
Memoria de actividades do taller de poesía do campamento Espiñeira de Boiro. 

 

O taller foi impartido durante os días 8 e 9 do mes de xullo, cando os mozos participantes no 

campamento Espiñeira xa levaban unha semana de actividades. Tódolos mozos participaron do 

taller, para o cal se dividiron en catro grupos de arredor de 25 rapaces cada grupo, facilitando 

así a dinámica da actividade. Desta maneira impartíronse catro sesións de hora e media cada 

unha, que se distribuíron ao longo de dous días. Tódalas sesións tiveron lugar pola mañá, entre 

as 10:30 h e as 13:30h e foron impartidas ao aire libre, nun espazo con mesas e asentos, á 

sombra dunhas árbores. Un lugar moi tranquilo e adecuado para a actividade. O tempo 

acompañounos e non puido ser máis agradable.  

 

Canto ao programa de actividades escollín exercicios que, na primeira parte do taller, facían 

traballar aos mozos de maneira colectiva en pequenos grupos de cinco personas, para despois 

dos primeiros exercicios, pasar a outros que se desenvolvían de maneira individual. Tódolos 

exercicios de creación rematan coa posta en común do creado polo grupo ou polo individuo 

diante dos compañeiros, parte esta que funciona sempre especialmente ben entres os asistentes a 

este campamento de Boiro, xa que entronca coas actividades teatrais que realizan noutros 

talleres. 

 

Os exercicios escollidos, sacados dun programa propio de actividades para talleres literarios e 

dramáticos, centrábanse, en primeiro lugar, na habilidade para crear e narrar –oralmente-  unha 

historia de maneira colectiva (partindo dunha imaxe como disparador), na capacidade para 

convertela, individualmente,  nun texto escrito, e no paso dese escrito narrativo a un poema ou 

texto lírico, centrándonos nas características da linguaxe que converten o poético en poético. 

Outros exercicios complementarios tiñan que ver coa expresividade visual da poesía, para o que 

vimos exemplos de caligramas e creamos os nosos propios.  

 

Canto á participación dos mozos esta foi excelente. En xeral a implicación no traballo colectivo 

foi moi boa, a posta en común co grupo funcionou en tódolos casos moi ben e foron moi 

participativos. Tamén as actividades individuais interesaron aos nenos, que traballaron arreo 

durante o tempo do taller, sen distición entre uns grupos e outros.  

Cabe destacar que no campamento había un grupo de rapaces que viñan de fóra de Galicia e que 

era, por tanto, castelanfalantes. A súa integración no tocante á lingua -que xa estaba 

determinada por varios días de convivencia co resto dos mozos- foi boa e creo que pronto 

comprenderon que en Galicia había unha lingua que se chamaba galego e moita xente que a 

falaba. Non tiveron problema coa comunicación comigo nin cos monitores que me axudaron 

(que lles falabamos en galego) e realizaron o seu traballo en castelán, lingua que lles é, 

evidentemente, cercana e propia.  

 


