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Les coses importants s’aprenen 

però no s’ensenyen

El mestre ha de duu 

el fanal
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La baldufa d’Aladí, 1988



1. Interès: Textos atractius, 

interessants..., propostes diferents

“Tant se me'n dóna”, Mapa de lluites (1979-1984)

El que em molesta de les competicions

és que sempre es tracta de guanyar

o de perdre i no tant només de córrer

amigablement una petita aventura.
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Dòmino, Ot (1972), Els entra-i-surts del poeta, 2 (1969-1975)



Crear

Faula, 1982

Il·lustracions d’un conte realitzat per 

alumnes doble titulació mestres 5



2. L’erudició és 

com un mirall: 

si t’hi mires 

gaire t’hi pots 

perdre

6
L’intel·lectual, 1991



3. Aportació 

humana 

creadora
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https://reciclantbrossa.wixsit

e.com/exposicio/exposicio

https://reciclantbrossa.wixsite.com/exposicio/exposicio


Exemples de poemes visuals realitzats 

per nens a partir de Joan Brossa
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Exemples d’objectes construïts per 

nens o adolescents a partir de 

Brossa
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Poemes visuals realitzats per alumnat 

de Secundària a imitació de Joan 

Brossa
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Projectes 
de poemes 
objecte de 
Brossa



4. Creació dialògica
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5. 
Experimentació 

i recerca

13
Viatge, 1982



6. Implicació de l’alumnat

• S’aprèn i s’assimila allò que es fa i és clar que la 

motivació no s’aconsegueix sense implicació

(Dörnyei, 2008). 

• Implicar-se vol dir participar en els processos. 

En el cas de l’aprenentatge vol dir ser-ne 

protagonista actiu.

• L’activitat comporta, en certa manera, 

l’emoció.

• La tasca del docent és la de fer expressar les 

emocions que produeix el material de què 

partim, la tasca que proposem, etc. i facilitar 

l’ambient perquè això sigui possible.
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7. Pensar i anar més enllà

15

silenci silenci silenci

silenci silenci silenci

silenci silenci

silenci silenci silenci

silenci silenci silenci 

“El crit” d’Edvard Munch

Escolteu aquest silenci

Joan Brossa, El saltamartí, 1963

Eugen Gomringer, 1968
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Potencialitat reflexiva de l’obra

Intermedi,1991 

Interior a l’interior, 1998
16



8. Desenvolupament sensibilitat 

artística i poètica
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HOMENATGE A JOAN MIRÓ

Acció espectacle amb la col·laboració de Joan Miró

[...] El JOVE es treu un paper de la butxaca i llegeix. La NOIA anirà fent allò 

realitzable i restarà immòbil quan el que digui el lector sigui pura imaginació).

JOVE: Puges a la cadira. (La NOIA ho fa.) T'enfiles per la paret. T'asseus a la 

cadira. (Ella ho fa.) Davant teu les roques es fan enormes. Inclines el cap (ella 

ho fa), hi passes a través. T'aixeques. (Ella ho fa.) Et canvies en home, 

després en vella. Les agulles del rellotge giren com més va més de pressa. 

Encens un cigarret. (Ella ho fa.) Et palpes els braços i la cara. (Ella ho fa.) El 

rellotge creix i creix. Assenyala set pams d'alçada. (Ella ho fa.) Els mobles 

s'agrupen al voltant teu. Els arbres abaixen les branques. Bufa el vent furient. 

Posa't el dit als llavis. (Ella ho fa.) Desapareixen els homes i les dones que 

tens al davant. Mou una cadira. (Ella ho fa) Digues: «Haig d'encendre el foc.» 

(Ella ho diu.) Ets dalt d'una teulada i et llances al carrer. Fas acció de cosir. 

(Ella ho fa.) Surts per la finestra i, per damunt dels arbres, t'allunyes a través 

de l'horitzó. [...]

Postteatre II, 1946-1962



9. Relació amb la cultura, la història, la 

música, el cinema, les arts, etc. 
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Wagner

Poema visual, 1982

EN ELS SEUS TRETZE SÓN TRETZE 

Richard Wagner va néixer l’any 1813.

