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III CONCURS DE POESIA DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ – UA: 

CONCURS D’HAIKUS 

 

Gènere: haiku 

Premies: un premi i un accèssit. 

Obert a: alumnat de Grau i Màster de la Facultat d'Educació.  

Temàtica: lliure 

Entitat convocant: Facultat d'Educació. 

Data de tancament:   25-05-2021 

Amb motiu de la  Setmana Cultural de la Facultat d'Educació, es posa en marxa l'I I Concurs de 

Poesia . Enguany s'hauran de presentar poemes amb el format haiku (vegeu l'annex per a 

instruccions sobre la seua composició), de temàtica lliure.  

I. Podrà participar tot l'alumnat de graus i màsters de la Facultat d'Educació podent presentar 

un màxim de tres  poemes que no hagen sigut publicats ni guardonats en altres concursos. 

Podran tornar a remetre's els poemes ja presentats en l'II Concurs de poesia de la Facultat 

d'Educació – UA de 2020 que es va haver de cancel·lar, fins i tot encara que l'alumne ja estiga 

egressat, sempre que s'hagueren remès en termini en el seu moment.  

II. L'extensió dels poemes no superarà el que s’estableix per a l’haiku (tres versos) i s'adequarà 

a les seues característiques principals, que es poden consultar en l'annex. 

III. S'acceptaran textos en castellà, valencià i anglès. 

IV. El termini per a la presentació dels poemes estarà obert des de la publicació d'aquestes bases 

fins al 25 de maig de 2021. Per al lliurament, serà necessari enviar els poemes amb el pseudònim 

de l'autor/a en format PDF al correu electrònic: bibli.educacio@ua.es. En el mateix correu 

electrònic haurà d'emplenar un altre document que incloga el nom de l'autor/a, DNI, grau i el 

curs en el qual està matriculat, així com el pseudònim de l'autor/a. 

V. S'estableix un premi (disc dur extern) i un accèssit (cupó de 40 euros  en llibres). En cap cas 

dos premis podran recaure sobre una mateixa autoria. El Jurat podrà declarar desert qualsevol 

dels premis, així com concedir qualsevol reconeixement ex aequo. 

VI. Les bases es poden consultar en el BOUA de 20 d'abril de 2021.   

    

 

 

  

https://www.boua.ua.es/va/acuerdo/11641
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ANNEX  

Instruccions per al concurs d'Haiku  

(Resumides i adaptades del Manual elaborat per Michiko Akaboshi)1  

 

Què és l'Haiku  

Haiku és un tipus de poesia japonesa d'estructura fixa que es compon d'una sola estrofa de 

tres versos de 5-7-5 síl·labes, en total de 17 síl·labes. 

L'haiku implica el coneixement d'un entorn sociocultural i d'una sèrie de tècniques, incloent 

unes paraules que indiquen l'estació i el tipus d'haiku. En aquest cas no s'exigirà una estació 

concreta. 

 

Tècniques d'Haiku  

Kigo (paraula clau per a definir una de les quatre estacions). Gràcies a Kigo  sabrem l'època en 

la qual es troba i moltes circumstàncies típiques i emocions comunes. 

Kire (Pausa). És una tècnica per a crear un tall o un espai buit on podem alliberar la nostra 

imaginació. D'aquesta forma s'aconsegueix donar profunditat a 17 síl·labes. En espanyol es 

podria  utilitzar els signes de puntuació subtilment per a aconseguir aquest efecte pausa. 

Shûryaku (Omissió). En Haiku és molt important ometre les paraules supèrflues i triar-les 

adequadament. No és només per a ajustar la mètrica de 5-7-5, sinó per a aconseguir efecte 

buit i cercar la màxima simplicitat.  

Per a compondre un haiku, primer podem escriure tot el que volem expressar, és igual si són 

20 o 30 síl·labes. A partir d'ací anem ometent tot el que siga prescindible enfocant-nos en 

només un objectiu essencial. 

Shasei (descripció objectiva). És fer una descripció d'un instant descrivint amb les paraules les 

sensacions d'aqueix moment sense manifestar directament les emocions. 

 

Consells  

- Crear haikus propis de l'idioma espanyol amb el context de la cultura espanyola.  

- Fer una descripció d'un instant com una fotografia.  

- Ometre totes les paraules sobrants. EJ: “neu blanca” (no fa falta dir que la neu és 

blanca)  

- Fer diverses versions d'haiku d'un tema, llegir-los en veu alta, i triar els millors.  

                                                           
1 Aquest manual va ser elaborat per al Concurs d'Haiku convocat per la Universitat de Múrcia i 
l'ambaixada del Japó, amb motiu dels JJOO de Tòquio 2020, en el context del Nippon Bunka-sai, 
Festival de Cultura Japonesa en la UMU. Font: https://www.um.es/web/idiomas/festivaljapon 
L'autora, Michiko Akaboshi, és professora de japonès del Servei d'Idiomes de la Universitat de 
Múrcia. 
 

https://www.um.es/web/idiomas/festivaljapon
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- Utilitzar paraules concretes en comptes de noms genèrics, així aconsegueix visualitzar 

l'objecte i les circumstàncies que l'envolten. Per exemple, “tomaca” en comptes de 

“verdura”, “tortell” en comptes de “pastís”.  

- Ser objectiu i no donar opinions ni explicar emocions. 


