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Descripció de
l’experiència

!Es va començar amb una presa de contacte
amb l’univers brossià i amb la figura del
poeta. Més endavant, es van anar ampliant
els objectius i els referents.

L’escola bressol “La llar d’infants” del districte
d’Horta - Guinardó va dur a terme una

experiència basada en la poesia de Joan
Brossa amb nens de 2 i 3 anys.



! A les tres primeres sessions, després de conèixer la
figura de Brossa i part de la seva obra, es va treballar
amb diferents materials quotidians, com ara
macarrons, agulles d’estendre, pinyes, flors seques,
etc. Es tractava d’experimentar amb les formes,
textures, colors, ombres i llums d’aquests objectes
coneguts: de descobrir la poesia dels objectes de cada
dia.

Aquesta proposta es va desenvolupar en 10
sessions, durant les quals es va intentar retre

homenatge al poeta i crear un clima de
descoberta.



!Es va recitar el poema “Tres plans”. Després,
es va representar cada frase amb una imatge.
Finalment, les escenificaren (riure, menjar,
plorar).

!També s’introduiren poemes d’altres autors,
com ara Joan Salvat-Papasseit o Miquel
Desclot. Es va fer un llibret de poemes amb
dibuixos significatius. Després, es va
presentar el llibret a classe.



!Es van dedicar tres sessions a un treball
amb papallones i formigues. Es van fer amb
diferents materials, fang, tinta xinesa, pètals
de rosa, etc., previ treball d’observació a
l’exterior.



!Finalment, a partir del poema “Guants”, de
Joan Brossa, els nens es van posar uns
guants de colors i van jugar a fer màgia,
amagant una mà, després l’altra, amagant
objectes, fent jocs de dits, etc. A més, mentre
recitaven s’anaven tocant els dits.
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