
Eurítmia Ocupacional | Projecte per a la Fundació Joan Brossa  

“Aquests versos, com 
una partitura, no són més 

que un conjunt de signes per a 
desxifrar. El lector del poema 

és un executant.”
Fragment de “Preludi”, El saltamartí de Joan  Brossa-1963
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L’EURÍTMIA: VIDA EN MOVIMENT

El temps
Aquest vers és el present.

El vers que heu llegit ja és el passat
-ja ha quedat enrere després de la lectura-.
La resta del poema és el futur,
que existeix fora de la vostra 
percepció.

Els mots
són aquí, tant si els llegiu
com no. I cap poder terrestre
no ho pot modificar.
          El saltamartí, 1963



Eurítmia Ocupacional proposa 6 tallers dirigits a les persones grans amb 

un doble propòsit.

Per una banda, l’objectiu de connectar amb la vivència del temps a través 

d’una selecció d’obres de Joan Brossa i de l’eina de moviment que ens ofe-

reix l’eurítmia.

       -Escoltem allò que l’obra ens porta, l’observem, establim la connexió 

amb el passat.

       -Movem la proposta de la poesia visual, amb l’eurítmia com a eina de 

moviment, la portem al present. La reacció que provoca en nosaltres 

l’obra d’art es converteix en acció.

      -Percebem les sensacions que es desperten en nosaltres, allò interior 

que tenim a dins i que s’encén de nou o per primera vegada, hi posem pa-

raules, consciència, és el futur o com expressa Brossa en la poesia “El 

temps”, és  “la resta del poema”.

En cada sessió seguim aquesta estructura, l’estructura que ens ofereix el 

temps: passat, present i futur; escolta, moviment i percepció. Aquest 

procés ens ajuda a potenciar la memòria, la presència, l’autopercepció, 

l’emprenedoria i la potència personal a través de la reconnexió amb el 

temps. 

Per una altra banda, l’obra de Joan Brossa ens proposa una imatge del 

cicle vital de l’univers del qual tots formem part.

Descripció del projecte
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«Jo mateix sóc un altre.

M’anomeneu i m’anomeno i tot plegat esdevé una raó real.

Entre el principi i la fi de totes les coses, la unitat i la diversitat,

qui pugui remuntar-se a l’origen, trobarà un univers

que no seria res sense la paraula.

Entre les lletres de l’abecedari encara resta molt per descobrir.»

         Abecedari, Trasllat (1993)

Joan Brossa proposa el concepte en la imatge, oferint l’art com a eina  de 

transformació. A aquest procés, Eurítmia Ocupacional injecta el moviment 

a la imatge i al procés de transformació. Aquest és un procés de vitalitat.

Proposem vivenciar a través dels moviments que ofereix l’eurítmia la vita-

litat que amaguen les obres poètiques de Brossa, endinsant-nos en allò 

més essencial, amb el concepte de l’ART com a eina de coneixement sobre 

un mateix i sobre els processos vitals que formen part de qualsevol ésser 

humà. Apropem l’obra de Brossa a l’ésser humà a través del moviment.
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Eurítmia Ocupacional proposa en cadascun dels 6 tallers experimentar 

una qualitat diferent vital humana. La nostra capacitat de memòria es 

basa en la imatge. A través de la imatge podem emmagatzemar, recupe-

rar, crear el concepte. Sovint les persones grans perden la capacitat de 

conceptualitzar però no es perd la imatge ni la seva capacitat per provo-

car-nos. Proposem una selecció d’imatges de Joan Brossa per treballar les 

qualitats que ens proposen vitalitat i recuperació de la memòria a través 

de la imatge de l’obra de Joan Brossa i del moviment de l’Eurítmia.

3
Fo

tò
g

ra
f:

 S
a

n
ti

a
g

o
 F

a
rr

é



Elecció de les obres classificades per sessions: 

1. LA RESPIRACIÓ. 
L’acció d’equilibrar i la de purificar. 
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Així com l’infant necessita d’una cura especial en els seus primers anys de 

vida, també la gent gran necessita d’una cura especial en els processos 

vitals d’aquest moment especial de la vida. Hi ha un ritme que es repeteix 

en tots els processos vitals: l’aparició d’un procés i el seu procés oposat, 

com per exemple en la respiració, hi ha una inhalació i una expiració. En 

tots els processos vitals hi ha un procés cap a l’interior, i un procés cap a 

l’exterior. I l’obra de Joan Brossa ens ofereix aquestes qualitats si “afinem 

bé les antenes”.

En tot procés vital hi ha d’haver aquest moviment.

Equilibrar

Purificar
Desmuntatge

1974

Poema visual
1988

Poema visual
1988

Poema visual I, poema visual II
1988
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2. LA CIRCULACIÓ DE LA CALOR. 
Estimular i nodrir l’ésser en els seus 3 aspectes: 
el pensament, el sentiment i l’acció.

Estimular, provocar

Nodrir
Poema visual

1982
A d'entrepà

1986/1988

Poema visual
1970/1971

Diàleg
1989
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3. ALIMENTAR  l’ésser. 
Desafiar i alleugerir. 
Desafiar

Alleugerir, deixar anar. 

