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Resum 

 

Aquest treball vol ser una primera reflexió sobre el nou gènere digital de la instapoesia en català. 

La plataforma social Instagram ha permès el naixement d’una poesia jove i planera que ha 

irromput en l’escena de creació digital sense referents cultes i, desmarcada de l’alta escena poètica 

convencional, no té encara una acceptació reconeguda. Davant un xoc de coneixement desnivellat, 

concepcions errònies i exigències no assolides, la instapoesia es troba desemparada, incompresa 

i mancada de figures o entitats que la puguin reconèixer com a gènere independent i rellevant en 

l’escena literària, i que puguin acompanyar-la cap una bona recepció acadèmica i una posterior 

institucionalització. A través d’una contextualització digital i l’observació de casos reals forçada 

per la manca de referències especialitzades, aquest assaig busca omplir un buit en l’acadèmia 

catalana per incentivar l’exploració d’un nou gènere literari i la descoberta d’una sèrie 

d’instapoetes que, sense adonar-se’n, se n’han convertit en referents fundacionals. 
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1. Introducció 

 

Cada cop són més les persones que es creen un compte d’Instagram per abocar-hi els seus 

sentiments en forma de poesia amb un estil senzill, de fàcil comprensió, estructura lliure i extensió 

generalment curta. Gràcies a l’accés lliure a la xarxa social, la quantitat de perfils dedicats a 

aquesta nova via d’expressió literària i digital i el volum de creacions que generen són tan grans 

que permeten parlar de la irrupció d’un nou gènere: la instapoesia1. Un gènere caracteritzat, a 

nivell lèxic, per un llenguatge menys ric que el de la poesia convencional, que també ha arribat a 

l’espai digital en llengua catalana. 

 

No obstant això, la instapoesia en català no assoleix encara el nivell de reconeixement i 

oportunitats que es donen pel mateix gènere en l’àmbit anglosaxó. L’eclosió de joves poetes 

digitals en la llengua més parlada del món en permet una ràpida identificació i interès per part de 

grans cases editorials amb qui signen contractes, cosa que posteriorment els catapulta a l’escena 

mainstream i els ofereix exhaurir entrades de recitals arreu del món, com és el cas de la poeta 

panjabi i canadenca Rupi Kaur (Lázpita Abásolo, 2022). En català, però, la instapoesia conviu 

amb una escena literària de llarga tradició culta i minoritària, que n’estanca el creixement i la 

considera una perversió (Juanico Llumà, 2021). 

 

El present treball s’estructura per tal d’establir els fonaments de la recerca acadèmica sobre 

instapoesia. Per començar, es detalla la metodologia emprada, seguida d’una contextualització de 

l’evolució de la poesia en l’era digital a trets generals, a més de la importància que el català 

s’utilitzi i tingui espais propis de creació digitals. A partir d’aquí, s’aprofundeix en la instapoesia 

catalana a través de diferents angles: una panoràmica general del seu estat, la seva rebuda i el 

comportament de qui n’escriu. Seguidament, s’exposen formes de creació multidisciplinàries que 

permeten completar i enriquir el gènere, i es descriu el procés orgànic de creació de la figura de 

l’instapoeta fins culminar en la publicació de la seva obra. A continuació, es planteja si la 

instapoesia com se la coneix avui dia té cabuda en l’edició catalana convencional actual. 

Finalment, s’analitzen amb més detall dos comptes d’instapoetes considerats referents del gènere. 

  

 

1 A partir d’aquí, el terme «instapoesia» i els seus derivats no s’escriuen en cursiva, amb l’objectiu de 

normalitzar-los i integrar-los en la lectura de manera coherent. 
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2. Justificació i objectius 

 

El món digital ha permès la creació i l’exploració de noves eines artístiques relacionades amb la 

poesia, com per exemple la videopoesia o l’electrovers: subgèneres que en català tenen presència 

i que artistes amb un cert grau de reconeixement públic practiquen, com és el cas de Josep Porcar 

(Porcar, 2022) o del duo JANSKY (Malo, 2020), respectivament. Si la instapoesia també ha 

nascut gràcies a les noves tecnologies, per què, doncs, no n’està a l’alçada? Aquest text vol ser 

una exploració que desemboqui en una de les primeres bases teòriques del gènere en català. No 

es pretén donar resposta ja a totes les qüestions al voltant del nou gènere, les seves pràctiques i la 

seva rebuda, sinó més aviat plantar una llavor dirigida a estudiants i acadèmics disposats a dur a 

terme futures anàlisis de més profunditat. 

 

És innegable que la instapoesia catalana existeix i no es pot obviar ni ignorar, per tant, necessita 

un estudi inicial i unes formalitzacions acadèmiques i teòriques que n’identifiquin uns valors 

culturals, literaris i socials. Fins ara, els pocs recursos en català que se n’han fet ressò no li han 

fet justícia i avui dia no existeix encara cap figura prou reconeguda del gènere que n’hagi incitat 

l’estudi. 

 

A partir d’una contextualització de la instapoesia, una mirada a la seva situació actual a l’espai 

digital català i una anàlisi de casos virals i representatius del seu estat, aquest assaig pretén 

reflexionar sobre possibles respostes a les següents qüestions: 

 

- És possible la institucionalització de la instapoesia catalana dins el context poètic actual? 

Quins elements caldrien per situar-la dins el mapa literari? 

- Si es tracta d’una via d’experimentació digital, té sentit real publicar-ne llibres en paper? 

- En el debat de si es considera o no poesia com a tal, quin perfil editorial requereix? 
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3. Metodologia 

 

Per tal d’assolir els objectius plantejats anteriorment, la investigació d’aquest treball parteix de 

textos acadèmics estrangers, de frases i opinions de figures rellevants de la poesia i l’edició 

catalanes, així com d’una anàlisi de la instapoesia catalana. Aquesta anàlisi ha hagut de partir de 

zero a causa de la manca de referències acadèmiques en llengua catalana sobre l’objecte d’estudi. 

En altres paraules, l’anàlisi ha permès l’observació en primera persona del que aquesta mancança 

representa i de la urgència de cobrir-la per començar a caminar cap el reconeixement institucional 

que la instapoesia catalana encara no té. 

