Guía didáctica de Poetízate realizada polo escritor e profesor
Carlos Negro (http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=CarNegro1)

A poesía non morde
Guión de traballo sobre o libro Poetízate. Antoloxía da poesía galega
(selección de textos a cargo de Fran Alonso)
O obxectivo básico deste traballo é que leas enteiro un libro de poesía,
sen medo, sen complexos, e que, cando remates de lelo, sintas que non
resultou unha experiencia negativa, pesada ou aburrida.
Ogallá haxa sorte e poidas dicir que acertei escollendo este libro para que
realices un pequeno labor de reflexión sobre a poesía.
A realización deste libro consta de varias fases:

PRIMEIRA FASE: LECTURA
a) lectura do limiar de Fran Alonso, onde explica os motivos polos que
elaborou este libro.
b) lectura da antoloxía de poemas, desde Rosalía de Castro a Xiana
Arias; aconsélloche que a medida que vaias avanzando na lectura dos
poemas, apuntes no teu caderno a páxina na que se atopan os teus
favoritos (e tamén versos soltos que che gusten).
c) lectura do apartado titulado Visita guiada, onde Fran Alonso ofrece
pistas para comprender mellor moitos dos poemas do libro. Préstalle
atención, pois pode resultar de grande axuda para levar a bo porto
este traballo.
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SEGUNDA FASE: COMENTARIO DO LIMIAR
Contesta ás seguintes preguntas sobre o limiar de Fran Alonso:
• Cales son os tres tópicos que existen sobre a poesía?

• Antes de comezar a lectura deste libro, dirías que estabas de acordo con
algún deses tópicos? Con cal deles? Por que razón?

• Despois da lectura dos poemas deste libro, cambiou en algo a túa idea
sobre a poesía? Por que?

• Por favor, responde con total sinceridade: volverías ler algún libro de
poesía se non te obrigase o teu profesor? Por que?

Comenta o que significan para ti os seguintes fragmentos do limiar:
a) Así que o fundamental na poesía non é comprender o que se nos di, senón
sentir o ritmo do poema, a súa sonoridade, os xogos de palabras que ás veces
nos deslumbran, as fascinantes imaxes que nos ofrece.

b) Pero, en todo caso, teño que dicirche que a poesía acompaña, desde
sempre, o ciclo da nosa vida, nas cancións e na música, e que serve moi
especialmente para explicar as emocións que non veñen no dicionario.

c) A lingua, nun poema, é como o chicle, pódese sacar da boca e estirar ata
que rompa. E moitas veces rompe.
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TERCEIRA FASE: COMENTARIO DOS POEMAS
Agora debes escoller dez poemas para comentar, e vas escribir neste folio o
nome do autor/a e o título do poema (se non leva título ningún, escribe o
primeiro verso completo).
Atención!: vouche ofrecer dez motivos diferentes para escoller cada un deses
poemas; en cada apartado, indica que poema escollerías ti, segundo o teu gusto
persoal:
1. O poema máis divertido de todo o libro foi...

porque...

2. O poema máis atrevido de todo o libro foi...

porque...

3. O poema máis sorprendente de todo o libro foi...

porque...

4. O poema máis sentimental de todo o libro foi...

porque...

5. O poema máis misterioso de todo o libro foi...

porque...

6. O poema máis erótico de todo o libro foi...

porque...

7. O poema máis amoroso de todo o libro foi...

porque

8. O poema máis triste de todo o libro foi...

porque

9. O poema máis alegre de todo o libro foi...

porque

10. O poema máis rítmico de todo o libro foi...

porque
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CUARTA FASE: O POEMA DA TÚA VIDA
Agora chegou o momento de que me digas cal é o teu poema
preferido entre todos, aquel que realmente che chegou ao corazón;
escríbeo aquí completo, e comenta as sensacións e ideas que sentes cada
vez que o les. Logo, pásao a unha cartolina, e fai un cartel bonito con
el, para que poidamos penduralo nas paredes da aula ou do corredor.
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QUINTA FASE: DEZ VERSOS ALUCINANTES
Agora xa nos olvidamos dos poemas completos; escolle dez versos que
recordas especialmente, polos motivos que sexan: porque soan ben, porque
eran diferentes, porque resumían perfectamente algo que ti sentiches algunha
vez, porque resultan estraños, porque che fan pensar, porque te fan rir ou
chorar, porque expresan algo que sentías, pero que non sabías comunicar...
Lembra que podes escoller un verso que che guste moito, aínda que pertenza
a un poema que no seu conxunto non che interese especialmente.
Ti decides eses dez versos; escríbeos aquí, indicando a que poema e autor
pertencen:
• 1º verso:
• 2º verso:
• 3º verso:
• 4º verso:
• 5º verso:
• 6º verso:
• 7º verso:
• 8º verso:
• 9º verso:
• 10º verso:
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QUINTA FASE: FÁGOME POETA
Chegou o momento de que te atrevas a escribir un poema; non te
preocupes, podes inspirarte en calquera dos textos que aparecen no
libro; podes incluso coller un dos teus poemas ou versos preferidos e
facer unha versión propia (en todo caso, se copias algo ao pé da letra,
indica o modelo...)
Non hai normas: só che suxiro que intentes ser orixinal e que manteñas
o sentido do ritmo; o resto é cousa túa... tanto o tema como o estilo. E
lembra que os poemas non adoitan saír ben á primeira, que hai que
insistir un pouco.

6

SEXTA FASE: CONCLUSIÓN
Opina; dime se che gustou facer este traballo, se che levou moito tempo,
se gastaches moitas enerxías, se che pareceu orixinal, se foi
tremendamente aburrido, se resultou horrible... Dime tamén se mereceu
a pena obrigarche a ler o libro de Poetízate e por que.
Grazas, en todo caso, por intentalo.

Sobre este traballo eu opino o seguinte...

Sobre o libro de Poetízate eu opino o seguinte...
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