Poema visual
1970/1978

Miralls
1972/1982

Burocràcia
1967/1982
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4. LA FORTALESA PER EXPULSAR, 
ELIMINAR ALLÒ QUE NO ÉS NECESSARI. 
Despertar i protegir.

Despertar

Protegir

La maça del temps
1986/1988

Poema visual
1989

Nupcial
1984/1988
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5. LA CONSERVACIÓ DE LA IDENTITAT, 
ALLÒ QUE SOM, LA NOSTRA ESSÈNCIA. 
Afirmar i ordenar.
Afirmar 

Ordenar, crear espai

Poema visual
1988

Poema objecte
1969/1982

BústiaPoema visual
1979

L'alegria de la festa
1989

1970-1975



9

6. EL CREIXEMENT PERSONAL.  
Posar-se dempeus i embolcallar.
Posar-se dempeus 

Embolcallar
Despullament

1991

Brúixola
1988

Poema visual per a la 43a 
Fira del Llibre d'Ocasió 
Antic i Modern de 
Barcelona

1994

Parella
1989



Objectius i intencions del projecte

Objectiu general

-Experimentar per un mateix, a través del moviment, sobre les obres de 

Joan Brossa un procés vital, una qualitat que fàcilment puguem relacionar 

amb la imatge.

-Oferir l’art com a eina formativa de l’ésser humà al llarg de tota la seva 

vida.

   Objectius específics (accions)

-Connectar amb la vivència del temps a través d’una selecció d’obres de 

Joan Brossa i de l’eina de moviment que ens ofereix l’eurítmia. Potenciar la 

memòria, la presència, l’autopercepció, l’emprenedoria i la potència per-

sonal a través de la reconnexió amb el temps. 

-Oferir una imatge de vitalitat a les persones grans a través de l’obra de 

Joan Brossa i del moviment que amaga.

-Reconèixer processos vitals en l’obra d’art, moure’ls, percebre’ls, inte-

grar-los per tal de poder-los recuperar amb facilitat cada vegada que 

mirem una obra d’art.

Temporització del projecte

Es plantegen 6 sessions, les quals tenen un inici i una finalització en elles 

mateixes, per tant, no és necessari haver participat a l’anterior ni tenir un 

seguiment, tot i que si es desitja, també pot fer-se.

-Sessió 1: la respiració. Equilibrar i purificar.

-Sessió 2: la circulació de la calor. Estimular i nodrir.

-Sessió 3: l’aliment per a l’ànima. Desafiar i alleugerir.

-Sessió 4: la fortalesa d’eliminar. Despertar i protegir.

-Sessió 5: la conservació de la identitat. Afirmar i ordenar.

-Sessió 6: el creixement personal. Posar-se dempeus i embolcallar.
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Metodologia
La metodologia de cada taller es basa en 3 pilars: l’escolta, el moviment i 

la percepció.

Pas 1: veiem la imatge de Joan Brossa. En parlem, escoltem allò que ens 

diu, la traiem del passat i sobre aquesta imatge ens apropem a una quali-

tat vital i a l’eurítmia.

Pas 2: anem del cap als peus, ens movem. Exercici d’eurítmia per sentir-nos 

completament en el present, en l’ara i en l’acció, la connexió amb el 

moment. Allò que ara mateix ens transmet la imatge en moviment. Exerci-

cis d’eurítmia individual i en grup de cadascuna de les dues qualitats que 

proposem en cada taller. 
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Agents
Aquest és un projecte d’Eurítmia Ocupacional format per:

-Noemi Rovira Sànchez: mestra d’educació primària, llicenciada en Lingüísti-

ca, treballa com a directora i mestra en el CFA Salvador Espriu (Terrassa) en 

l’ensenyament del català per a adults on realitza la proposta “Movem la pa-

raula” d’ensenyament del català per a alumnes de Graduat Escolar amb 

Joan Brossa com a eix vertebrador. Euritmista i fundadora del projecte Eurít-

mia Ocupacional. 

-Esteban Martínez Soria: professor de secundària, tècnic en enginyeria infor-

màtica, treballa com a dissenyador de pàgines web en l’empresa que ha 

creat Decantowebs. Formador de persones grans en la Universidad de mayo-

res Saramago (Cuenca) amb l’assignatura d’Eurítmia. Creador  de l’obra “Ob-

jetos sembrados” i fundador del projecte artístic Cuarto Maravillas. Euritmis-

ta i fundador del projecte Eurítmia Ocupacional.
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Contacte
-Noemi Rovira Sànchez:

               | noemi.euritmia@protonmail.org

               | +34 648 55 03 30

-Esteban Martínez Soria: 

               | esteban.euritmia@protonmail.org

               | +34 677 59 50 78

-+informació: 

               | https://www.euritmia-ocupacional.org/cat/



“A la vida hi ha els qui FAN les coses i els qui en PARLEN”
                                                                                   – Joan Brossa

“No et preocupis, ocupa-te’n”
- Eurítmia Ocupacional

Amb la col·laboració de:
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El copyright dels poemes visuals i escrits de Joan Brossa pertany a la Fundació Joan Brossa.
Les fotografies utilitzades han estat alliberades per a ús públic per la Fundació Joan Brossa i el MACBA.


