
 

 

 
 
Guerrilla poètica. 
Sessió del dissabte 17 de març de 2018 
17.30 h 
 
Guerrilla poètica  
Vols formar part de la Societat Errant, el moviment clandestí poètic més 
grans de tots els temps? 
Buscarem, llegirem i compartirem els poemes que més ens agraden i omplirem la 
Fàbrica de Roca Umbert, els carrers i la ciutat de poesia.  
 
Objectius  
- Donar a conèixer el fons de poesia.  
- Jugar a crear alguns poemes. 
- Reflexionar sobre el poder de regalar paraules, poesia. 
- Aprendre dinàmiques i formes de compartir la poesia amb el seu entorn. 
 
 
Bibliografia 
 
Sobre guerrilles artístiques i poètiques: 
Smith, Keri. La sociedad errante. Paidós, 2016 
Smith, Keri. Guerrilla art kit. Paidós, 2013 
 
Sobre com jugar amb la poesia: 
Pedrals, Josep. Exploradors al poema. Taller de poesia. Estrella Polar, 2014 
Crespo, M; Moscada, Neus. Passeig pel sostre i altres propostes. Tantágora, 2009 
Banegas, Mar; Rubio, Carlos. A Juego lento. Taller de poesía. Litera, 2016 
 
La bibliografia general és oberta, a partir dels llibres de poesia que hi hagi al fons 
de la biblioteca. La idea és que es trobin els principals noms poètics dels país, més 
clàssics i nous: Desclot, Raspall, Casas, Salvador Comellas, Glòria Fuertes... i un llarg 
etc.  
 
Alguns reculls imprescindibles: 
Plouen poemes! Ed. Vanesa Amat; M. Carme Bernal; Isabel Muntañá. Eumo, 2017. 
Poesies amb suc : antologia de poesia per a infants. Selecció Miquel Desclot; 
il·lustr. Mercè Galí. La Galera, 2012 
Recull de poemes per a petits i grans. Maria Antònia Pujol; Tina Roig; Il·lustr. 
Nöelle Granger. Associació de Mestres Rosa Sensat, 2001 
 
I algunes col·leccions: 
De l’editorial Andana: Vagó dels versos 
De l’editorial Kalandraka/Faktoría K de libros: Trece Lunas i Orihuela   



 
Descripció 
Comencem la sessió a la sala infantil i allà els posarem una etiqueta amb el logotip 
de la Societad Errante, segons el dibuix del llibre de la Keri Smith. Les etiquetes 
aquesta vegada les farem a mà per simular l’esperit del llibre. Ho farem sobre una 
etiqueta adhesiva i escriurem el nom a sota. 
Com sempre tindrem preparades les etiquetes dels infants i quan arribin, ells 
mateixos, escriuran les dels seus pares i acompanyants.  
 
Seurem en rotllana en els coixins i butaques de la sala infantil i començarem 
explicant qui és la societat errant i com nosaltres, avui, ens convertirem en una 
guerrilla poètica. 
Segons el llibre de la Keri Smith, agafant algunes idees de la seva filosofia, els 
parlarem de la idea de solvitur ambulando, és a dir, caminar a l’atzar, observant el 
món, retornant a la natura, amb una idea d’oblidar-nos de les preocupacions, 
deixar la ment en calma. Tot sembla indicar que és una manera de carregar piles i 
de despertar la nostra part més creativa i optimista.  
Amb aquesta idea parlem d’algunes coses que podem fer com a guerrilla poètica, és 
a dir, escampar, repartir missatges i poesia al nostre voltant.  
Podem sortir de casa i dir: “seguirem la gent que porti un jersei vermell. I anirem 
canviant de direcció cada cop que ens trobem algú nou. Cada tres persones, 
deixarem un artefacte poètic i canviarem de color... 
O podem tirar un dau i anar fent passos segons el dau, sempre girant cap a la 
dreta... 
No hi ha normes escrites, ens les podem inventar nosaltres i saltar-nos-les sempre 
que vulguem.  
Conversarem si han fet mai alguna cosa semblant, si els agrada rebre regals 
d’aquesta mena, si han regalat mai un poema... 
Com ho farem a la nostra sessió? 
La idea és que al llarg del laboratori, crearem tot d’artefactes poètics i que després, 
lliurement, cadascú els repartirà com i quan voldrà. 
Justament uns dies després del laboratori, el 21 de març, és el dia mundial de la 
Poesia, i, és clar, potser és el dia ideal per omplir discretament la ciutat de poemes. 
 
1a PART 
A la sala d’actes ens trobarem tots els reculls de poesia i poemaris repartits per 
terra, al centre de la sala.  
Al voltant hi ha diferents cadires i sofàs posats informalment.  
A dalt de la tarima hi ha capses amb material i propostes que mostrarem a la 
segona part del taller.  
 
2a PART 
Aquesta primera part és de lectura i tria dels nostres poemes. A cada infant i 
família els donem un quants post its de diferents colors perquè marquin les 
pàgines dels poemes que vagin trobant que més els agraden.  
 
 
 
 



3a PART 
Quan tothom ja hagi fullejat uns quants poemaris, aleshores expliquem una mica 
tot el material que posem a disposició i els donem algunes idees per començar a 
inventar “ginys poètics”:  

- Tenim fulls imitant els típics anuncis de “s’ofereix” però posant referències 
literàries a les llengüetes de sota i deixant espai en blanc perquè cadascú 
escrigui el poema que vol a la part central. 

- Xiuxiuedor de versos. Copiant la idea de Mar Benegas, oferim tubs de cartró 
grans que es poden pintar i que serveixen per recitar poemes a l’orella... 

- Capsetes de llumins de diferents mides 
- Pots de plàstic transparents 
- Paper adhesiu amb etiquetes on diu “Agafa’m” 
- Sobres de colors 
- Cordill 
- Pedres 
- Papers  
- Ocellets de paper amb poemes 
- Papers de diferents estampats 
- Colors, ceres, retoladors... 

  
4a PART 
Si sobra temps, es pot fer una primera repartida al voltant de la biblioteca, però és 
difícil perquè tothom s’engresca molt fent sobres, papers, pintant pedres... i el 
temps passa volant.  
 
 
 
 
  
 
 


