JOAN BROSSA: ESCOLTEU AQUEST SILENCI
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia

PROPOSTA EDUCATIVA
“JOAN BROSSA: ESCOLTEU AQUEST SILENCI”
Exposició
del 4 d’octubre de 2019 al 26 de gener de 2020
Una exposició de la Fundació Joan Brossa
al Museu de la Pell d'Igualada
amb motiu de la celebració de l’Any Brossa.
El Museu de la Pell, amb la col·laboració de la Fundació Joan
Brossa, proposa un seguit d’experiències educatives adreçades a
l’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.
Hem preparat diferents visites-taller que defugen el relat
convencional i les experiències passives. Proposem, un recorregut
participatiu en què, a través de les observacions dels alumnes i el
diàleg generat entre ells, s’analitzen i observen les diferents obres
de Joan Brossa. Cada visita finalitzarà amb una petita activitat
creativa de síntesi (taller), que tancarà els coneixements assolits
durant el recorregut.
“No hi pot haver cultura sense afany de transformació, llibertat de creació
i possibilitat de noves recerques.” Joan Brossa

Continguts de l’exposició
L’exposició consta d’un total de vint-i-set peces originals, disset poemes escrits, cinc marcs digitals amb continguts relacionats amb la
vida i obra de Joan Brossa, i tres fotografies de gran format.
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Educació Infantil i Primària – 1 hora
Objectius educatius







Estimular l’escolta atenta
Incentivar el gust estètic
Aprendre a mirar poemes visuals i poemes
objecte de Brossa i a gaudir-ne
Experimentar la transformació de la
realitat a través de la imaginació i del joc
Crear poemes visuals i poemes objecte
Saber valorar les opinions dels altres

Proposem un recorregut participatiu en què l’alumnat
s’endinsi en el món creatiu de Joan Brossa. Triarem les
obres més adequades a cada cicle, observant els
elements que la integren, treballant les reaccions dels
infants davant l’obra i construint conjuntament una
interpretació.
Els professors podran escollir entre un dels següents
tallers:

TALLERS 1 h

o

B
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O amb gruta

Amb el poema O amb gruta com a punt de partida, els
alumnes reinterpretaran l’obra, plasmant les seves idees en
una cartolina a través del dibuix i de la pintura.

Lletres
Brossianes

A través de la manipulació i transformació de les lletres, els
alumnes crearan poemes visuals, girant-les, retallant-les,
pintant-les.

Enigmes
Brossians

A través del joc, farem una activitat d’observació i interpretació
de l’obra de Brossa per descobrir el doble sentit de la poesia.
Els alumnes hauran de resoldre diferents enigmes que els
ajudaran a entendre l’univers màgic del poeta.
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ESO i Batxillerat– 1 hora i 30 minuts

TALLERS 1h 30m

Objectius educatius









Reflexionar sobre la creativitat
Fomentar una mirada activa envers la poesia i l’art
Incentivar la participació i el debat entre alumnes
Iniciar-se en el llenguatge i el món creatiu de Brossa
Aprendre a mirar poemes visuals i poemes objecte
de Brossa i a gaudir-ne
Experimentar la transformació de la realitat a través
de la imaginació i del joc
Crear poemes visuals i poemes objecte

Els alumnes s’endinsaran en el món de Joan Brossa a
través d'una visita guiada que incentivarà el diàleg i
utilitzarà la poesia brossiana com una eina de reflexió i
creació.
Al finalitzar la visita els alumnes podran fer un de les
següents tallers:
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Transformació

de Disseny

d’Anàlisi i
Interpretació

A partir de fotografies d'objectes que portaran els alumnes (roba,
bricolatge, jardineria, mobles, coses de casa, etc.) farem un
exercici de creació amb un sentit crític o lúdic com feia Joan
Brossa.

En aquest taller es manipularan els textos de Brossa per crear-ne
de nous. Triarem un vers o uns mots de cada poema i en farem
un altre, amb un objectiu transformador, suggeridor o reivindicatiu.

Els alumnes triaran una de les obres de l'exposició per transformarla: si és un poema visual o objecte, el transformaran en un poema
de text i viceversa.

Els alumnes dissenyaran un rètol per a l'exposició que estan
visitant inspirant-se en els treball gràfic de Joan Brossa. Podran
dibuixar i escriure i fer servir lletres, fotografies, etc.

En aquest exercici els alumnes hauran de buscar un poema de
l'exposició que encaixi amb la descripció que llegiran en una de les
fitxes que els hi proporcionarem. Després, hauran d’emplenar la
fitxa i resoldre unes preguntes.