 

A través d’aquests procediments es vol arribar a una fotografia de la situació de la instapoesia 

catalana, les seves característiques i les seves necessitats de futur. La millor manera per fer-ho, 

doncs, ha estat anar a l’arrel del gènere, és a dir, analitzar els comptes d’Instagram que s’hi 

dediquen, que són els espais on la instapoesia existeix i, per tant, responsables directes de la 

imatge que la societat en rep. Aquest breu estudi s’ha realitzat a partir d’una quarantena de 

comptes públics. La tria s’ha fet de manera orgànica a partir de la pròpia observació personal i la 

seva descoberta progressiva al llarg dels anys de presència a la xarxa social. S’han tingut presents 

tant comptes petits de creixement lent, com comptes de gran abast mediàtic que saben fer moure 

la roda de les demandes digitals en l’actualitat, i que col·locats dins un mateix grup conformen 

una àmplia representació de l’estat del gènere avui dia.  Aquesta anàlisi de camp ha servit per 

aportar dades quantitatives a la recerca, però no es podria haver complementat sense l’observació 

i l’anàlisi del comportament i la situació de l’edició catalana actual, de la consideració de la 

situació del mercat i de les pròpies barreres que part de l’alta literatura situa davant el camí de la 

instapoesia cap el reconeixement i acceptació. 

 

Finalment, s’analitzen més en detall dos casos concrets d’instapoetes que representen els dos pols 

als quals la instapoesia catalana, de moment, pot arribar. En coherència amb l’espai literari digital, 

es posa èmfasi en les seves tècniques de comunicació, la seva imatge i la seva evolució. L’objectiu 

d’aquesta última anàlisi és aportar una visió més pràctica sobre el terreny de les característiques, 

siguin positives o negatives, de la instapoesia, i aportar casos reals que puguin ajudar a corroborar 

part de la teoria exposada, així com servir d’exemples reals per a la confirmació i assoliment dels 

objectius finals del treball. 
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4. Context: la democratització de la poesia en l’era digital 

 

Abans de l’era digital, eren les cases editorials qui tenien el poder i l’autoritat en relació a la 

publicació i divulgació d’obres literàries de manera reconeguda. La via tradicional de creació d’un 

llibre era plena d’obstacles i exigia un grau de refinació per part de l’autor si volia veure la seva 

obra publicada. Ara bé, d’una manera o altra, la publicació tradicional ha aconseguit mantenir-se 

en el temps fins els nostres dies, ja no està sola, i conviu amb un gran gegant que l’ha forçat a 

canviar les seves maneres de treballar i de vendre’s al món: Internet. 

 

Des de la creació de la primera web just entrada la dècada dels 90, Internet i les pàgines web han 

evolucionat de manera exponencial i han passat de la unidireccionalitat a la interacció global que 

coneixem avui dia (Martínez Misa, 2021). Aquesta evolució, aplicada a un element de la cultura 

durant anys accessible només a una part selecta de la població, ha permès que la concepció de 

minoria artística desaparegui a poc a poc i permeti que cada vegada més públic pugui accedir a 

qualsevol disciplina en les mateixes condicions. En altres paraules, ha permès la democratització 

de l’accés a la cultura. 

 

En el cas concret de la poesia, tot i el fenomen dels blogs de poesia més relacionat amb la poesia 

convencional (Calvo, 2013), la seva eclosió mainstream en l’espai digital global no arriba fins 

l’aparició de la plataforma per a dispositius mòbils Instagram l’any 2010, i cal que passin alguns 

anys fins que els mitjans de comunicació anglosaxons de més prestigi comencin a fer-se ressò del 

nou moviment (Lázpita Abásolo, 2022). Originalment concebuda per a compartir imatges, en 

dotze anys la plataforma s’ha convertit en un espai de consum diari de cultura, oci i entreteniment, 

sobretot entre públic jove i adolescent, i un aparador comercial d’empreses i influencers mogut 

pels interessos capitalistes de qui en mou els fils i hi posa diners (Ford, 2019). 

 

El ràpid creixement de l’aplicació2, el seu accés gratuït i el seu funcionament intuïtiu han permès 

que qualsevol persona, amb un domini bàsic de les eines integrades, pugui publicar-hi els seus 

escrits en un format accessible, de fàcil difusió i àmplia visibilitat. D’aquesta manera, aquest 

fenomen ha permès satisfer la necessitat d’escriptors novells de compartir emocions i ser llegits, 

però també ha capgirat la concepció que la societat tenia fins ara de la poesia, de tal manera que 

llistes de vendes del gènere arreu del món veuen avui dia més presència d’instapoetes que no pas 

de poetes convencionals, canònics, etc. (Lázpita Abásolo, 2022). 

 

 

2 Segons el portal Statista, Instagram va passar de noranta milions d’usuaris el gener de 2013 a dos mil 

milions el desembre de 2021 (Dixon, 2022). 
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En català, ja feia anys que s’entreveien noves formes de creació de la mà de poetes innovadors i 

amb un punt underground com Enric Cassasses i Joan Josep Camacho Grau amb l’spoken word 

i la poesia rock (des dels volts de l’entrada del nou mil·lenni), i encara més recentment Laia Malo 

amb l’electrovers (des de la dècada de 2010). Però, tot i que els blocs de poesia van permetre el 

naixement d’editorials amb un ferm compromís poètic de gran rellevància encara avui dia, com 

és el cas de l’editorial sense ànim de lucre LaBreu Edicions (Calvo, 2013), no és fins mitjan la 

segona dècada que Instagram s’estableix com l’eina cabdal per a una nova etapa de la creació 

literària en català, que en permet una evolució accessible, descentralitzada, experimental i 

emocional, que catapulta el nombre de creadors i en redueix la mitjana d’edat. És així com el 

català s’endinsa en un gènere que, malgrat les crítiques negatives, la deslegitimació o la simple 

ignorància, li assegura un espai digital on existir i expandir-se de manera innovadora i en 

coherència amb la societat de la informació (Lázpita Abásolo, 2022). 
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5. Panoràmica actual de la instapoesia catalana 

 

5.1. Perspectives d’opinió 

 

En un article del diari Ara (Juanico Llumà, 2021), Antoni Clapés, poeta, fundador i editor de Cafè 

Central des de 1989, defensa l’existència de la instapoesia com un fet paral·lel a la poesia 

convencional i en deixa la interpretació i el significat en mans de cada individu. Per contra, al 

mateix article, Anna Gual, una de les grans poetes del moment i flamant guanyadora del prestigiós 

premi gironí Miquel de Palol de Poesia 2022, assegura que la poesia és quelcom íntim i que la 

instapoesia n’és una perversió. Fins i tot hi ha el cas de Sebastià Portell, escriptor i president de 

l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, que en una taula rodona amb Mireia Calafell, 

Raquel Santanera i Begonya Pozo mostrava el seu convenciment que «el que quasi no existeix en 

català és qui escriu tota la seva obra a les xarxes» (Matas, 2021). Des de fora l’àmbit de la 

instapoesia, el nou gènere digital no se salva de rebre tot tipus d’opinions i crítiques més o menys 

ignorants, com tot nou art en la seva època emergent mancada de recursos teòrics i analítics, és a 

dir, en la seva era prèvia a la institucionalització. 

