


Sabíeu que Joan Miró va ser un apassionat dels llibres? No només en va
il·lustrar, sinó que va ser un gran lector i un dels gèneres que més li
agradava era la poesia. 

Per aquest motiu, en aquest Sant Jordi a casa us presentam una activitat que 
simultàniament és lectura, contemplació artística i creació poètica, per a fer 
individualment o compartir una estona de lectura i experimentació
 creativa. 

La nostra proposta consisteix en la creació d’un haiku contemporani a través 
de la reinterpretació de 3 cites de Joan Miró amb la tècnica del black out. El 
repte conté diferents nivells de dificultat que es poden modificar segons 
l’edat de la persona que ho realitzi. Us hi atreviu?

Però abans de començar potser necessitau saber què és això del black out i que és 
exactament un haiku. Us feim un breu resum i si us interessa podeu fer una 
recerca vosaltres mateixos, a la xarxa trobareu molta informació!
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La poesia black out consisteix a reordenar les paraules d’un text predeterminat 
amb l’objectiu de crear un significat diferent. Per això, s’han de ratllar o 
eliminar les paraules o imatges que es consideren irrellevants o innecessàries. 
Aquí teniu alguns exemples de la tècnica: 

Gènere poètic d’origen japonès que es caracteritza per la brevetat, ja que 
s’escriu en 3 versos de 5-7-5 síl·labes.

Segons la tradició tot haiku ha d’incloure un Kigo (expressió que indica 
l’època de l’any a què es refereix un poema).

Els haikus mostren escenes de la natura o de la vida quotidiana.

Un haiku transmet la impressió que ha causat la contemplació d’alguna 
cosa.

Els haikus s’escriuen amb un estil natural i senzill.
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· 3 cites de Joan Miró
· 3 pintures de Joan Miró
· 1 retolador o bolígraf negre
· 1 suport per a escriure o imprimir les cites 
  (paper, cartolina, cartó...)
· tisores i ferramenta de barra
· papers de colors (opcional)
· impressora (en cas que vulgueu imprimir la cita)

materials:

Nosaltres us proposam emprar la tècnica del black out i el haiku d’una forma 
més contemporània i lliure. Per tant, són simplement fórmules de creació que 
ens ajuden en el procés però que podeu reinterpretar com us abelleixi. Preparats 
per endinsar-vos en el món literari i artístic?

Com ja us hem explicat abans, la proposta es pot realitzar amb diferents nivells 
de dificultat. Nosaltres us proposam crear el haiku a partir de 3 obres i 3 cites de 
joan miró, però ho podeu reduir només a 1 de cada. 

Sense títol, 1973 Sense títol, 1973 Sense títol, 1973



proces

Contemplau aquestes 3 obres de Joan Miró. Què us evoquen? Quines paraules 
venen al vostre cap? Pensau com a mínim 3 paraules per a cada una de les obres i 
escriviu-les en un paper (9 paraules en total)

1.

Agafau les 3 cites de Joan Miró. Llegiu-les i associau una cita a cada una de les 
pintures que heu contemplat en el punt anterior. 

2.

Reinterpretau la cita a través del black out (és a dir, ratllau les paraules que no 
vulgueu fer servir) i intentau incorporar-hi les paraules que us ha evocat l’obra 
d’art que heu vinculat amb aquella cita en el primer punt. 

3.

Us aconsellam fer-ho primer “en brut” i quan tingueu la frase poètica 
definitiva teniu diverses opcions: podeu imprimir cada una de les frases amb

4.

“Sóc un home normal. Quan treballo em llenço al buit.”

“S’ha de pintar trepitjant la terra, perquè entri la força pels peus.” 

“Buscar el soroll ocult en el silenci, el moviment en la immobilitat, la vida
  a l’inanimat, l’infinit en el finit, formes en el buit i a mi mateix en
   l’anonimat.” 
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educacio@miromallorca.com

Una vegada tingueu les 3 cites de Joan Miró modificades a través del black out 
i la incorporació de les vostres pròpies paraules, intentau ordenar-les perquè 
tinguin el màxim sentit poètic per a vosaltres. 

5.

Ja teniu el vostre haiku contemporani complet. Si voleu, podeu penjar-lo al 
balcó o a la finestra per tal de compartir poesia arreu!

6.

la tipografia que més us agradi o podeu escriure vosaltres les frases sobre
el suport que més us agradi. Les paraules que vosaltres incorporeu les heu d’anar 
escrivint en un paper/suport a part que pot ser del mateix color o de colors 
diversos, i les heu d’aferrar en la mateixa línia de la frase, sobre alguna de les 
paraules que hàgiu ratllat en negre. Podeu jugar amb l’estètica de la frase com 
vulgueu. 

Us convidam a compartir els vostres poemes amb nosaltres a través de les xarxes 
socials amb els hashtags #Miróenfamília i #santjordiacasa o, si ho preferiu, 
també podeu enviar-nos-els al correu electrònic

Ens encantarà veure’n els resultats!

7.


