
Eurítmia Ocupacional | Projecte per a la Fundació Joan Brossa  

“Hem de saber treure’ns les sabates i ficar el nas al foc, perquè, les ganyotes 
de les lletres, les pugui veure tothom”

Fragment de “La sordesa del laberint”-1990, de Joan  Brossa

Poema Visual, 1971/1982



L’EURÍTMIA: LA POESIA VISUAL EN MOVIMENT

Joan Brossa ens ofereix la clau a través de la poesia visual per enllaçar 

paraula i imatge.

L’eurítmia ofereix fer visible la paraula a través del moviment i del gest, és 

a dir, crear una imatge efímera.  

Eurítmia Ocupacional ens ofereix una clau per entrar a l’obra de Joan 

Brossa a través del moviment, per vivenciar l’obra, per  tal que des de l’ex-

periència de cadascú descobrim el secret que ens ofereix, tot aportant-nos 

EQUILIBRI i benestar. 

Brossa proposa una imatge i l’eurítmia  proposa moure-la per vivenciar-la. 

Brossa va a l’essència, a la grafia, al so, proposa un ambient, ens produeix 

unes sensacions. La imatge com a eina per endinsar-nos a un coneixement 

més profund, que ens parla de l’ésser, de les seves qualitats i dels seus la-

berints. 

Proposem un projecte a partir de la selecció de les obres de Brossa que 

tenen relació amb les vocals i/o l’ambient que representen. Des de la seva 

observació, proposem exercicis d’eurítmia, de moviment, per endinsar-nos 

en la vivència de la qualitat sonora i gràfica. 

Es plantegen 7 sessions, 5 de les quals estan dedicades a cada una de les 

vocals i les altres dues a les obres de Brossa relacionades amb la Lluna i 

el Sol. 

Descripció del projecte
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Elecció de les obres classificades per sessions: 

A

E

I
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1969/1982
Cap de bou

1970/1975
Poema visual

1970/1982
Gall

1970/1975 1975
Espanya 75

1989
Ballet

1970
Imant

1988
Poema visual

   1989 
Autodeterminació

1986
Alfa

1970/1988
Poema visual

Poema visual
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1988
Eclipsi

1986/1988
Kembo

1969/1982
O d'ouera

1987
Amics de Joan Brossa

Poema visual per a 
l'exposició en la 
galeria Joan Prats

1988
Personatge

1967/1982
Camí Poema visual

1970

1988



U

Lluna
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1988
Zwei

1970/1982
Duel

1988
Poema visual

1988
Dos

1989
Poesia visual

1970/1982
Lunar

1988
Poema visual Poema visual

1992



Sol
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1989
Poema visual

1988
Poema visual

1969/1989
Roda

1991
Desplaçament

Poema visual
1967/1982

Laberint
1988

Escala
1988
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Acció espectacle en un restaurant “self-service”, 1962

      El públic entra, se serveix els plats, les postres i la beguda.

      Li donen el pa, els coberts, etc., i li obren les ampolles

      Li controlen el menjar i li donen un tiquet.

      Busca taula, s'asseu i sopa.

      S'aixeca, paga el tiquet i surt.U

A
E

1969/1987
Poema visual | Vocals amb barret

Viatge inexplicable:

Postteatre, Accions espectacle, 1946-1962



Objectius i intencions del projecte

Objectiu general

Apropar l’obra de Joan Brossa al públic en general perquè tothom pugui 

veure allò primigeni de l’obra, “la ganyota que la lletra ens mostra”des de 

l’acció, el moviment.

   Objectius específics (accions)

-Realitzar el moviment dels sons, de l’obra de Joan Brossa, per descobrir el 

secret que amaguen, el misteri que expressa.

-Proporcionar una eina de moviment perquè es pugui exercitar la vivència 

que ens proporciona l’obra d’art, afegint la dimensió de l’ésser, perquè l’home 

salvi la seva identitat.

-Vivenciar l’ambient de l’obra de Joan Brossa a través de l’eurítmia, del movi-

ment.

Temporització del projecte

Es plantegen 7 sessions, les quals tenen un inici i una finalització en elles ma-

teixes. Per tant, no és necessari haver participat a l’anterior ni tenir un segui-

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

Sessió 1-la A 

“S’ha de procurar no mentir i transformar l’art en una eina de coneixement”

 – Joan Brossa 
Sessió 2-la O 

“Cada època posa a les mans un instrument  que, si l’utilitzes bé, pot ser un 

element transformador de gran abast” 

– Joan Brossa

Sessió 3-la I 

“Em sembla que els poetes han de vetllar perquè l’home salvi la seva identi-

tat i faci intents per sortir de la mediocritat en què està immergit”  

– Joan Brossa
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Sessió 4-la E 

“Les coses importants s’aprenen però no s’ensenyen”

– Joan Brossa
Sessió 5-la Lluna

“Escoltar les veus i els silencis i tenir les antenes ben posades”

– Joan Brossa
Sessió 6-la U

“Cal retrobar en la imatge de les lletres el rastre d’una figuració perduda”

– Joan Brossa
Sessió 7-el Sol

“ De què serveix el saber si no porta afegida la dimensió de l’ésser?” 

– Joan Brossa

Metodologia
La metodologia es basa en 3 pilars: imatge, moviment i vivència. 

-Imatge: l’art com a eina de coneixement, punt de partida per a la transfor-

mació, que ens interpel·la a cadascú de nosaltres. La poesia visual de Joan 

Brossa. IMATGE.

-Moviment: movem allò que l’obra ens proposa a través de l’eurítmia, posem 

la imatge en moviment amb el nostre cos. ACCIÓ.

-Vivència: vivenciem a través del moviment, arribem a l’aportació creativa 

pròpia, sentint allò que l’obra ens transmet, posant-hi paraules. PARAULA.

Cada sessió s’estructura en 7 passos

-La presentació del so des de la seva execució sonora.

-La representació del so amb el propi cos.

-La descoberta del so en els elements que ens envolten.

-La realització del so a partir del moviment en parelles.

-Exercici d’eurítmia individual per a poder-lo realitzar un mateix i que esde-

vingui una eina per a l’ésser relacionat amb una obra de Joan Brossa.

-Exercici d’eurítmia en grup, social, relacionat amb una obra de Joan Brossa.

-Reflexió final de les vivències, accions realitzades i qualitat anímica que es 

desprèn de la proposta.
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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

Eur tmia
cupacional

Amb la col·laboració de:

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


