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É
s el gaudi de la poesia quelcom personal i intransferible? És el text poètic l’últim refugi d’una 
interioritat sublim i d’una sensibilitat anòmala? És un ús comunicatiu a l’abast tan sols 
d’alguns? O, per contra, la poesia és, o ha de ser, quelcom assequible i a l’abast de la immensa 
majoria de persones? És un gresol on es fonen els ecos de veus textualment diverses? D’aquests 

interrogants (als quals la teoria literària ha intentat i intenta encara trobar algunes respostes en el 
context d’un intens i extens debat teòric), se’n deriva un altre d’especialment rellevant en l’àmbit de 
l’educació poètica: és possible ensenyar i aprendre l’estimació per la poesia, l’hàbit de llegir textos lírics 
i les habilitats de l’escriptura poètica?

Sobre la inefabilitat o no de l’experiència poètica, existeix un munt de textos teòrics i d’opinions 
divergents d’especialistes, poetes, lectors i lectores, i sobre el destí minoritari o popular de la lectura, 
igualment. L’acord entre les persones que dissenteixen és, en qualsevol cas, difícil, perquè, en darrera 
instància, aquest desacord no solament refl ecteix diferències estètiques, sinó també ideològiques al 
voltant de la funció social de la literatura a les nostres societats i al paper que desenvolupa l’experiència 
literària en la construcció de la identitat personal i sociocultural de les persones.

Sigui com sigui, el gènere poètic convida avui a tornar a pensar en les maneres possibles de ser ensenyat 
en l’educació bàsica i en la secundària. Entre altres raons, perquè l’escola ha construït una visió esbiaixada 
de la poesia, reduïda sovint al (re)coneixement d’unes formes tècniques i d’unes convencions estètiques 
específi ques. En aquest sentit, la poesia ha estat defi nida sovint per la presència de certes característiques 
–mètrica i rima; lèxic culte; ús de fi gures retòriques de caràcter fònic, sintàctic o semàntic (al·literacions, 
anàfores, hipèrbaton, metàfores i metonímies)– que se subratllen com a trets excloents i exclusius del 
gènere líric i que es presenten no com a punts de partida per analitzar textos i interpretar-ne, sinó com 
a continguts obligatoris o com a estratègies d’anàlisi a través d’exercicis acadèmics estereotipats.

L’anàlisi fi lològica dels textos poètics esdevé aleshores una eina didàctica ineludible a l’hora de desco-
brir l’amagatall de la poeticitat de les obres literàries i de la manera com hi apareix la funció poètica del 
llenguatge (Jakobson, 1963). D’aquesta manera, el comentari de textos es consagra com una pràctica 
escolar indiscutible amb la idea (o amb l’esperança) que l’estudi estilístic i retòric dels textos poètics és 
l’únic camí possible cap al coneixement de tots els racons que presenta el discurs poètic i l’adquisició de 
competències lectores entre l’alumnat.

Això no obstant, les concepcions sobre el discurs poètic han variat al llarg de la història de la producció 
literària i, per exemple, les avantguardes estètiques del segle xx han qüestionat el paradigma classicoro-
manticonacionalista que encara preval a l’escola com a model excloent sobre què és i què no és poesia. 
Al cap i a la fi , tal com escriu Felipe Benítez Reyes, «és mèrit i privilegi de la poesia el fet de no haver-se 
d’atenir a una seqüència intel·lectual o emocional lògica: el que és imprevist, el que és inconnex, el que és 
inextricable o fi ns i tot el que és insensat pot jugar a favor seu per la via de l’estranyesa, atès que el poema, 
obstinadament, per un camí o per un altre, va a la seva: convertir-se en una unitat de llenguatge, de to i 
de sentit, amb l’única fi nalitat de commoure el lector d’alguna manera» (Benítez Reyes, 1996, p. 26 i 27).
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Mentrestant, fora de l’escola i malgrat la seva existència, el llenguatge poètic hi prolifera. Per exemple, 
en les desviacions constants de la llengua unívoca que fem en els usos conversacionals, reapareix en la 
diversitat dels discursos públics, com els de la política o els de la publicitat;1 es cola en aquestes metàfo-
res de la vida quotidiana que ni tan sols percebem com a tals, i, més a prop potser de l’experiència 
cultural del nostre alumnat, registrem expressions assimilables al llenguatge poètic en algunes novel·les 
gràfiques o en alguns còmics, al cinema, a les escriptures grafítiques que llegim als murs de les ciutats, 
en les accions poètiques al carrer o en les lletres de les cançons de gèneres com ara el rap, escoltades, 
escrites i interpretades pel jovent actual.

