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Descobrir i experimentar amb una part de l’obra de 
Joan Brossa.
Conèixer el poeta i descobrir en quin entorn i 
moment vital van ser creades algunes de les seves 
obres
Crear les nostres obres tot intentant imitar el seu 
estil poètic.

OBJECTIUS



EXPERIMENTACIÓ 1:  
POESIA VISUAL

● Visualització d’obres
● Descripció objectiva
● Compartim la nostra 

interpretació personal.
● Altres interpretacions

Descripció: “Hi ha dibuixat un piano vist des 
de dalt amb tot de lletres desordenades a 
dins”

Interpretació 1: “Són les lletres de la cançó 
que està a punt de tocar”

Interpretació 2: “És un piano desafinat perquè 
té les lletres barrejades i desordenades i no 
diuen ben bé res…”

PIANO, 1982



RECERCA: BIOGRAFIA I 
CONTEXT HISTÒRIC

● Conèixer alguns trets 
destacats de la vida de 
l’autor

● Situar-nos en un lloc i una 
època històrica.

● Elaborar una línia del 
temps



EXPERIMENTACIÓ 2:  
POEMES OBJECTE

● Visualització d’obres
● Descripció objectiva
● Compartim la nostra 

interpretació personal.

Descripció: “Són unes manilles però una de les 
dues manilles és un braçalet”
Interpretació 1: “Els policies volen que els 
detinguts vagin més elegants”
Interpretació 2: “Són les manilles d’una dona 
policia”
Interpretació 3: “És un símbol feminista!! abans 
les noies estaven obligades a casar-se amb qui 
volien els seus pares i a vegades per elles era 
com ser esclaves dels marits!  

MATRIMONI, 1985



CAMINS BROSSIANS - Jardins Joan Brossa

Poema visual transitable en tres temps (Brossa, 1984)



CREACIÓ:  PLUJA 
D’IDEES, ESBÓS I 
PROCÉS CREATIU

● Definició de les 
característiques dels 
poemes visuals i dels 
poemes objecte

● Procés de creació col·lectiu

Refugiades
Poema visual

El temps és or
Poema objecte

Ingredients per 
escriure un 
text
Poema objecte



● Les lletres com a protagonistes i en 

molts casos es produeix una 

personificació d’aquestes.

● Infinites lectures i interpretacions.

● A nivell plàstic: treball amb el blanc i el 

negre però en determinades ocasions 

podia utilitzar el color per a fer èmfasi en 

algun element important del poema.

● El títols són breus i ens donen pistes per 

poder fer una interpretació de l’obra.

Poesia visual Poemes objecte
● Són obres fetes amb objectes 

quotidians

● Els objectes no tenen res a veure entre 

sí però junts ens evoquen moltes 

idees.

● Els títols de les obres ens donen pistes 

del sentit que podem donar a l’obra tot 

i que hem vist que en podem trobar 

més!





I LA POESIA?
● Lectura de poemes a l’inici 

de les sessions. 
● Tertúlia poètica
● Poesia i … jocs de mans, 

jocs de paraules, jocs de 
sons, …

● Gravació de poemes + 
programació Scratch + 
Makey makey = poesia a la 
carta

https://scratch.mit.edu/projects/287834596/
https://scratch.mit.edu/projects/287834596/


L’EXPOSICIÓ
La biografia de Joan Brossa en forma de línia del temps.

Els nostres poemes visuals i poemes objecte.

Cartells que expliquen les característiques dels diversos 
llenguatges poètics.

El racó interactiu de la poesia (textual)

 Joan Brossa a Sabadell





CABARET BROSSA
● Estructura teatral: escenes 

amb un mestre de 
cerimònies que ens guia.

● Biografia.
● Poemes de Joan Brossa 

recitats i/o representats.
● Petites escenes teatrals
● Poema-cançó “El jardí de la 

reina”.

https://docs.google.com/file/d/1FSTSt93gt42DUT2WjR8tpMcI3_wVt4v3/preview
https://drive.google.com/file/d/1FSTSt93gt42DUT2WjR8tpMcI3_wVt4v3/view?usp=sharing




“Cal canviar d’òptica i no pas de temàtica”
Joan Brossa


