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Quan la poesia entra a l’escola   
Jaume Centelles Pastor 

El diccionari defi neix poesia com a ‘l’art del llenguatge que consisteix a expressar un o diversos 
temes, una idea, un sentiment, etc.’, però sabem que la poesia és molt més perquè té tantes 
cares que costa de defi nir. La poesia són acròstics, limericks, haikus, rodolins, jocs, fets amb pa-
raules com les que usem per anar al mercat però escrites d’una altra manera.    

PARAULES CLAU
• poesia
• lectura
• escriptura
• joc
• imaginació
• emocions
• creació

FINESTRA 
OBERTA

 Un poema 

és escoltar el batec

del cor de les pedres.

  (Jean-Pierre Siméon)1  

 Quan la poesia entra a l’aula sempre genera 
emocions. De vegades, ho fa a través de la pa-
raula dita, recitada, i té a veure amb l’oralitat i 
la musicalitat. 

En altres ocasions, arriba amb la lectura d’un 
poema que no necessàriament ha de ser comprès 

particular de lectura en què tenen importància 
l’estètica o els paral·lelismes amb el text.

Els infants que llegeixen poesia prenen conscièn-
cia de la diferència que té amb altres tipologies 
textuals i entenen que hi ha una tensió entre 

Quan la poesia entra a l’aula 
sempre genera emocions: 
té la capacitat de generar 
interpretacions divergents 
segons el bagatge de cadascú

de la mateixa manera per tots els infants, perquè 
la poesia té aquesta capacitat de generar interpre-
tacions divergents segons el bagatge de cadascú. 

També entra a través de la mirada d’un poema 
il·lustrat, d’unes imatges que comporten una forma 
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El valor de la poesia és 
transmetre coneixements 
gràcies a la seva rima, 
musicalitat, joc, respiració, oïda 
i metàfores que fan possible 
que amb paraules puguem 
intuir coses que s’assemblin a la 
realitat

L’escola pot ser un mitjà 
estimulant: cal que el contacte 
amb la poesia no sigui 
esporàdic, cal que hi hagi 
continuïtat, que sigui habitual

  Segons el moment evolutiu dels infants, hi ha 
poemes adients per a tots ells.

Primer hi ha la poesia que senten els nadons. Són 
les cançonetes de falda, les moixaines que els fa 
la mare, els rodolins, els batecs del cor («Aquest 
és el pare, aquesta és la mare, aquest fa les 
sopes...»), cançonetes per anar a dormir («Son, 
soneta, vine aquí, a la vora del coixí, quan la so-
neta vindrà, el [nom] s’adormirà»), per conèixer 
el propi cos («Ball manetes, toca galtetes, toca-les 
tu, que les tens boniquetes...»).

Després hi ha la poesia que coneixen al pati de 
l’escola, quan salten a la corda, quan han de triar 
els equips, etc.:
•   «Una plata d’enciam, ben amanida...»
• «Una mona hi ha al terrat amb el cul arre-

mangat...»
• «La gallina ponicana poni un ou cada set-

mana...»

I per a cicle superior hi ha la música. Els infants 
coneixen una pila de cançons, les canten, i so-
vint són poemes. Només cal escoltar amb ells 
els seus cantautors preferits i posar sobre la 
taula les lletres per comentar-les. També podeu 
presentar alguns rapers que fan poemes comba-

l’escriptura formal i l’emoció de la paraula (par-
lada, llegida o mirada).

COM PODEM DEFINIR LA POESIA?    
 Hi ha qui diu que la poesia no existeix si no es 
desperta mitjançant la lectura i la imaginació 
de qui la llegeix o l’escolta. Hi ha qui afegeix 
que la poesia és misteriosa i difícil de penetrar, 
que presenta incògnites, que no se sap ben bé 
a què respon. Hi ha qui apunta que la poesia 
és, sobretot, subjectivitat i que, per tant, no 
importa el que ens vol transmetre el poeta 
sinó el que provoca en nosaltres (sensacions, 
intensitats, etc.)

En el que molts autors coincideixen és en el seu 
valor de transmetre coneixements gràcies a la 
seva rima, musicalitat, joc, respiració, oïda, me-
tàfores, etc., que fan possible que amb paraules 
puguem intuir −la intuïció és una eina poderosa 
que ens obre camins− coses que s’assemblin a 
la realitat. I, d’altra banda, coincideixen a dir 
que la poesia és per ser viscuda, no explicada i, 

en aquest sentit, caldria desescolaritzar-la una 
mica més i no estar tan atents a la mètrica i a 
comptar síl·labes, per exemple. En aquest sentit, 
compartim els pensaments del poeta Ramon 
Besora2 quan diu:

L’escola ha de facilitar que els infants vegin en la 

poesia una expressió lliure, no el fruit d’una rigi-

desa normativa, i s’adonin que un poema no és 

de cap manera una assonància o un nombre de 

síl·labes, sinó l’expressió d’un sentiment, d’una 

vivència, d’un pensament: és allò que l’autor veu, 

sent, experimenta quan acluca els ulls, quan vol 

escoltar els refl exos misteriosos del món. 