 

Digui el que digui qui es dedica a la poesia en tant que tradició, ningú no pot aturar el creixement 

de les noves arts que exigeixen un lloc al món. I menys encara quan es tracta d’un art jove, amb 

tot per dir i una plataforma al palmell de la mà des d’on poder irrompre en l’escena de manera 

gratuïta i sense demanar permís ni requerir el vistiplau de cap editorial. Aquesta manca de control 

per part del sector tradicional és a primera vista el que impulsa poetes, editors i entesos de la 

poesia en general a opinar  negativament sobre una amenaça que no existeix, perquè la instapoesia 

no és essencialment poesia, sinó un subgènere derivat amb característiques, lèxic, format i 

preocupacions completament diferents. No és la poesia de la tradició perquè no parteix de la 

tradició, sinó que en forja una de nova. 

 

Tanmateix, les opinions favorables respecte la instapoesia, el seu valor i els seus primers 

impulsors en llengua catalana també existeixen i ens arriben des de dins del gènere i de veus més 

properes. Elisabet González, coneguda a Instagram pel seu compte de poemes @cridantensilenci, 

publicava a la revista digital de cultura Núvol (González Pellicer, 2019) una primera aproximació 

al gènere presentant els casos de dos instapoetes virals que, si bé no representa la totalitat de 

l’escena, sí que ho fa de la més viral, la de producció masculina: es tracta dels casos dels joves 

Només Tu (@nomestu) i Sergi Capell (@sergipoesia), que al llarg dels darrers anys s’han establert 

en el gènere gràcies al domini dels requeriments de la xarxa social per assolir l’èxit, sobretot en 

termes referents a l’estètica visual. Al seu article, González els analitza de manera accessible i 

planera, i apunta que «publiquen textos senzills que [...] en nombroses ocasions són més aviat 
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frases i no estrictament poemes.» És a dir, dins del propi gènere hi ha un reconeixement i una 

consciència que la creació literària d’Instagram no equival a la convencional, ni a la canònica, ni 

a cap altra tradició, sense treure-li valor. 

 

5.2. Perspectives de gènere en la instapoesia 

 

L’article de González deixa entreveure una problemàtica, i és que analitzar la instapoesia sense 

una recerca de fons que tregui a la superfície petits comptes és una decisió que no en representa 

ni de bon tros la seva totalitat, sinó més aviat el seu potencial mainstream i comercial a partir dels 

autors de més èxit a nivell de mercat. L’any 2019 les instapoetes ja existien i González les podria 

haver referenciat i exposat al seu article de Núvol sense gaire dificultat. L’article decep, no està a 

l’alçada ni dels més alts continguts culturals de la revista digital, ni tampoc de la justícia que la 

instapoesia mereix si se l’ha d’encaminar cap el reconeixement social i literari. 

 

On la instapoesia catalana està representada de manera més àmplia és en les desenes de comptes 

que oscil·len entre uns cinquanta i uns tres mil seguidors (que són els més abundants) i que 

casualment són portats per (persones llegides com a) dones. Ni les poques excepcions estan a 

l’alçada de l’impacte dels comptes portats pers homes. Per a il·lustrar aquesta problemàtica de 

gènere (provocada per altres factors analitzats a continuació), s’adjunta a l’annex d’aquest treball 

una selecció de comptes d’instapoesia, actius durant els darrers dotze mesos, descoberts i 

recopilats al llarg d’anys de presència a la xarxa social, que s’han seguit al llarg del temps i que 

per tant es considera que tenen un valor prou digne i una rellevància suficient per a representar el 

gènere en conjunt3. Les xifres parlen per si soles: de la totalitat de comptes recopilats, només un 

17’5% són duts per homes, i d’aquests, un 57% tenen més de deu mil seguidors (un d’ells, Només 

Tu, més de cent mil, xifra de gran consideració en el contingut digital en català). Pel que fa a la 

resta d’identitats (dones i dissidències), passa absolutament el contrari: representen la gran 

majoria de la instapoesia (poc més d’un 80%), però només un 9% tenen més de deu mil seguidors 

(qui més en té, Ester Vallès (@eternesparaules), no arriba ni a la meitat del seu equivalent 

masculí). 

 

Clarament hi ha diversos factors que contribueixen també a engrandir encara més aquesta 

diferència abismal. Un compte estancat durant mesos als cinc-cents seguidors probablement no 

tingui ni els mateixos objectius ni els mateixos coneixements sobre la plataforma que algú amb 

dotze mil seguidors i amunt. Sí és cert que hi ha un tret visiblement diferencial entre homes i la 

resta: els primers, quan comencen a publicar, ho fan amb gran constància, en massa i com si 

 

3 Veure annex: Taula de comptes 
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traguessin les frases d’una incansable màquina de redacció. En dos anys, el compte Escumeta 

(@escumeta) ha generat 418 publicacions poètiques, és a dir, quatre per setmana; amb mil tretze 

publicacions en quatre anys, l’esmentat Sergi Capell (@sergipoesia) fa cinc publicacions a la 

setmana. El contingut de tots dos és principalment textual. La constància és tan regular que hi ha 

una clara intenció de dedicació al gènere, tot i la manca de profunditat i consciència acadèmiques. 

Això sí, en qualsevol forma poètica, l’excés peca de mala qualitat i s’acosta més a idees 

capitalistes i mercantils de consum i producció que de voluntat d’aportació lèxica i cultural 

(Lázpita Abásolo, 2022). 

 

Si ara ens fixem en la resta d’identitats, la situació és notablement a la inversa. Violeta Puigví 

(@grotescament) combina el collage fotogràfic amb la creació poètica, feina que requereix una 

dedicació major fora de la xarxa social, i sols acumula aproximadament una publicació cada tres 

setmanes el darrer any i mig; durant la seva activitat en dos anys i mig, el compte 

@elsmeuspoemes publicava a un ritme d’una publicació cada sis setmanes; Meritxell Navarro 

(@poesialliure), tot i el lent ritme d’una publicació cada dues setmanes en quatre anys, ha publicat 

recentment l’obra Tendresa a cop de martell (Comte d’Aure, 2022), això sí, mesos més tard que 

alguns dels seus contemporanis masculins. 

