Certame de Poesía “Hernán 
Esquío” (1984).
Accésit no Certame Nacional de Poesía “Pérez 
Parallé” (2000).
1º Premio no Certame Nacional de Poesía “Pérez 
Parallé” (2002)
1º premio ex aequo no Certame de Poesía “Con-
cello de Vilalba” (2003).
1º premio no Certame de Poesía “Concello de 
Vilalba” (2004).
1º premio no Certame de Poesía “Conde de 
Gondomar” no Val Miñor (2007).
3º premio no Certame de Poesía da Asociación 
“Rosalía de Castro” de Cornellá (Barcelona) 
(2007).
1º Premio no Certame de Poesía “Francisco 
Añón” (2008) do Concello de Outes.
1º Premio no Certame de Poesía “Concello de 
Marín”( 2009).

1º Premio no Certame de Poesía “Concello de 
Vilalba” (2009).
1º Premio no Certame de Poesía “Concello de 
Vilalba” (2010).

PUBLICACIÓNS

Libros:
In aeternum. Poesía, Deputación da Coruña 
(2007).
O home que falaba coas baleas. Colección 
Premio de Poesía “Francisco Añón”, Concello de 
Outes (2008).
Ingrávido Signo. Espiral Maior (2010)
Na intimidade do azougue. Espiral Maior (2011)
Os privilexios dos somnábulos. Alvarellos Edito-
ra (2014)

Obradoiro de
Creación Literaria

Poesía:
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Lugar:
Aula de estudo da Biblioteca Pública Municipal

“Xosé María Pérez Parallé”.
Casa da Cultura de Fene

Duración: 
20 horas/10 sesións semanais de 2 horas cada unha.

Unha das sesións será impartida por
un/ha escritor/a convidado/a.

Datas de realización
(mércores e xoves) e horario:

Datas:
14 setembro; 20 de setembro; 28 de setembro;

5 de outubro; 11 de outubro; 18 de outubro;
26 de outubro; 2 de novembro;

9 de novembro e 16 de novembro.

Horario:
De 18:30 a 20:30 h.

Prazas limitadas:
Máximo de 20 (maiores de 16 anos).

Adxudicaranse por orde de inscrición.

Inscricións:
Gratuítas, do 1 ao 12 de setembro
na Biblioteca Pública Municipal

“Xosé María Pérez Parallé” nos seguintes horarios:
Do 1 ao 8 de setembro

(de luns a venres en horario de 10:00 a 14:00 h)
Os días 11 e 12 de setembro

en horario de 16:00 a 20:30 h.

Unha iniciativa da
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