 Sigui com sigui, la poesia no és racional i, de 
vegades, no s’acaba d’entendre del tot però tant 
és perquè a la vida hi ha moltes coses que no en-
tenem. El que compta és que ens aporta una visió 
del món diferent, ens fa pensar i ens emociona. 

Altres comentaris que es fan sobre la poesia 
a l’escola i que la valoren poc van en la línia 
d’apuntar que és una cosa antiga, que només 
es fa servir a les escoles, que els poemes només 
tenen sentit episòdic llegits d’un en un i no estan 
relacionats o connectats amb altres temàtiques, 
i que només hi recorrem en dates assenyalades 
(Nadal, jocs florals).

  POESIA A L’ESCOLA 
 L’escola pot ser un mitjà estimulant si es donen 
un parell de condicions.

En primer lloc, cal que el contacte amb la poesia 
no sigui esporàdic, cal que hi hagi una continuï-
tat, que sigui habitual.
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tius, feministes, de denúncia social i, depenent 
de la zona on sigueu, teniu al vostre abast 
una mina en el folklore local. Per exemple, el 

projecte Corranda a les terres gironines, les 
albades a València, ses patacades a Cadaqués, 
les jotes de l’Ebre, etc.

En segon lloc, cal que el mestre tingui sensi-
bilitat i sigui capaç de transmetre passió als 
seus alumnes. Que estigui al dia dels nous 
corrents poètics i conegui les novetats edito-
rials. Si aconsegueix que a l’aula hi hagi un 
bon clima basat en la confiança i en la quali-
tat de les relacions, serà més fàcil. És funció 
seva posar-los en situació. Si ha previst tenir 
alguns poemes penjats a les parets i si el clima 
és favorable, estarà en disposició d’extreure 
dels alumnes la seva capacitat poètica, de 
permetre’ls expressar les seves sensibilitats a 
través d’un codi diferent, disposats i estimulats 
per practicar jocs amb paraules, sonoritats, 
metàfores i associacions inversemblants. Es 
tracta d’incloure la poesia a l’aula de manera 
vivencial, vital, entrant al fascinant món de la 
poesia, però per la porta gran, com qui va al 
teatre, ben mudats, disposats a gaudir d’un 
temps que ens canviarà la mirada de tot allò 
que ens envolta, però també la mirada que 
tenim de nosaltres mateixos. Hi poden entrar 
a través del joc, exercitant la lectura dels bells 
poemes que trobareu als poemaris, escrivint 
individualment o col·lectivament, emprant els 
sentits. Val la pena. 

JUGAR AMB LA POESIA   
 Deia Neruda: «L’infant que no juga no és un 
infant, però l’home que no juga va perdre per 
sempre l’infant que vivia en ell i que li faria molta 
falta tenir». El poeta xilè volia significar que per 
ser creatiu cal ser agosarat i no deixar-se atemo-
rir per vergonyes o prejudicis. Una manera de 
conèixer i aprendre poemes és a partir de jocs: 
recitar seguint el ritme del poema donant cops a 

Cal que el mestre tingui sensibilitat i sigui capaç de transmetre passió als 
seus alumnes incloent la poesia a l’aula de manera vivencial, vital, i que 
estiguem disposats a gaudir d’un temps que ens canviarà la mirada de 
tot allò que ens envolta i de nosaltres mateixos
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ESCRIURE LA POESIA  
 Escriure costa i una de les tendències més fre-
qüents és allargar els versos amb paraules buides 
de contingut. Recomanem que després d’escriure 
es llegeixi un parell de vegades en veu alta per 
eliminar les paraules supèrflues. 

 SENTIR LA POESIA  
La poesia és a tot arreu i, si emprem els sentits, 
podem fer aproximacions fantàstiques, ja sigui 
inspirant-nos amb l’olfacte (l’olor d’una flor, 
d’un aliment, d’un perfum, olors desagrada-
bles), o amb l’oïda (sobretot amb la música, 
però també amb els sons de la paraula o, fins i 
tot,el silenci), el tacte (tocar un objecte amb els 
ulls tancats, notar l’escalfor o el fred, la suavitat 
d’una pell), el gust (els sabors ens ofereixen 
una amalgama de sensacions inabastable) i 
especialment la vista, que ens ajuda a veure el 
món d’una manera diferent i fa que irrompin 
els poemes. 

algun objecte, buscant una paraula que comenci 
per una lletra determinada, esbrinant les que 
acabin igual, cantant-les, etc. 