 

La temàtica de les publicacions també és un factor clau en la determinació de l’èxit i l’abast de 

l’obra poètica digital, a més a més de la transparència en la seva justificació. El compte Només 

Tu (@nomestu) comunica de manera relativament clara a la seva pàgina web que les seves 

intencions recauen en expressar pensaments i sensacions col·lectives; un altre instapoeta, Marc 

Monzó (@marc_poesia), ho deixa caure de manera més conceptual (el seu llibre, El que dura un 

cafè (Círculo Rojo, 2021) recull la seva idea de micropoemes escrits per a ser consumits en el 

mateix període de temps que la beguda del títol). Si bé es podria debatre si les seves obres neixen 

realment de l’experiència personal, les seves intencions no hi giren al voltant. En canvi, per 

exemple, els textos de Nina Roma (@pellnarrada) neixen d’una voluntat de compartir la vivència 

i la memòria personals; l’esmentada Ester Vallès (@eternesparaules) domina la xarxa social, però 

prefereix centrar la seva obra en base a la creació i l’experiència col·lectives d’una manera molt 

més profunda i subtil a través d’una connexió digital genuïnament humana. 

 

S’observa, inevitablement, que el gènere va lligat al tipus de comportament i producció a 

Instagram, siguin quins siguin els objectius literaris a llarg termini en la vida personal de cada 

instapoeta. El tipus de creació, la combinació amb altres arts visuals (curiosament impròpia en els 

homes estudiats) i segurament les pressions i inseguretats que les dones i dissidències pateixen, 

provocades pel capitalisme i el patriarcat, siguin elements clau a l’hora d’entendre el perquè de 
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l’èxit d’uns i el desistiment d’unes altres. Institucionalitzar la instapoesia, per tant, ha de passar 

obligatòriament per la lluita de gènere. 

5.3. La col·lectivització de l’escriptura 

 

Tot i aquesta heterogeneïtat comuna tant en nombre de seguidors com de publicacions, en algun 

punt de la seva breu vida, la instapoesia catalana ha viscut moments de col·lectivitat en què 

comptes grans i petits han fet pinya per causes comunes i desinteressades. Va ser el cas, també en 

el context de la COVID-19, de la col·laboració entre sis comptes d’instapoetes per a la redacció 

conjunta d’un «Frankenstein» poètic, fruit de la necessitat de contacte social i de connexió entre 

els públics més joves amb les lletres digitals. Els tres instapoetes esmentats anteriorment (Només 

Tu, Sergi Capell i Marc Monzó), el compte de microrelats Xiuxiueig a cau d’orella (@xiuxiueig_) 

i les retirades Ana Company (@bellesparaules) i nala keaton (@nalakeaton)4 van regalar a la 

comunitat lectora digital el projecte Confinament poètic, que més que un poema conjunt, eren sis 

poemes agrupats en una mateixa obra, escrits en l’estil de cada artista, cosa que denota visiblement 

les mancances de plantejament, comunicació i la fallida posada en comú d’un únic disseny (figs. 

1 i 2), i una sèrie d’oportunitats perdudes des del punt de vista col·laboratiu que haurien pogut 

situar la instapoesia del moment com un gènere de gran interès social que, com tota publicació 

regida pel principi d’immediatesa, va obtenir el seu ràpid i efímer impacte abans de caure, poc 

després, en l’oblit. Ara ja irrellevant (els tres primers instapoetes han decidit centrar les seves 

energies en la promoció dels seus llibres, el compte de microrelats ha quedat per sempre estancat 

en termes de creixement i les dues últimes estan indefinidament desaparegudes de l’escena 

instapoètica; en altres paraules, la relació entre els sis comptes com a conjunt s’ha esvaït), 

Confinament poètic mostra, tot i les males decisions preses en aquell moment, que dins la 

instapoesia hi pot haver també una gran possibilitat de treball i consciència de comunitat, encara 

que llavors fos una col·laboració inconsistent incapaç de perdurar en el temps. 

 

Aquesta manca d’uniformitat, la invisibilització d’escriptores i la seva fàcil desaparició són 

símptomes d’una situació que dificulta una posada en comú acadèmica de la instapoesia. Poc es 

pot defensar una cosa que perdura però no evoluciona. Si es vol lluitar pel reconeixement del nou 

gènere, cal que els seus membres en prenguin consciència, breguin amb les altes esferes literàries 

i demostrin que són aquí i que tenen molt clar el què fan d’una manera, això sí, ben estructurada. 

  

 

4 Compte indisponible actualment. 
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6. Estils i formats de la instapoesia catalana 

 

Si la poesia d’abans permetia la manipulació de la paraula amb tècniques visuals per donar lloc 

als cal·ligrames de Joan Salvat-Papasseit i Joan Brossa, la poesia d’ara en permet la manipulació 

amb l’ampli ventall d’eines d’edició que ofereix el món digital, i la instapoesia no podia no 

aprofitar-se’n. Siguin poetes que juguen amb les arts visuals, com Ester Vallès, o artistes visuals 

que juguen amb la paraula, com Olga Abella (@plorcaduk), Instagram permet mostrar 

combinacions tan infinites com creadors hi ha al món i oportunitats permeten els programaris. 

 

Pel públic més general, la poesia sol ser vista com un art elitista, massa complex i, per tant, 

inaccessible i reservat a una minoria. Per sort pel gènere, no ha deixat d’haver-hi personalitats 

que han lluitat per assegurar que sempre se’n pugui mostrar una cara més interactiva i divertida, 

creant així una porta d’accés que no hauria aparegut de cap altra manera (com va ser el cas d’Enric 

Cassasses anys enrere, o de Josep Pedrals avui dia). La instapoesia també disposa de formes 

diferents i trencadores de mostrar-se al món des d’altres vies més accessibles, i la seva combinació 

amb altres arts permet escampar la idea que un poema ja no ha de ser un bloc de text (si és que 

mai ho ha estat), sinó que pot ser una creació artística amb pinzellades de disciplines ben diverses. 

 

Per avançar cap a la plena institucionalització de la instapoesia com a gènere literari digital, és 

vital que se la reconegui com un portal més a la creació multidisciplinària i el gaudi en clau 

literària. Per això, a continuació es destaquen comptes del gènere de parla catalana que ja han fet 

aquest pas en la combinació de la paraula amb altres arts digitals, i que per tant poden establir-se 

com a primers referents en català. És el cas d’artistes com l’esmentada Violeta Puigví 

(@grotescament) i Helena Soldevilla (@helenasoldevilla) en la combinació amb la tècnica del 

collage (figs. 3 i 4); Irene Costa Martínez (@refugiartepoesia) en la superposició del poema sobre 

fotografia (fig. 5), i Vallès en l’autoedició de curts poètics (Vallès, 2022). La instapoesia és un 

pou jove de creació i oportunitats il·limitades. 

