
A de BrossA 

A càrrec d’Assumpta Mercader 

Durada: 45 m. aproximadament 

Desenvolupament de l’espectacle. 

. Explico breument  qui era Joan Brossa basant-me en l’inici del conte “El llapis màgic de Joan 

Brossa” de Judith Barnés. 

. Destaco que Joan Brossa tenia una gran imaginació i que s’ho passava molt bé jugant amb les 

lletres i altres objectes. 

. Proposo d’entrar en el món màgic del poeta a través de la seva obra. 

.Primer de tot cal fer un escalfament. Diem les vocals i hi juguem: les allarguem i les escurcem, 

les cridem i  les xiuxiuegem, també les ondulem, les llencem i finalment ens les guardem a la 

butxaca. 

. Trec un barret de copa amb una maneta de donar corda. Dins hi haurà un munt de papers de 

colors.  Cada un porta una proposta de joc a partir d’un poema visual o no de Joan Brossa que 

tot seguir mostraré al públic. N’hi ha de destinats als més grans i altres als més petits. Ho 

distingiré pels colors i, segons el públic que tingui al davant, posaré uns o altres al barret. 

 

Objectius 

. Conèixer l’obra del poeta. 

. Oferir al públic infantil la possibilitat de gaudir del moment creatiu tal hi com creiem que ho 

feia ell. 

. Experimentar el fet poètic a través del joc per sentir el plaer del descobriment i de l’obra feta. 

. Donar idees per tal de despertar la passió per jugar amb les lletres, les paraules, els llibres i 

així descobrir el plaers que ens ofereix la literatura. 

 

Recomanacions i requisits tècnics 

. La proposta és pensada per a públic familiar amb infants a partir de cinc anys. 

. Pot ser aconsellable controlar l’aforament. Millor si no passem de 50 persones. 

.Cal que en ell lloc on es realitzi l’activitat hi hagi silenci i el públic  pugui seure còmodament. 

Més informació: https://assumptamercader.cat/espectacles/a-de-brossa/ 
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