
EL LLIBRE 

 

Et proposem... 

1. Escriure el propi “cau” 

 

 

 

 

 

 

 

2. Buscar la definició de “poble” 

 

 

 

 

3. Identificar els actors d’”Entreacte” 

 

 

 

4. Reflexionar sobre l’ús de les majúscules a l’”Espanya 1960” 

 

ELS DAUS 

 
 

Et proposem... Tirar els daus i buscar la triple combinació de: 

Poemes escrits / Poemes objecte / Poemes visuals / Poemes urbans 

 

 

I en acabar l’exposició, aprofundeix en l’obra 

de Brossa amb la nostra selecció de llibres! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’EXPOSICIÓ, 
BROSSA POLIÈDRIC 
 
“Brossa polièdric” és una exposició divulgativa sobre la vida i l’obra de 

Joan Brossa, que pretén acostar la creació del poeta al visitant per tal 

d’ajudar-lo a conèixer l’artista; el context històric en què va viure; què 

caracteritza la poesia brossiana i la vigència de la seva obra visual. La 

mostra està composta per un total de deu mòduls de cartró de 150 cm 

d’alçada; i d’un llibre gegant, també de cartró i de 170 cm d’alçada, 

amb vuit poemes escrits de temàtiques i formes creatives diverses. 

També inclou tres daus de cartró que es podran girar per totes les 

cares per destacar, precisament, que el poeta no pot ser encasellat en 

cap gènere, fet que dona sentit al títol de l’exposició, “Brossa polièdric”.  

Salou, del 14 al 26 d’octubre de 2019 

 
 



BROSSA POLIÈDRIC. L’EXPOSCIÓ 
Itinerari de descoberta 

 
Fixa’t en l’exposició per descobrir les mancances i els errors camuflats! 

Busca, marca, omple i ratlla! 
 
 

1. Autoria de l’exposició 
 

    
 
 

2. Joan Brossa. Conceptes clau que el defineixen 

Quotidià, prestidigitador, guerriller, actual, minimalista, reflexiu... 
En falten 5, quins són? 

    
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
3. Trajectòria. Els moments més rellevants  

a. Infància i joventut 

1919 – Neix a Vic 

1938 – Publica el primer treball en castellà al bàndol nacional 

durant la Guerra Civil espanyola   

 

b. Inicis literaris. Anys 40 

1941 – Primers poemes experimentals 

1943 – Primer llibre de poemes i primer objecte visual 

1944 – Primera peça teatral 

1948 – Primera revista Dau al sis, primer ballet i primers 

guions de cinema. 

c. Obertura al món i febre creativa. Anys 50 i 60 

1951- Diversa producció de poesia i teatre.  

1959 – Comença a crear un seguit d’obres de poesia visual 

dins una sèrie titulada Suites. Aquesta dedicació a l’obra 

plàstica coincideix amb l’inici de col·laboracions amb altres 

artistes, com: Antoni Tàpies, Joan Miró, Van Gogh... 

d. Reconeixement literari. Anys 70 

1971- Mostra de poesia 

1975 – Cartelleria 

1977 – Exposició de poemes visuals 

e. Reconeixement públic i projecció exterior. Anys 80 i 90 

1984 – Primer poema urbà al Velòdrom 

1986 – Primera mostra antològica  

1991 – Retrospectiva al museu Reina Sofía 

1992 – Premi nacional de les Arts Plàstiques  

1996 – Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts del Ministeri 
de Cultura 

f. Mort 

30 de desembre de 1998 per una malaltia de llarga durada 

 
4. Pensaments 

Quina cita no és de Brossa? 

Per ser feliç, mortal, camina sempre i oblida 

Quan em pregunten quina obra m’agrada més, sempre contesto 
que la que està per fer 

La poesia no vol adeptes, vol amants 

Conec la utilitat de la inutilitat i tinc la riquesa de no voler ser ric 

Sempre he considerat la vida com un viatge, tot és transitori i el 
paisatge va mudant. 

5. Procés de treball 

Eines i objectes que utilitza per a la seva obra? 

                                       

- Combina’ls sencers o només una part i en resultarà un poema 
visual creat per Joan Brossa, que els va batejar com: 

a. Contes 
b. Nupcial 
c. Cap de bou 
d.  País 
e.  Espanya 75 (2) 

                        
   

                          
         

                                            
 

                          
 
 

6. Gèneres creatius 

- Prosa 

- Cartells 

-  P o e s i a   

 

 

 

La clau de la casa de la seva poesia pren la forma d’un alfabet  

 
 


 

...i principalment recau en una lletra, quina? 
 

7. Llegat  
Actualitat i vigència dels textos brossians... la darrera peça 

Joan Brossa era com un visionari que retratava el futur     ? 
o és que el país és mort i no ha avançat? 