 

Tenint en compte aquestes opcions artístiques que la instapoesia permet, i que no s’allunyen gaire 

de les bases fonamentals de la poesia visual analògica, seria imprudent considerar que el nou 

gènere digital busca amenaçar o pervertir la poesia convencional; ans el contrari, demostra que la 

digitalització de la literatura obre la porta al seu enriquiment a través de formes fins ara 

inconcebibles, que a dia d’avui serien impossibles d’imaginar si la resta d’arts que s’hi fusionen 

no s’haguessin, també, institucionalitzat. 
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7. La figura de l’instapoeta català: de la creació d’un compte a la 

desvirtualització 

 

Un espai no pot proliferar sense persones que l’habitin. En el cas de l’àmbit digital, per tenir un 

cert reconeixement, aquestes persones han de passar per un procés previ de descoberta i 

acceptació públiques abans d’assolir un cert èxit. El català a Internet ocupa un espai minoritari, 

però tot i així, darrerament ha guanyat valor considerablement en termes de creació de continguts 

i visibilització (Ricart, 2021). 

 

La idea d’èxit en la instapoesia catalana acostuma a ser a nivell personal, local i de llarga durada, 

i a primera instància pot o no involucrar el fet de publicar. La creació d’un compte, inicialment, 

sol venir donada per la necessitat de compartir les emocions personals a través de l’escriptura. És 

quan aquestes emocions es descobreixen com a col·lectives que s’amplia el públic objectiu i 

augmenta la visió personal sobre la perspectiva i les oportunitats de futur. Ni tan sols Rupi Kaur 

no s’havia iniciat en la instapoesia amb l’objectiu de publicar una obra (Schioldager, 2016), però 

en el món de l’escriptura acostuma a ser una desembocadura lògica i orgànica del procés, com és 

el cas de l’esmentada Meritxell Navarro (@poesialliure) a través de l’editorial Comte d’Aure, de 

Només Tu a través de Penguin Ranom House Grupo Editorial, o de Sergi Capell per la via de 

l’autoedició. Però la primera cosa que comparteix la comunitat instapoètica és que cal que passi 

temps abans no es presenti una oportunitat real de publicar. 

 

Escriure a i per a Instagram converteix l’instapoeta en una persona amb un domini de la xarxa 

social que dependrà del seu grau d’implicació. Cada instapoeta estableix una imatge i un estil de 

comunicació propis, amb un llenguatge que reflecteix les seves intencions, a través d’una sèrie 

d’accions comunes, com són la preparació de contingut prèvia a la seva publicació (ja sigui 

combinant altres arts o només redactant el text), la interacció amb el públic i la seva posterior 

fidelització, així com la transparència en cas de dur a terme experiments o canvis un cop ja 

s’havien donat a conèixer. Que es tracti d’una plataforma digital no significa que es perdi la 

humanitat rere la pantalla. 

 

Precisament, altres formes de mantenir aquesta humanitat i establir nous vincles interpersonals 

són, per exemple, la recerca i el seguiment d’altres comptes d’instapoesia, així com l’ús 

d’etiquetes per donar-se a conèixer més àmpliament. La primera via permet crear una xarxa 

comunitària d’instapoetes amb unes mateixes passions i on cada membre es converteix en altaveu 

de la resta. La segona és una gran eina de visibilització, especialment per a públics interessats en 

el gènere en general més que en alguns comptes en concret, ja que l’aplicació permet seguir 

etiquetes i, per tant, rebre a la cronologia tot el contingut que s’hi publica, sigui de qui sigui. L’ús 
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d’etiquetes manifesta una clara ambició pel reconeixement de la pròpia obra, i també són una eina 

idònia per a observar l’estat del gènere (dues de les etiquetes més populars, #poesiaencatala i 

#poesiacatalana, recullen unes setze mil i  trenta-sis mil publicacions, respectivament). 

 

Capell, Vallès i la resta d’instapoetes publicats són on són a la plataforma avui dia perquè s’han 

mantingut fidels a la seva imatge personal i a les seves intencions amb el pas del temps. Potser 

aquestes intencions van evolucionar com va passar a Kaur, o potser es van mantenir des del primer 

dia, però arriba un punt en la trajectòria del compte d’instapoesia en què es presenta l’oportunitat 

de publicar un llibre (en el sentit tradicional de la paraula, és a dir, en paper). Aquesta publicació 

no només sol ser ben vista com una oportunitat de legitimació en el sector, sinó que permet crear 

espais de desvirtualització entre l’instapoeta i el seu públic que les eines digitals, tot i que més 

còmodes en el seu ús, no permeten. 

 

Publicar en paper una obra inicial i majoritàriament digital és, en realitat, una eina idònia per 

ampliar horitzons fora de pantalla que permet alhora jugar amb la pròpia manipulació del compte 

d’Instagram. Aquest compte no deixa de ser un espai d’autopromoció, un aparador, i com a tal, 

quan hi ha un objectiu de dedicar-se a l’escriptura i/o quan hi ha una editorial darrere la publicació, 

no és convenient exposar-hi el cent per cent de l’obra. Així doncs, el compte passa a ser també 

un complement del llibre publicat, un espai publicitari on desenvolupar petites estratègies de 

màrqueting per promocionar el futur llibre i generar interès i potencials compradors (Martínez 

Misa, 2021), que tant poden haver descobert l’instapoeta per la via digital com la tradicional. 
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8. La instapoesia en la indústria literària catalana: és possible? 

 

Fins ara s’han establert unes idees inicials i de primera presa de contacte teòrica amb la instapoesia 

catalana que cal tenir en consideració a l’hora d’enfocar-la cap el reconeixement institucional, 

social i literari, per així integrar-la en la resta d’arts que han anat apareixent al llarg del temps 

gràcies als avenços tecnològics (com és el cas, per exemple, del cinema). A partir d’aquí, aquest 

tast es posa en pràctica imaginant el nou gènere digital en els espais literaris ja consolidats, per 

avaluar si hi té una cabuda real i funcional. 

 

8.1. Publicacions i crítica 

 

Josep Cots, fundador i editor d’Edicions de 1984, iniciava una entrevista l’any 2015 amb 

l’afirmació que «una lectura que no es pensi no funciona» (Mena, 2015). Aquesta frase és idònia 

per il·lustrar a grans trets l’estat actual de l’edició catalana. En una època on, en general, les 

editorials independents són més actives i digitals que mai, i on cada cop més s’aparellen per donar 

respostes encara més precises a les necessitats literàries del territori (Les altres herbes i Duna5 són 

dos exemples de segells nascuts de fusions editorials), l’edició catalana està vivint un moment de 

blindat i autoprotecció davant amenaces omnipresents com el declivi del català com a llengua 

social o la pirateria literària. 