Un tretze de març va estrenar 

Tannhäuser a París.

Va estrenar la Tetralogia un tretze 

d’agost.

El matrimoni amb Còsima va durar tretze 

anys.

Un tretze de gener va acabar Parsifal,

i l’estrena a Barcelona va ser el trenta-u 

de desembre de 1913.

Va morir el tretze de febrer de 1883, 

tretze anys

després de la declaració de guerra amb 

França.

I si sumem les xifres de l’any del seu 

naixement

ens donen tretze com a resultat.

El dia a dia (1988-1992).



10. El jo i els altres

Joan Brossa, Vampir, 1989Joan Brossa, 1997 20



CAGATÒRIA

Esta batalla fue el triunfo 
más glorioso que registra la Historia.
El enemigo, que amenazaba conquistar
el país, fue derrotado. La Iglesia 
conmemora este despertar de la raza...

Sí, però aquesta no és la veritable
història del pa.

Joan Brossa. El cigne i l’oc, 1964

Aunque el demonio con saña
quiera destruir tu reinado,
gritemos: ¡Muera el pecado!
Reine la Iglesia en España.

Tanca la ràdio.

Joan Brossa. Un, i no dos, 1959-1960

Jugar amb la realitat
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SOCIEDAD DE AUTORES DE ESPAÑA

Siempre que envíe una obra en lengua
catalana, le rogamos nos envíe otro 
ejemplar con la traducción en castellano.

(24 de juliol de 1981)

Mapa de lluites, 1977-1984

Askatasuna, 1969
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11. Emocions

23

TU

Si eres una onada, series el meu joc favorit.  

Si m’estimaves sempre, series la plenitud.  

Si eres una manera de parlar, series el diàleg.

Si ploraves inquieta, et buscaria i no et trobaria.

Si eres una posta de sol, series la més bella de totes.

Si eres un arbre, series un cedre.

Si ostentaves colors, series blanca i vermella.

Si eres la neu, passaries enllà.

Si eres una substància, series el bàlsam.

Si eres substituïda, series la fusta d’una columna.

Si jo era un vaixell, et duria al bell davant de la proa.

Si no eres una noia, series una rosa boscana.

Si eres un estel invisible, series el mutu amor.

Si eres la suavitat, series el pes de l’aigua.[…]

Cant, 1954

Dit per Enric Casasses a Els entra-i-surts de Brossa



• Exemples de La Fundació Joan Brossa: 

https://laberintsbrossians.com/tag/twitter/

• https://laberintsbrossians.com/2016/11/02/twitt

erabrossa-creacio-poetica-a-twitter/

• https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/

2016/11/unitat-didc3a0ctica.pdf

• https://laberintsbrossians.com/category/interactua-

amb-nosaltres/
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12. I també les tecnologies i les xarxes 

socials com Twiter o Instagram són 

bons aliats del professor

https://laberintsbrossians.com/tag/twitter/
https://laberintsbrossians.com/2016/11/02/twitterabrossa-creacio-poetica-a-twitter/
https://laberintsbrossians.files.wordpress.com/2016/11/unitat-didc3a0ctica.pdf
https://laberintsbrossians.com/category/interactua-amb-nosaltres/


Conclusió: Estratègies 

didàctiques comunicatives
• L'aprenent ha de ser el protagonista (la 

motivació no s'aconsegueix sense la 

implicació personal).

• Dret a la tria i a la interpretació (llibertat)

• Treball en grup: diàleg i contrast 

d'opinions.

• Els valors i actituds com a fil conductor 

(relació amb la vida, reflexió).

• La creativitat.

• El desenvolupament del llenguatge oral i 

escrit.

• Expressió de les emocions. 

• Consciència del coneixement de l'entorn 

social i cultural (en un aprenentatge 

significatiu que implica diàleg).

• Anar més enllà (aprofitar tot tipus 

d'hipertextualitat i interculturalitat).
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Defugir de la sordesa dels 

laberints
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Grup de recerca
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