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El poeta
Mireu aquest vídeo de Joan Brossa amb atenció i

responeu les preguntes següents:

http://www.youtube.com/watch?v=3SQQCmnT6S8 

(Mireu fins al minut 1, sense veu)

Fotògraf: Jaume Maymó

http://www.youtube.com/watch?v=3SQQCmnT6S8


Què fa Joan Brossa en aquest vídeo? Heu vist mai un
espectacle de màgia? Us agrada la màgia? Per què?

Us heu fixat com de vegades les coses no són el que
semblen? En què ha transformat les seves mans Joan
Brossa?

Creieu que a part de fer màgia amb les cartes i les mans es
pot fer amb altres coses? Amb quines? 



Joan Brossa era poeta i per això li agradava fer màgia
amb les lletres i les paraules. Mireu aquests poemes:

Joan Brossa deia que la “A” era la més important perquè
és la primera lletra de l’alfabet. En què l’ha transformat
en aquest poema? I a la doble “O”?

Poema visual, 1974-1975
Poema visual, 1970

Ara escolliu una lletra de l’alfabet i transformeu-la

fent màgia de la mateixa manera que Joan Brossa.



El Context
Joan Brossa va viure a Barcelona i sempre va parlar en català.

Però algunes vegades no ho podia fer amb total llibertat ja que
quan ell era jove el català estava prohibit a l’escola i al carrer. 

Fotògraf: Javier Chopo i Diego García



Quina llengua parleu normalment?
Com us sentiríeu si us prohibissin parlar-la i us fessin
parlar-ne una altra? Joan Brossa va fer alguns poemes per
protestar sobre aquesta injustícia. Mireu-ne un exemple. 

Volem viure plenament en català, 1997

Ara us toca a vosaltres. Inventeu-vos algun poema o cartell
per protestar sobre alguna cosa que cregueu injusta.  



Digueu algunes coses (menjar, balls, cançons,
festes, etc.) que siguin típiques de Catalunya.

Ara ajudeu Joan Brossa a recuperar alguns símbols
catalans trobant la sortida del laberint.



l´OBRA
Les eines de treball dels poetes són les paraules i les lletres.

Joan Brossa les utilitzava no només per fer poesia escrita, sinó
també per fer poesia en imatges.

Poema visual, 1982



 Observeu-ne alguns exemples i contesteu les següents
preguntes:

Què els passa a aquestes lletres? Les tres paraules diuen
el mateix però en canvi es veuen diferent. Per què deu
ser? On s’estan mirant?

Com és que les “As” han saltat del nom “Barcelona”? Per
què s’han enganxat a la “A” gran? Aquesta “A” s’assembla a
alguna cosa que teniu enganxada a la nevera?

Miralls, 1982 Imant, 19701975



Què hi ha dins del forat de la “O”? Us recorda alguna cosa?
Què podria ser aquest forat gran, fosc i blau? 

Què fan aquestes lletres en fila? Per què la “A” té una
mena d’antenes? A què us recorda? 

O am gruta, 1975
Tren de lletres, 1989