 

Les editorials independents (les més nombroses en l’escena de l’edició catalana) lluiten dia rere 

dia per oferir al públic una literatura de qualitat passada pels filtres més exigents de tots els valors 

culturals possibles. Tenint això present, és molt complicat encabir la instapoesia en una editorial 

ja existent. També cal tenir en compte que moltes editorials no solen acceptar manuscrits no 

sol·licitats i treballen a anys vista, i la instapoesia és un gènere que neix en un entorn basat en la 

immediatesa (tant de la publicació, en relació a un procés convencional de publicació, com de la 

sensació que genera al seu públic) i l’autogeneració de contingut. Per tant, convindria contemplar 

l’existència d’una editorial que pogués cenyir-se a aquest funcionament. 

 

Una altra consideració a tenir en ment i que potser caldria resoldre de manera urgent és la 

concepció instapoètica que l’alta literatura és elitista. Realment és així? Vegem un exemple real 

i recent: Anna Gual i Jaume C. Pons Alorda van organitzar el recital Llegats Vivents l’1 de maig 

de 2022 per a celebrar la trajectòria de nou poetes sènior que consideren d’una importància cabdal 

per a la tradició poètica catalana. La vetllada va tenir lloc al Palau de la Música i les entrades per 

 

5 Les altres herbes, segell producte de la fusió entre les editorials L’Altra i Males Herbes, se centra en la 

publicació de «clàssics de culte oblidats» (Ortega Casas, 2020); Duna, fruit de la col·laboració entre Raig 

Verd i Mai Més, està dedicat a la ciència ficció «ecologista, feminista i compromesa amb la justícia i la 

igualtat» (Ara, 2022). 
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a menors de 35 anys (franja d’edat que comprèn instapoetes i lectors d’instapoesia a parts iguals) 

tenien un preu de 10€. És elitista oferir un recital únic en la història a quasi meitat de preu del que 

sol costar un llibre estàndard amb un objectiu purament de celebració i reivindicació? Més aviat 

sembla que es tracti d’una confusió de conceptes. Potser el problema no és que la poesia 

convencional i tradicional sigui elitista, sinó que més aviat requereix una exigència i un bagatge 

lector que la instapoesia no té; potser és aquesta manca de coneixement, precisament, la que ha 

creat l’abisme actual entre els dos gèneres, i potser és gràcies a aquesta falta de capacitat crítica i 

d’àvida lectura i reconeixement dels clàssics que la instapoesia existeix. 

 

Sigui com sigui, la instapoesia no té a dia d’avui un espai natural dins l’edició catalana. Tenim 

una indústria literària i una escena independent que aposten pel talent consagrat dins i fora de la 

llengua catalana i que, per tant, no poden arriscar-se a publicar una obra que no és ben vista, 

menys encara quan les vendes de poesia estan sota mínims (segons l’Estudi sobre els hàbits de 

lectura i compra de llibres a Catalunya, el 2021, del total de vendes, només un 0’5% varen ser 

del gènere). Caldria, per tant, veure si en un futur proper pot néixer una editorial que s’adapti a 

les necessitats i característiques de la instapoesia, que sàpiga donar-li el tractament que mereix, i 

que sàpiga moure-la per establir-la i consolidar-la com el gènere independent que és. 

 

8.2. Festivals i esdeveniments 

 

És en esdeveniments i espais físics efímers on la instapoesia podria tenir una certa cabuda més 

lliure i permissiva. Tot i que la majoria (i els de més prestigi) solen ser dirigits per les editorials i 

organismes on s’ha establert que la instapoesia no té cabuda, és cert que existeixen certes parts 

d’aquests espais on la instapoesia pot enquibir-se: les conegudes col·loquialment com a micros 

oberts, on després de l’actuació principal es convida artistes d’entre el públic a recitar la seva obra 

sense cap compensació més que el propi espai. 

 

En aquest cas, es transformaria l’instapoema en un simple poema recitat o projectat, i seria una 

oportunitat idònia per a l’autor de provar la seva obra davant una audiència física i temptejar el 

camp. Si ja està establert que la instapoesia funciona en l’espai que habita, ara és el moment de 

treure-la de la zona de confort i analitzar quina rebuda té per part de la població que ara no té una 

pantalla on amagar-se. Presentar físicament el producte al públic i sentir la seva reacció en temps 

real són factors clau a l’hora de decidir com es defineix i presenta qualsevol nova creació. 
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9. Anàlisi crític de dos casos virals 

 

9.1. Només Tu: quantitat sobre qualitat 

 

La instapoesia en la nostra llengua i en termes generals no es pot entendre sense considerar qui 

probablement és el compte més gran i actiu del gènere en català. Amb més de 114.000 seguidors, 

en David o, com se’l coneix a Instagram, Només Tu (@nomestu) ha aconseguit, des de 2017 fins 

ara, crear-se un públic sòlid i fidel a través de la senzillesa en el disseny, la connexió interpersonal, 

la constància de publicació i la interrelació entre la seva obra i el context social en el qual viu. 

 

És sabut que per triomfar a Instagram és clau adaptar-se a l’evolució de la plataforma, el seu 

funcionament i el seu algoritme. Entendre aquesta necessitat és fonamental en la feina de 

qualsevol instapoeta que vulgui fer créixer el seu compte, i Només Tu no s’ha quedat mai enrere: 

publicacions de deu imatges (carrusels complerts) en un estil propi que en permet el 

reconeixement immediat (disseny fix en termes de color i tipografia des de 2020) i una infal·lible 

captació d’atenció, crides al públic perquè comentin quines són les seves frases preferides i una 

trajectòria que durant molt temps va estar marcada per l’anonimat i tot el misteri que això 

comporta, són alguns dels elements més destacats que han contribuït a establir i situar el seu 

compte avui on és ara com un referent de les frases curtes. 

 

Aquesta constància i dedicació pel creixement del seu compte és el que l’ha portat finalment a 

editar una obra comercial d’instapoesia (Millor si t’ho escric, 2022) de la mà de Montena, segell 

juvenil de Penguin Random House. Ni de bon tros comparable a Rupi Kaur, val a dir que Només 

Tu ha transportat a l’escena digital catalana el mateix model de reconeixement comercial: primer 

es va crear el personatge, la celebritat que posteriorment va captar l’interès d’una editorial per 

aprofitar el seu potencial de públic i de vendes. Però entendre com funciona la plataforma on es 

treballa no ho és tot. En l’era digital és tant o més important la imatge que es dona al públic i 

quins llenguatges s’utilitzen per a fer-ho.  