Un joc molt divertit consisteix a agafar una baralla 
de cartes espanyoles (52 cartes) i enganxar al 
darrere d’algunes d’elles −12 per exemple− un 
verset d’un poema. Després es disposen sobre la 
taula totes les cartes, amb les imatges visibles i 
les frases amagades. El primer jugador agafa una 
carta a l’atzar (per exemple, el quatre d’espases), 
la gira i comprova si hi ha vers. Si n’hi ha, el deixa 
a la vista de tothom. Si no n’hi ha, se la queda.  

  Quan el poema està complet, es compten les 
cartes que té cadascú i qui en té menys és el 
guanyador; això vol dir que és qui més ver-
sets ha trobat. Tot seguit s’intenta ordenar el 
poema perquè tingui sentit i es compara amb 
l’original. 

També podeu entrar a la poesia mitjançant 
la tècnica del blackout,3 una manera molt 
senzilla de crear un poema partint d’un text 
escrit (article de diari o revista, fotocòpia 

Una manera de conèixer i 
aprendre poemes és a partir 
dels jocs: recitar seguint el ritme 
del poema donant cops a algun 
objecte, buscant una paraula 
que comenci per una lletra 
determinada, entre d’altres

d’una pàgina de llibre) i seguint unes instruc-
cions concretes.

La idea és aprofitar algunes de les paraules que 
hi ha en el text i fer brollar el poema que s’hi 
amaga. No cal llegir amb deteniment, només 
triar una paraula que ens agradi i que estigui 
carregada de significat, ancorar-la, i anar en-
cerclant i anotant les altres paraules que es 
vulguin usar. 

LLEGIR LA POESIA   
 Llegir un poema ens proporciona plaer, el plaer 
d’entrar en l’univers del poeta i d’apropiar-nos 
de les seves paraules, encara que, tal vegada, no 
acabem d’entendre què ens vol dir. Una bona 
activitat es llegir en veu alta sobre un fons mu-
sical. Una lectura pausada, dramatitzada, amb 
silencis, ofereixmoments emotius irrepetibles i 
màgics. Proveu-ho amb Qüestió d’armes,4 d’en 
Franz Andres Morrissey. 

Un parell d’activitats

•  Rodari, sempre Rodari, ens aporta nombroses idees. Al llibre 
Contes per telèfon5 hi ha un relat titulat «Inventem els números», 
on es recita una taula de multiplicar («Tres per u, Olot i Besalú 
/ Tres per dos, bistec de gos / Tres per tres, salta, pagès», etc.) 
que ens convida a escriure una altra taula similar canviant les 
paraules però conservant la rima.

• Una altra idea és escriure un poema col·lectiu seguint una 
consigna. Per exemple, que a cada vers aparegui la darrera 
paraula del vers anterior, com fa Rafael Alberti6 a «Nocturno». 
Es pot inventar un primer vers («A la meva ciutat hi ha molts 
carrers…») i, a partir d’aquí, els infants, al seu torn, van encade-
nant el poema.   
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5. R. RODARI (2012), Cuentos por teléfono, Barcelona, Juven-

tud.

6. R. ALBERTI (2003), Obras completas. Poesía II, Barcelona, 

Seix Barral.

 Hem parlat de:
• Poesia.

• Materials curriculars i recursos didàctics.
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 jcentell@xtec.cat 

Aquest article fou sol·licitat per Guix. ElEmEnts d’Acció EducAtivA el mes d’octubre 

de 2021 i acceptat el mes de febrer de 2022 per ser-hi publicat.  

d’aprenentatge i d’emocions compartides, i és 
que la poesia, ja ho sabeu, no té límits! •

Notes 
1 . J.P. SIMÉON (2006), Un poema para curar a los peces, Ma-

drid, Kókinos.

2. Ramon Besora és mestre i autor d’incomptables llibres 

de poesia infantil, com ara Les oques van descalces, Labe-

rint roig, L’arbre de les lletres, Què veus, eriçó?, Zoo de 

paraules.

3. Si voleu saber més coses sobre el blackout (poesia ama-

gada) consulteu la revista Guix núm. 462, de desembre de 

2019, p. 68.

4. Arms issue (Qüestió d’armes) és un poema d’en Franz An-

dres Morrissey que podeu trobar traduït per Glòria Bordons i 

Julie Wark al web viulapoesia.com 

 Un poema pone las palabras del revés

y ¡ale hop!

el mundo es nuevo.

Si aconseguim que entri la poesia a l’escola, se-
gur que proporcionarà als nois i noies moments 

Llegir un poema ens proporciona 
plaer: el plaer d’entrar en l’univers 
del poeta i d’apropiar-nos de les 
seves paraules, encara que no 
acabem d’entendre què ens vol 
dir
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