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Dinamització de la biblioteca:
El poeta del mes
Antònia Santandreu
IES BERENGUER D'ANOIA. INCA

ÉS una activitat que vàrem començar a la biblioteca el curs 2006/2007
i de cada vegada estam més convençuts que funciona. Es tracta
d'utilitzar al màxim la biblioteca com
espai silenciós per treballar i llegir, i
dinamitzar-la, transformant-la en algun moment, en un oasi de poesia,
música, plàstica, cinema...
L'objectiu del poeta del mes, és promoure la cultura mitjançant l'estudi i
els recitals de poesia mensuals, que
l'alumnat conegui poetes i poemes,
que els llegeixi, que gaudeixi del plaer de la poesia.
Consisteix amb convidar un o una
poeta perquè sigui, durant un mes,
el nostre poeta, fer-li una entrevista, preparar els seus poemes, exposar-los i convidar-lo a compartir
amb nosaltres el recital, en el qual
incorporam música i arts plàstiques
a la poesia. El recital es fa al final del
mes, el temps de l'esplai.
Són 25 minuts de gaudi i plaer poètic: presentam el/la poeta del mes,
cinc alumnes reciten deu o dotze
poemes seus, llavors tenim la part
musical que consisteix en dues peces que toca algun alumne a piano,
guitarra, saxòfon... o bé cantant, seguidament unes paraules de l'autor i
li entregam d'un gravat o dibuix que,
sobre un dels seus poemes, han fet

alumnes del batxillerat d'art. Regalam a tots els assistents un tríptic amb els
poemes recitats i un punt de llibre, també il·lustrat per l'alumnat d'art.
Per a Nadal celebram un recital lliure en el qual, es reciten poemes de
qualsevol autor, de tot temps o bé es crea poesia i es recita. A aquest acte
s'encarrega de la part musical la coral del centre. També se sol fer el cant
de la Sibil·la.
Al mes de maig el dedicam a la memòria històrica, un recital de poesia de
records històrics i de reivindicació. Aquesta activitat l'organitzam juntament
amb el professorat de Socials que treballen aquest tema amb alumnat de
Primer de Batxillerat. Convidam na Maria Antònia Oliver, presidenta de l'Associació en defensa de la Memòria Històrica de Mallorca, i quan és possible
parlam amb testimonis.
Per Sant Jordi solem treure la poesia del centre i es fa un recital a fora, així
poden assistir-hi els pares, familiars i amics; anam a Sa Capella o al local de
l'OCB, espais que, molt amablement, ens cedeixen aquestes entitats, aprofitam el mitjà per donar-los les gràcies. Des de fa tres anys aquest dia feim un
monogràfic de poesia. Els dos cursos anteriors hem fet l'aigua i l'aire. Aquest
any, seguint amb els elements de la natura, feim la terra. A aquest acte es
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fa entrega dels premis literaris IES Berenguer d'Anoia.
Al darrer acte del curs és la presentació del conte il·lustrat que ha rebut
el guardó en els Premis IES Berenguer d'Anoia. La Fundació Sa Capella
financia la publicació d'aquest conte
i es reparteix per tots els col·legis de
primària del municipi.
Han passat per la nostra biblioteca els/
les poetes següents:
Curs 2006/2007
• Pere Font
• Joan Miquel Oliver
• Miquel Àngel Lladó
• Pere Joan Martorell
• Rafel Crespí
Curs 2007/2008
• Jordi Martí
• Jaume C. Pons Alorda
• Sebastià Sansó
• Blanca Llum Vidal
• Maria Glòria Julià
Curs 2008/2009
• Mariona Moyano
• Aina Ferrer
• Clara Fontanet
• Francesca Palou
• Mateu Matas “Xurí”

Curs 2009/2010
• Antònia Vicens
• Pau Vadell
• Pau Castanyer
• Laia Martínez
Curs 2010/2011
• Lluís Maicas
• Joan Tomàs Martínez
• Enric Casasses
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Pensam que és una manera lúdica i formativa d'introduir la poesia que enriqueix els nostres alumnes i encomana una sensació de plaer i confort al mig
de la jornada acadèmica. L'equip directiu dóna suport a la iniciativa i tot el
professorat i l'alumnat que hi participa gaudeix de l'activitat i s'endinsa dins
el món màgic de la poesia.

