SECUNDÀRIA
ACTIVITAT 2
Àudio veu de JOAN BROSSA
Treball en grup, comparació d’interpretacions.
Material necessari: reproductor de so.
Àudio 1: Fragment de l’obra de cabosanroque No em va fer Joan Brossa (minut 25.14):
https://noemvaferjoanbrossa.cat/cabosanroque.mp3
Àudio 2: Veu de Joan Brossa:
https://noemvaferjoanbrossa.cat/veujoanbrossa.mp3

Transcripció de l’àudio de la veu de Joan Brossa:
Jo, el primer contacte que vaig tenir al front era a Valdomar, perquè hi havia el Montsec, no? Y
me’n recordo que des de la muntanya on estàvem es veía Camarassa… hi havia un bombardeig
de canons, i llavors, era de nit, i a mi em va fer l’efecte d’una verbena de Sant Joan. Igual: sst
els coets i pam-pam- pam, els trons, oi!” i llavors la batalla que hi havia era perquè hi havia uns
tancs que s’havien quedat parats a la vora del Segre perquè s’havia mullat el mecanisme o s’havia
fet malbé... em sembla que hi havia uns 5 o 6 tancs i tota la lluita era de nit per treure aquests
tancs. I buenu, va costar molt, d’això me’n recordo... en aquell moment me’n recordo que a prop
hi havia una via de tren... i cada nit hi havia batalla per treure aquells tancs, (...) perquè uns els
volien treure i els altres ho contestaven i llavors hi havia tiroteig molt violent amb morters i tot...
doncs va ser llavors... i això va ser un dia, cap al tard, que jo estava a la trinxera; a la trinxera hi
havia uns punts d’observació, la trinxera feia així, però de tant en tant hi havia punts d’observació
que s’avançava una mica i després tornava... doncs jo estava amb uns binocles mirant a l’altra
banda, que hi havia el Segre, i els feixistes eren a l’altra banda, i a vegades es veia a gent que
corria, no? que corrien i s’amagaven. Jo estava amb els binocles i llavors sento que em criden:
Joan! I llavors jo em giro, me’n vaig cap endarrere i en aquell moment pssssssssssst en el lloc
que estava ve una foguerada, però una foguerada que no va esclatar perquè si hagués esclatat
m’hauria tocat... a llavores jo, doncs és clar, ja estava dins la trinxera, a la part de darrera i busco
i no hi havia ningú; i llavores camino un tros i em ve un noi i diu: què t’ha passat? Jo estava així,
tot negre, ho veia tot negre no? i dic, oh, no em cridàveu? I diu no. això va ser molt curiós, jo
vaig sentir Joan!
Llavores, buenu, em van evacuar, tenia una olor de cremat, que vaig estar 8 dies sentint olor de
cremat, ho veia tot negre, però buenu no hi veia gaire, però em van evacuar i em van portar a un
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hospital de primera línia, l’hospital de que en diuen i me’n recordo que jo, és clar, se m’havia
quedat tot cremat, tot cremat de la fogonada aquesta, i me’n recordo que la primera cura que em
van fer vaig sentir a una infermera que va dir: aquest noi valdria més que es morís per quedar tal
com quedarà. Per què és clar, estava tot... tenia tot de terra enganxada i semblava que se
m’hagués endut la carn però era superficial, i llavores doncs no va passar res, em van evacuar i
llavores a ne l’ull aquest em va sortir una cataracta traumàtica.

Context
Joan Brossa, nascut a Barcelona el 1919, quan va esclatar la guerra civil era un jove que va lluitar
amb l’exèrcit republicà al front del Segre. Va ser ferit en un ull i per aquest motiu passà la resta de
la guerra a l’hospital i la reraguarda. D’aquest episodi, l’any 1950, va escriure una obra breu de
quatre poemes, titulada 30 Divisió.
Objectiu de l’activitat
Descobrir que un mateix fet no té només una sola mirada, com a mínim sempre n’hi ha dues. Hi
ha moltes maneres d’interpretar la realitat i això és l’art.
Competències de Secundària
Artístic
•

Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora i visual de l’entorn natural i
cultural.

•

Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social

•

Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial

Lingüístic
•

Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de
comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.

•

Implicar-se activament i reflexiva en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.

Cultura i valors
•

Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets Humans

•

Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment per a la solució de
conflictes interpersonals i per propiciar la cultura de la pau ...
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•

Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís i
democràtiques.

Activitat
Escoltar amb els ulls tancats i amb foscor l’àudio de cabosanroque:
6. A què et remet? És una sensació positiva? Una sensació negativa?
7. Què us sembla que podria ser?
El mestre ha de contextualitzar l’àudio que han sentit i posteriorment escoltar la veu de l’àudio de
Brossa.
8. Lectura silenciosa del text de l’àudio.
9. Obrir un debat sobre el contingut del text (referents vitals de Brossa abans de la guerra) i
l’experiència traumàtica que va patir el jove artista.

a) Experiència amb els sons d’explosius fins que és cridat a anar a la guerra.
b) Espectacle que s’obre davant dels seus ulls, en els primers moments de presenciar les
explosions al camp de batalla.
c) Com interpreta anys més tard aquesta experiència? (30 Divisió)

10. Intentar empatitzar amb joves actuals que han viscut o estan vivint una realitat semblant a
la que Brossa va viure durant la guerra civil: textos escrits per joves refugiats, vídeos de
youtube ...
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