 

La seva biografia a Instagram llegeix: «Escric, però no com la majoria.» Aquesta afirmació, un 

tant arriscada, denota que hi una determinada convicció en la feina feta. La comunicació de Només 

Tu deixa entendre que té molt clar el que fa i que creu oferir al seu nombrós públic un contingut 

de qualitat i valor, que s’enorgulleix de la seva obra literària i fins i tot deixa entreveure que creu 

fer un servei a la comunitat: «Expresso [...] tot allò que la gran majoria pensa, però mai diu de 

manera oberta. [...] A poc a poc vaig anar evolucionant la meva trajectòria [...] fins a considerar-

me un referent pel que fa a publicacions en llengua catalana.» es pot llegir a la seva pàgina web 

(Només Tu). 
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Val a dir que és bo per a la salut de la instapoesia que s’autoclassifiqui dins el paraigua de 

«publicacions» en llengua catalana, perquè és precisament aquest egocentrisme arriscat i previ al 

reconeixement acadèmic i institucional del gènere que practica el motiu pel qual Només Tu 

representa, en realitat, un perill tant per a la instapoesia com per a la poesia en general. I és que 

aquesta aparent confiança de l’ego públic el converteix en una de dues coses: o bé en un ignorant 

del mal que la publicació i classificació del seu llibre com a «poesia» representa per als dos 

gèneres, o bé en un provocador capaç de ficar el dit a la llaga sense remordiments quan pren la 

decisió de publicar una imatge del seu llibre al taulell d’una llibreria rodejat de noms canònics 

com Narcís Comadira i editorials de renom i gran presència actual com LaBreu Edicions o 

Edicions de 1984 (fig. 6). 

 

Tan sols cal fer un cop d’ull al seu nombre de seguidors, a la seva mitjana de likes 

(aproximadament deu mil per publicació) i al seu feed per tenir clar que el seu valor lèxic és bàsic 

i que el seu públic objectiu és consumidor de contingut immediat que cerca una connexió efímera 

amb l’artista, connexió que funciona gràcies a la situació col·lectiva de l’autor i de la societat (fig. 

7). Només Tu s’aprofita de les situacions socials per assegurar-se l’èxit de les seves publicacions. 

Per Sant Jordi, publicava al seu compte: «Només / ha caigut / una pedregada» en referència al 

temporal desolador a la ciutat de Barcelona, i rebia més de nou mil likes (fig. 8); en època de 

Carnestoltes: «M’agrades / més sense / disfressa» n’hi garantia quasi onze mil (fig. 9), i així en 

incomptables publicacions al llarg dels seus cinc anys de vida. L’apel·lació al públic a través de 

frases banals i buides, ja no de poesia, sinó de personalitat, és un dels grans motors de les xarxes 

socials perquè qui les sàpiga dominar escali de manera astronòmica en comparació amb la resta 

de comptes i assoleixi l’èxit i l’abast social que el situïn al punt de mira. 

 
9.2. Ester Vallès: acceptar i patir Instagram a parts iguals 

 

Tot i quedar lluny de l’impacte digital de Només Tu, Ester Vallès (@eternesparaules) és a dia 

d’avui una de les instapoetes més rellevants de l’escena, i probablement la noia que més. Amb 

més de quaranta-sis mil seguidors, dos poemaris autopublicats (Flors, mar i sal, 2019 i Cartes al 

present, 2021), projectes paral·lels al darrere, col·laboracions i marxandatge propi, aquesta 

escriptora, emprenedora i comunicadora de L’Arboç és a Instagram des de 2019 per fer-se un lloc 

en l’escena literària digital i establir una connexió el més humana possible amb el seu públic dins 

el que les pantalles permeten. En el seu cas, l’èxit es pot mesurar, no només amb la constància, 

igual que els seus contemporanis, sinó amb el disseny minimalista i la interacció amb el públic 

per fer-lo partícip de les pròpies creacions poètiques. A través de les eines que Instagram ofereix, 

Vallès obre de tant en tant una call to action perquè el seu públic col·labori en la redacció d’un 
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text conjunt. Enlloc de generalitzar el sentiment com fa Només Tu i esperar que el públic s’hi 

identifiqui, cedeix l’espai i espera les respostes, que resulten en un text de senzilla profunditat i 

un valor emocional més alt que sempre recull el reconeixement a l’autoria col·lectiva al títol: 

«escrit per vosaltres» (fig. 10). 

 

Vallès no segueix a ningú a través del seu compte literari. Tot i reconèixer que les xarxes li han 

permès arribar on és ara a nivell social i de visibilitat (Santos i Vallès, 2021), no deixa de ser una 

autora que prioritza el contacte presencial amb el públic per sobre qualsevol altra cosa (Fernández 

Sadurní, 2021). En els pocs anys que duu a la xarxa, l’escriptora ha presentat els seus llibres en 

llibreries emblemàtiques dels territoris de parla catalana com la Geli de Girona i Rata Corner de 

Palma de Mallorca, ha recitat a peu de carrer, ha realitzat tallers i ponències sobre la seva tasca 

com a escriptora i ha dut a terme exposicions arran de la seva obra. Tot un currículum literari 

desat al seu perfil d’Instagram (ester vallès, s.d.) que la situa com la instapoeta catalana més activa 

del moment en tots els sentits. 

 

L’arbocenca és probablement un exemple de figura ideal d’instapoeta: domina la comunicació i 

l’emprenedoria, és una notable lectora i té molt clars els seus límits i intencions digitals. Amb poc 

temps ha sabut situar-se ràpidament com un referent pel seu públic més jove i, tot i reciclar 

contingut de tant en tant, a través d’una lectura del seu perfil d’Instagram es poden apreciar tant 

una uniformitat com un creixement en la seva escriptura. Una maduresa que es reflecteix també 

en la comparació dels seus dos llibres (Fernández Sadurní 2021). 
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10. Conclusions 

 

La instapoesia catalana existeix, és viva, és actual i, tot i tractar-se de literatura d’una llengua 

minoritària, seguirà existint mentre el català perduri i sobrevisqui com a llengua cultural i mentre 

l’espai digital tingui rellevància. Gràcies a l’era digital, la cultura catalana té un nou gènere per 

considerar i estudiar, i la llengua catalana té un nou mitjà gràcies al qual adquirir presència. Tant 

si se’l creu un gènere banal i buit com si s’hi veu una bona oportunitat de negoci, convé 

normalitzar-lo perquè encaixi dins la literatura local. 

 

La instapoesia catalana pot ser institucionalitzada, pot rebre els reconeixements i anàlisis que 

mereix, però no pot fer-ho en el context actual, encara regit i dominat per les vies analògiques i 

de màxima exigència literària. Calen figures i entitats que la defensin, que la contraposin al 

puritanisme i al cànon i que la presentin al món de manera irrefutable, però no invasiva. Un nou 

art no demana permís per néixer, simplement es desenvolupa com es va desenvolupar la vida a la 

Terra: quan hi ha les condicions idònies, apareix de forma natural. Per tant, en la seva condició 

innegable d’existència i rellevància, cal vetllar per la seva prosperitat. Si ha de decaure, que no 

sigui per desemparament. 

