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La recerca en didàctica de la literatura es mou sempre entre dos extrems que, en alguns 

casos, dificulten l’aprofitament real dels seus resultats. El primer perill és el de 

l’extrema abstracció, defugida per molts professionals; el segon consisteix en la cultura 

de la recepta, seguidora de l’estructura dels llibres de text, amb la qual sovint es perd la 

implicació del professional en la implementació de les innovacions i la possibilitat 

d’autoformació. Lluny de tot això, la publicació que ressenyem arbitra amb un criteri 

magistral els fonaments teòrics i les propostes didàctiques, de manera que es fa útil tant 

per als iniciats en la didàctica com per a tots aquells que cerquen noves maneres 

d’enfrontar-se al repte de la formació literària dels alumnes. 

L’obra poètica de Joan Brossa es converteix en l’eix vertebrador d’un treball amb un 

esperit realment transversal. Transversal perquè aspira a arribar a tota mena de lectors, 

majoritàriament professionals però fins i tot interessant per a simples lectors de Brossa. 

Transversal, sobretot, perquè està pensat per a tota mena d’aprenents. Sense establir 

delimitacions estrictes, l’obra recull experiències adreçades a tota mena d’aules, des de 

l’educació infantil fins a l’educació per a adults. Transversal, a més a més, perquè 

s’organitza a partir de nou àrees temàtiques de manera que permet traspassar l’àmbit 

estricte de la literatura i treure el cap en el cinema, la política, la filosofia, l’educació en 

valors... 

El gruix de l’obra es basa en el que l’autora anomena itineraris temàtics: Poesia; 

Compromís social; Joc, màgia i transformisme; Llengua; Reflexió vital; Alfabet; Amor; 

Humor; Cinema i Art. Cadascun s’encapçala amb un seguit d’afirmacions del propi 

autor que ens serveixen per delimitar el seu espai de pensament. A continuació apareix 

un seguit de poemes de l’obra de Brossa que permeten treballar aquest aspecte. Un petit 

epígraf ens indica el nivell educatiu a partir del qual sembla adequat emprar-lo i llavors 

s’obre un gran ventall d’activitats proposades que no són exactament exercicis, sinó un  

marc d’actuacions d’on el docent pot extreure idees, manipular i adaptar el material. De 

forma intel·ligent, ens ofereix sempre idees maleables que poden donar lloc tant a una 

activitat o taller puntual com a un treball més extensiu i fins i tot intertextual. 



En el pròleg, l’autora resumeix en quatre criteris centrals l’esperit de les propostes 

didàctiques: 

1. àmplia varietat d’objectius que abasten diverses àrees. 

2. la llibertat d’interpretació de les obres per fomentar la construcció de la 

personalitat dels alumnes. 

3. l’intent d’acostar-se al lector-alumne i fer-lo participar de l’activitat, en una 

vocació clarament interactiva 

4. la diversitat d’activitats, des de les més interpretatives fins a les purament 

creatives. 

La proposta acaba amb dos apartats complementaris entre si i amb la resta del llibre. 

Unes orientacions per al professorat preparades a partir de l’experimentació efectuada 

pel grup de treball Poesia i educació a Barcelona de la Divisió de Ciències de 

l’Educació de la Universitat de Barcelona, on ens transmeten breument les seves 

decisions i recomanacions per a la utilització del material. Finalment, una selecció 

d’obres realitzades per aprenents, mostra incontestable que ens trobem davant d’un 

material d’ús, pensat des de la reflexió per a l’aplicació intel·ligent i creativa a les aules, 

tal com, segurament, el propi Joan Brossa hagués desitjat per a la seva obra. 
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