La reivindicació de la poesia com a experiència arriba de la mà de tornar a reconèixer-ne el caràcter oral, 
les possibilitats que té de socialització i de lectura compartida, superant qualsevol forma de reducció 
de la seva lectura a la lectura silenciosa i intransferible, encara que aquesta sigui també una experièn-
cia possible i desitjable. Això no obstant, l’oralització de la poesia compromet diverses dimensions, no 
solament la verbal; també el cos es compromet en fer-ne la lectura i actua mitjançant tots els sentits. La 
lectura de poesia és actuació, com, en definitiva, una classe a l’aula, que també ho és.

La poesia és, igualment, espai i territori, treball tipogràfic sobre la pàgina en blanc, tal com ens van 
ensenyar el surrealisme, la poesia concreta, el dadaisme i altres formes innovadores en què el treball 
líric es juga en la importància concedida a l’espai, al disseny, a la tipografia, a la topografia verbal, és a 
dir, a l’èmfasi en aspectes que van més enllà de la mètrica, del ritme, de la rima i de l’habitual atribució 
lingüística de significats.

Poesia a l’escola és també escriptura poètica de l’alumnat, sovint autor anònim d’una textualitat clan-
destina i vasta que transita pels marges del centre docent i que solament es manifesta quan aquest es 
proposa atorgar, a l’escriptura estudiantil, el lloc que mereix, quan, a l’escola, la veu d’adolescents i de 
joves importa. Dintre d’aquestes possibilitats, una variant possible són les produccions poètiques a partir 
de les noves tecnologies, utilitzant programes disponibles en netbooks o altres dispositius mitjançant 
els quals és fàcil produir un vídeo amb textos poètics que s’entrellacen en muntatges multimodals que 
es difonen a través de blogs i de xarxes socials com ara Facebook i Twitter i que mostren la força i el 
futur d’una nova cultura en la qual la paraula escrita circula a través de contextos compartits amb altres 
llenguatges.

L’educació poètica, en definitiva, hauria d’afavorir la comunicació entre el lector i l’escriptor escolar i els 
diferents usos i formes del text líric presents a les nostres societats, amb la idea que la poesia no és quel-
com aliè a la sensibilitat de les persones que acudeixen a les aules, sinó un tipus específic de comunicació 
amb el món, amb l’altra gent i amb un mateix a la qual tenen dret. Per aquest motiu, fomentar activitats 
diferents dins del món acadèmic al voltant del text poètic (de la lectura individual a la lectura col·lectiva, 
de l’anàlisi personal a la interpretació comuna dels textos, de l’escriptura particular a l’elaboració conjun-
ta d’escrits d’intenció literària, de l’edició de llibres de poesia en formats PDF a la construcció a Internet 
d’espais de lliure expressió poètica en blogs i xarxes socials) i tenir en compte la diversitat de gustos, 
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expectatives, cultures i competències lectores de cada estudiant semblen, en aquest sentit, eixos ineludi-
bles al voltant dels quals és possible anar construint, entre adolescents i joves, actituds d’estimació i de 
gaudi de l’experiència poètica.

Les col·laboracions que oferim en aquesta monografia tenen l’origen en contextos geogràfics, culturals 
i educatius diferents (l’Argentina, l’Estat espanyol, Mèxic, Colòmbia, etc.) i reflecteixen algunes idees 
i experiències al voltant de l’ensenyament de la poesia a les aules, des de l’educació infantil fins als 
estudis mitjans. Il·lustren alguns camins pels quals és possible transitar en els contextos escolars a favor 
de l’educació poètica de l’alumnat, i amb aquesta voluntat de fomentar el dret a l’experiència literària de 
l’alumnat les oferim a continuació a les persones que llegeixin aquestes pàgines. ◀

 Nota
1.  Segons Roland Barthes, el missatge publicitari condensa usos retòrics i continguts onírics als seus enunciats lin-

güístics «operant així aquest gran alliberament de les imatges (o mitjançant les imatges) que defineix la mateixa 

poesia» (Barthes, 1990, p. 242). .
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