 

S’ha observat que la instapoesia triomfa més si capta l’atenció dels grans grups editorials que 

busquen nous autors per aprofitar el seu gran públic i generar vendes assegurades, però aquests 

casos són una absoluta minoria. En una societat consumista i que monetitza el contingut viral, el 

petit poeta té més semblances amb una editorial cultural que no pas amb un instapoeta 

mainstream, per tant, no té (encara) res a oferir a la casa comercial que es dediqui a caçar talent. 

D’aquesta manera, només la instapoesia de gran abast, com si es tractés de la feina d’un 

influencer, podria tenir l’oportunitat de ser viable econòmicament, si més no, a curt termini, abans 

de caure en l’oblit i cedir el focus d’atenció a la següent obra del moment. En altres paraules, 

publicar un llibre a partir d’una obra d’instapoesia d’un compte membre de la gran majoria pot 

suposar un gran èxit a nivell personal i un bon pas pel desenvolupament inicial d’una futura 

carrera literària, però difícilment mostrarà un benefici econòmic real, i els pocs instapoetes que 

puguin oferir un producte lucratiu suposaran un boom efímer. 

 

En relació a l’última pregunta plantejada sobre quin perfil editorial requereix la instapoesia, s’ha 

notat en diversos apartats com el gènere permet una sèrie d’avantatges a nivell social i de creació 

artística que eñ separen de la tradició poètica com se la coneix fins ara. La comunicació 

immediata, les eines tecnològiques i el contacte directe amb el públic receptor són elements que 

capgiren el valor i el significat que s’aporta a les noves formes de creació. És important posar 

èmfasi en el fet que són noves per reforçar-ne la separació del que ja existeix. Que la instapoesia 
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derivi en cert punt de la poesia no la converteix en poesia per la simple raó que no té les mateixes 

característiques formals, no es consumeix de la mateixa manera i no té les mateixes intencions 

comunicatives. No se la pot classificar dins el mateix paraigua si el que es vol es deixar enrere les 

errònies concepcions de desvalorització que es creu que representa pel gran gènere culte. Cal, per 

tant, una feina de conscienciació dins tota la cadena editorial per establir aquesta diferència per 

tal de poder-li garantir el reconeixement com el gènere a part que és.  

 

De la mateixa manera que la poesia i la instapoesia s’han de considerar gèneres diferents per les 

seves característiques, Només Tu i Ester Vallès representen els dos pols del que es pot assolir a 

través de la instapoesia. El primer ratlla la línia del límit a nivell lèxic, però entén perfectament 

que Instagram es regeix per unes normes que s’han de seguir si s’hi vol triomfar, sigui en la 

llengua que sigui. La segona, el contrari; no seguir a ningú li permet concebre el seu compte com 

un mer espai creatiu, com una eina més en la carrera literària que probablement tingui una data 

de caducitat. Però si una cosa tenen en comú és que han aconseguit servir-se de bones pràctiques 

digitals per destacar entre la resta d’instapoetes i que, per tant, carreguen (potser una més 

inconscientment que l’altre) el pes més gran a l’hora de representar i mostrar el gènere al món. 

 

Aquest assaig ha pretès establir unes primeres concepcions del gènere i un primer contacte amb 

les seves característiques i possibilitats que ofereix a partir d’una breu contextualització, un anàlisi 

de camp per establir-ne una primera panoràmica a nivell acadèmic, així com una visió de les 

característiques comunes en la majoria de comptes d’instapoetes i una anàlisi de dues figures 

oposades però igualment rellevants en l’escena digital catalana. Tot en conjunt amb una reflexió 

sobre l’estat del gènere i el seu potencial de futur a nivell cultural i econòmic, per tal de poder 

donar unes primeres respostes a les preguntes plantejades a l’inici i incorporar aquesta nova 

pràctica jove i digital a les reflexions acadèmiques en català sobre la literatura, i concretament la 

poesia, del present i del futur. 
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12. Annexos 

 
12.1. Taula de comptes 

 

Nom del compte Número de seguidors Gènere Data de l’última publicació6 

aitanamontaner 436 D 18/6/2022 

allthecolors 536 D 8/6/2022 

boniquesllavors 3345 D 9/6/2022 

butiamacreep 2219 D 24/2/2022 

comptambminsta 626 D 7/6/2022 

cridantensilenci 1252 D 25/5/2022 

duesmilvint 7669 H 17/6/2022 

elmeudesastre 432 D 17/6/2022 

elsmeuspoemes 168 X 26/9/2021 

escritsobrepaper 547 H 3/5/2022 

escumeta 10900 H 9/6/2022 

espurnacongelada 130 D 4/6/2022 

eternesparaules 46100 D 13/6/2022 

grotescament 3058 D 20/4/2022 

helenasoldevilla 455 D 17/6/2022 

ladeleslletres 747 D 15/6/2022 

marc_poesia 10500 H 16/6/2022 

mescric 870 D 25/4/2022 

nia_murtal 817 D 17/6/2022 

nomestu 114000 H 29/5/2022 

nuriamatavera.poesia 405 D 21/3/2022 

pellnarrada 1690 D 8/6/2022 

plorcaduk 1295 D 22/3/2022 

poemas_en_el_aire 231 H 18/6/2022 

poesia.enerupcio 728 D 24/4/2022 

poesiadesupervivencia 1224 D 14/6/2022 

poesialliure 1182 D 9/6/2022 

racodelletres 218 D 12/6/2022 

refugiartepoesia 11000 D 10/4/2022 

revers_poesia 2134 D 12/5/2022 

rufiecasanovas 798 D 18/6/2022 

sergipoesia 17300 H 16/6/2022 

somniisdelletres 640 D 16/6/2022 

tocadits 473 D 9/4/2022 

trinxera 2135 D 13/6/2022 

unamicadepoesia 59 D 15/6/2022 

unquartdetres 378 D 4/5/2022 

verbsdesang 227 D 12/6/2022 

  

  

 

6 A dia 20 de juny de 2022. 
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12.2. Figures 

 

 
Figura 1: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @sergipoesia, Instagram (2020). 

 

 

Figura 2: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @marc_poesia, Instagram (2020). 
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Figura 3: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @grotescament, Instagram (2021). 

 

 

Figura 4: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @helenasoldevilla, Instagram (2022). 
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Figura 5: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @refugiartepoesia, Instagram (2020). 

 

Figura 6: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @nomestu, Instagram (2022). 
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Figura 7: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @nomestu, Instagram (2022). 

 

 

Figura 8: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @nomestu, Instagram (2022). 
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Figura 9: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @nomestu, Instagram (2022). 

 

 

Figura 10: captura de pantalla d'elaboració pròpia. Font: @eternesparaules, Instagram (2021). 
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