
OBRADOIRO DE CREACIÓN LITERARIA IMPARTIDO POR AFONSO BECERRA DE 

BECERREÁ, DA AELG., NO CEP. CARLOS CASARES DE ALXÉN, SALVATERRA DO 

MIÑO (PONTEVEDRA) 

 

Datas de realización: do 26 de maio ao 12 de xuño. 

Duración: 10 horas. En 5 xornadas de 2 horas cada unha. 

Alumnos/as: 22 

 

Metodoloxía básica: 

A metodoloxía empregada e o número de participantes no obradoiro 

condicionan a cantidade de actividades realizadas. 

No tocante á metodoloxía, poño de relevo non só a importancia de iniciar ao 

alumnado na creación literaria a través da escrita a partir de diferentes 

propostas, senón tamén no exercicio de lectura pública de tódolos traballos 

realizados, e na opinión ao respecto dos mesmos por parte de todo o grupo.  

Isto implica que cada actividade consta de 5 fases:  

1.- Exposición e explicación da actividade por parte do monitor. 

2.- Realización escrita por parte de cada participante no obradoiro. 

3.- Lectura pública de tódolos traballos realizados por parte de cadanseu 

autor/a. 

4.- Comentarios breves ao respecto dos traballos expostos e votación 

individual de tódolos participantes, na que se cualifican cun número tódolos 

traballos lidos. 

5.- Reconto da votación e elección dos traballos mellor valorados polo grupo. 

 

 



Obxectivos: 

- Fomentar o uso da lingua galega como ferramenta expresiva e artística. 

- Descubrir as posibilidades expresivas e plásticas da lingua, desde un 

espírito lúdico e, á vez, comprometido. 

- Traballar a elocución desde a lectura en público dos traballos 

realizados. Descubrir a importancia da actitude, da entoación, do 

volume, do tempus, do ritmo e da claridade articulatoria cando se está 

a usar a lingua oral. 

- Espertar unha conciencia crítica, construtiva e solidaria, escoitando os 

traballos realizados polos compañeiros e cualificándoos segundo os seus 

propios valores literarios, sen deixarse influír por outros factores alleos 

(amizade, inimizade…). 

- Coñecer algunha ferramenta básica para desenvolver unha escrita 

literaria. 

- Profundar nalgunha peza dalgún escritor ou escritora de Galicia, 

realizando algunha actividade a partir dela. Neste caso traballouse cun 

poema de Rosalía de Castro e con outro de Pimentel. 

 

Actividades realizadas: 

1ª actividade: Lipograma e o poema “Negra sombra” de Rosalía de Castro 

1. Lectura do poema “Negra sombra” de Rosalía de Castro, despois de 

que cada participante o copiara no seu caderno. 

2. Comentario e análise do poema “Negra sombra” por parte do grupo. 

3. Audición da versión musical do poema “Negra sombra”. Na versión 

cantada por Luz Casal e na versión cantada por Guadi Galego. 

4. Cantamos todos “Negra sombra”. 

5. Realización dunha tradución lipogramática do poema “Negra sombra”. 

6. Lectura, por parte de cada participante, de tódolas traducións 

lipogramáticas realizadas. 

7. Elección das mellores traducións lipogramáticas a través da votación de 

todo o grupo e o reconto dos votos. 

 



 

2ª actividade: Acróstico 

1. Elección de temas que preocupan ou interesan á maioría do grupo. 

Definición deses temas reducíndoos a unha palabra. 

2. Realización de acrósticos que inclúan as palabras escolmadas e 

aborden os temas expostos. 

3. Lectura, por parte de cada participante, de tódolos acrósticos 

realizados. 

4. Elección dos mellores acrósticos a través da votación de todo o grupo e 

o reconto dos votos. 

3ª actividade: O retrato e o poema “Xogo ruín” de Pimentel 

1. Lectura do poema “Xogo ruín” de Pimentel, despois de que cada 

participante o copiara no seu caderno. 

2. Comentario e análise do poema “Xogo ruín” por parte do grupo. 

3. “Xogo ruín” remata co verso: “Creceu e foi de aqueles”. A partir do 

poema e dese verso escribir un texto, un retrato, no que se conteste á 

cuestión: Quen son os “aqueles” aos que se pode referir o poema de 

Pimentel? 

4. Lectura, por parte de cada participante, de tódolos retratos escritos. 

5. Elección dos mellores retratos a través da votación de todo o grupo e o 

reconto dos votos. 

4ª actividade: O binomio fantástico, da Gramática da fantasía de Gianni 

Rodari 

1. Escoller palabras que pertenzan a dous campos semánticos e a dous 

universos conceptuais distantes. O grupo elixiu o universo conceptual do 

“corpo” e o da “xeografía”.  

2. Cada participante colle dous anacos de papel e anota en cada un 

unha palabra, unha relacionada co “corpo” e outra coa “xeografía”. 

Despois deposítanse en dúas bolsas, unha para as palabras do “corpo” 

e outra para as da “xeografía”. Finalmente, unha man inocente, neste 



caso fomos chamar a un alumno doutro curso, saca unha palabra de 

cada bolsa. 

3. Realización dun conto no que se poñan en relación as dúas palabras 

que saíron escollidas. 

4. Lectura, por parte de cada participante, de tódolos contos escritos. 

5. Elección dos mellores contos a través da votación de todo o grupo e o 

reconto dos votos. 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Afonso Becerra de Becerreá 

Vigo, xuño de 2008. 


