
 

 

 
 
Univers BROSSA 
Sessió del dissabte 27 de gener 2018 
 
Univers Brossa 
Quan la poesia és un joc boig però molt seriós  
Coincidint amb una gran exposició sobre la figura de Joan Brossa que es pot visitar al MACBA, 
el laboratori vol apropar-se a l'obra d'aquest gran artista català. 
 
Objectius  
- Donar a conèixer l’obra de Joan Brossa 
- Apropar la poesia als infants en general i, concretament, els poemes objecte. 
- Estimular la creació literària i el joc amb objectes com a font de creació poètica.  
- Aprendre a llegir metàfores visuals a partir dels cartells i fotografies  
 
 
Bibliografia 

- Totes les obres possibles de Joan Brossa i Chema Madoz 
El més interessant és que hi hagi una mostra dels diferents vessants i estils de Joan Brossa: 
llibres de poemes visuals, amb poemes objecte, de poemes clàssics i amb cartells. 
Per exemple: 
Brossa, Joan. Tria de poemes conversables ; Tast de poemes objecte. Barcanova, 2002 
Brossa, Joan. Poemes visuals. Edicions 62 [etc.], 2001 
Brossa, Joan. Exposició Joan Brossa, cartells 1975-1999. Fundació Joan Brossa], DL 1999 
 
Catàlegs d’exposició de les fotografies de Chema Madoz: 
Madoz, Chema. Chema Madoz, 2008-2014 : las reglas del juego = The rules of the game. La 
Fábrica, cop. 2015 
Madoz, Chema. Chema Madoz. La Fábrica, 2012 
 
Bibliografia de suport per dissenyar l’activitat: 
Aprendre amb Joan Brossa. Coordinació Glòria Bordons. Universitat de Barcelona, 2003 
 
 
A la xarxa hi ha molt material al voltant de la figura de Joan Brossa; és realment fàcil trobar-ne 
idees, experiències i materials de suport.  
https://laberintsbrossians.com/2013/02/07/educacio-primaria/ 
 
Descripció 
El laboratori engega a la sala infantil, asseguts en rotllana, entre catifa i cadires, tot fent una 
mica de xerrada sobre la poesia. Perquè dedicarem tres laboratoris a la poesia. 
Què és la poesia? Serveix per a alguna cosa? 
Aprofitem per comentar la fotografia del poema objecte que tenen a l’etiqueta del nom que els 
hem enganxat a l’entrada. Allò és un poema?  



 
1a PART 
Tenim com a suport lletres de cartró desordenades, unes més grans, que formen la paraula 
POESIA, i unes de mida més petita, que formen la paraula BROSSA.  
I alguns objectes que ens ajudaran a presentar la figura de Joan Brossa: un barret de copa, una 
carta de pòquer, una baldufa i un antifaç.  
Joan Brossa escrivia poemes, però també els recitava i també els dibuixava o els creava a partir 
de la combinació d’objectes, a vegades de forma absurda. 
Li agradava la màgia, jugar amb les lletres, la tipografia i, en general, jugar.  
 
2a PART  
Un cop entrem a la sala d’actes, la idea és que les famílies es reparteixin entre quatre racons 
amb una proposta concreta a fer: 

1. Poemes objecte 
2. Chema Madoz 
3. Cartells 
4. Poemes visuals i del dia a dia.    

 
Cada vint minuts o a mesura que vagin acabant, anirem fent la rotació perquè tothom passi per 
tots els racons.  
 

1. Poemes objecte 
A les dues taules de la tarima hem posat una tela negra, tipus estovalles i, a sobre, tot 
d’objectes, molt ben triats, que formen part de l’univers brossa: porrons de vidre, daus, 
plats blancs, serpentines, barret de copa, gàbia, etc.  
En un raconet hi ha una taula de fusta on podran portar els objectes triats per fer el seu 
poema objecte. Allà hi ha un pare aficionat a la fotografia que voluntàriament ens fa de 
fotògraf professional.  
Per acompanyar la creació, tenim uns peus de cartolina on cada infant posa el títol del seu 
poema. A sota, també posem un paper blanc on posa “Homenatge a Joan Brossa” (vegeu les 
fotos al blog) 
 
2.  Chema Madoz 
En un faristol hem posat dos dels seus llibres, que recullen gran part de la seva obra. I a la 
paret hem penjat algunes de les fotografies més curioses i suggeridores que hem trobat en 
els seus catàlegs.  
L’exercici que demanem a les famílies per fer en aquest racó és posar un títol a la imatge. 
Un títol que sigui una lectura de la metàfora que hi veuen o un títol que jugui, que provoqui, 
etc.  
Totes les propostes van quedant penjades al voltant de cada una de les fotos.  
 
3.  Cartells  
Una de les altres facetes interessants de Joan Brossa era tota la seva feina com a cartellista. 
A la paret d’aquest racó hem penjat una tria de cartells, també els més típics i suggeridors. 
Damunt d’una taula gran de treball, les famílies troben uns fulls DIN A3, on hi ha el peu que 
posa “Homenatge a Joan Brossa”, els logos, etc., seguint el model i la tipografia de la majoria 
dels seus cartells.  
La part del dibuix queda en blanc perquè els assistents puguin convertir-se en cartellistes. 
Per treballar les seves propostes hem deixat pocs materials i ben triats: cartolines negres, 



blanques i vermelles; papers d’aquests mateixos colors; retoladors negres i vermells; 
antifaços, i cartes de la baralla espanyola i francesa. 
El tema és el que marca el títol: “Homenatge a Joan Brossa”.  
A mesura que creen nous cartells, els pengem al costat dels del poeta. 
 
4.  Poemes visuals i del dia a dia 
En aquesta taula, les famílies hi trobaran alguns dels llibres de poemes visuals i poemes 
quotidians que més poden arribar als infants. Amb alguns punts de llibre haurem marcat 
alguns d’aquests poemes per facilitar-los, si cal, la cerca. 
En aquest racó la proposta és doble. Per una part, lectura i descoberta de poemes. I per una 
altra, proposta de creació literària, intent de crear algun poema a l’estil Joan Brossa, 
d’acròstics o descripcions de personatges, etc.  
Aquests dos llibres ens han estat útils per a aquest racó:  
Brossa, Joan. Tria de poemes conversables ; Tast de poemes objecte. Barcanova, 2002 
Brossa, Joan. Poemes visuals. Edicions 62 [etc.], 2001 

 
 
 
No hem fet un tancament i tampoc hem acabat fent estrictament el salt de racó a racó. Ens ha 
servit per començar dividint el gran grup, però després la gent s’ha anat distribuint, repetint 
amb calma. 
Els resultats han estat espectaculars.  


