
                                                 Obradoiro poético. Actividades de creación a partir de recursos literarios.

1. Un poema que resoa. (Nivel fónico: Fonosimbolismo) 
A escolla das palabras nos textos poéticos non é casual e o significante chega a estar provocado polo 
significado. No fonosimbolismo repítense fonemas co fin de evocar as sensacións reais que se nos están a 
comunicar. No “Poema nuclear”, que se reproduce parcialmente abaixo, é evidente o dominio dos fonemas 
bilabiais (b, p, m), evocadores da explosión, que xa explicita a onomatopea. 

• Pensa no ruído característico dun animal ou obxecto sobre o que queiras centrar o texto e 
procura ou crea unha onomatopea que o recolla. Por exemplo, o ronroneo do gato.

• Logo asóciao cunha vogal ou consoante e procura palabras nas que apareza de maneira 
reiterada. No mesmo exemplo: /r/ > percorrer, rubor...

• Compón unha serie de versos, referidos a ese animal ou obxecto, empregando 
maioritariamente eses termos. O noso exemplo: Un repetido ronroneo / percorre sen rubor a 
rúa. / Enriba da torre, dorme o gato.

A bomba, bong! A bomba co seu bombo

de setas e volutas abombadas

axiña vén, velaí vén, bon amigo.

Estános ben! Está ben! Está bon!

BOOOONG!!!! CELSO EMILIO FERREIRO

2. Paisaxe humanizada. (Nivel semántico: personificación)

• Elixe unha realidade múltiple paisaxística nun momento determinado (un porto ao amencer, 
un val á noitiña, un aparcadoiro na néboa, unha praza deserta...) e decide que elementos 
constituíntes non humanos desa realidade (só catro ou cinco) queremos destacar. 

• Elabora unha listaxe dunha ducia adxectivos e accións propios dos seres animados 
(avergonzado, angustiado...; durmir, alentar, reprimirse...) acaídos ao momento escollido. 

• Acumula, en distintos versos, adxectivos e accións con complementos circunstanciais para 
cada elemento da paisaxe. 

Acorado e roibo 

durmíase o día 

coa testa deitada 

no colo da ría. AMADO CARBALLO

3. Estruturas parellas. (Nivel morfosintáctico: Anáfora. Paralelismo)

• Escolle unha acción que che atraia, un obxecto ou realidade en relación con ela e mais unha 
calidade importante dese obxecto. Une as tres palabras inserindo unha preposición entre o 
verbo e o substantivo. Velaquí algúns exemplos: saltar polos valados espiñentos; pintar coas 
cores perdidas; fuxir entre os areais brillantes…

• Achega agora máis notas descritivas (unha cinco) sobre ese obxecto ou realidade. Poden ser 
novos adxectivos ou oracións. Así, se se tratase de valados, poderiamos engadir: valados de 
cemento, valados de medo, valados de odio, valados que se cruzan…
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• Achega tamén diferentes formas de realizar a acción, como se pode facer. Seguindo co 
mesmo exemplo, valería: saltar ás toas, saltar por todos, saltar coas pernas disparadas…

• Recolle todo nun texto en verso que conteña, con variacións, as anteriores repeticións. 
Podería ser: Se non hai máis que valados / saltarei ás toas. / Saltarei polos valados 
espiñentos / polos valados de medo e odio. / Coas pernas disparadas saltarei…

DE falar, falarei coa terra.

A terra verdadeira,

a negra terra

onde prende a raíz.

A terra que se pisa.

A terra que se queima e que se crava.

Ese enorme lenzo onde o home debuxa o seu capricho.

Onde o home se perde e se revolve en sombras.  [...] MANUEL RIVAS

4. Cualidades que se ven. (Plano léxico-semántico: metáfora)

A metáfora clásica baséase nunha identificación lóxica entre dous (ou máis) termos, un real e outro 
imaxinario. Permite resaltar algunha cualidade, relacionada coa forma, a cor, o tamaño, a función... Por 
exemplo: o sol = unha pelota, unha laranxa, un farol... 

Pode adoptar diferentes formas: A é B (o sol é unha pelota); A, B (o sol, unha pelota); B de A (a pelota do 
sol)  ← Metáforas impuras. Metáfora pura  →   B (a pelota que nos alumea)   

• Pensa nunha realidade que che apeteza tratar e anota tres ou catro elementos presentes nela. 
Por exemplo, mar > ondas, barcos, area...

• Para cada un deses elementos, busca dúas ou tres “cousas” que se lle parezan por algunha 
cualidade. Por exemplo, ondas – melena (forma ondulada), bambán (movemento)...

• Escolle as identificacións creadas que consideres máis suxestivas e acumúlaas nun texto 
poético que trate sobre a realidade escollida. Podes empregar unha ou varias das formas da 
metáfora. Seguindo co exemplo: O balbordo do mar licúa a ansiedade. / As ondas son un 
bambán interminábel / melenas salgadas... (A é B1, B2). Ou ben: Intérnome no mar que me 
arrandea / entre os bambáns das ondas / e peiteo a súa melena... (B de A, B).

Mar da Lanzada [...]
verde tigre con milleiros de uñas,

acio de escumas, 
   aguia solitaria,

       chaira longa [...]          ANTÓN TOVAR

5. Imaxes para un poema colectivo.

• Di que realidade do contorno cres que pode representar os aspectos positivos da vosa idade 
(da adolescencia) e cal os aspectos negativos. Por exemplo, para a parte positiva: Un arco da 
vella cara ao azul; para a negativa: Unha lomba de néboa que non se dá esfarrapado.


