Ruta
literària

Aprendre a mirar
La
Rambla

Presentació
L’obra de Joan Brossa està

del poeta a Barcelona, con-

l’escriptor parla d’aquests

assolint un reconeixement

cretament a la Rambla, el

indrets i amb el suport

cada vegada més universal, i

popular eix que tant admi-

d’algunes imatges.

amb aquesta, la condició de

rava Brossa i on tant li

La ruta consta de deu

barceloní de soca-rel del

agradava passejar.

punts d’interès que ens

nostre poeta.

Durant el recorregut des-

portaran des de la plaça

Ell, per a qui la poesia

cobrirem poemes urbans

Catalunya fins a la Fil-

ultrapassava els gèneres, va

del poeta lligats al món de

moteca de Catalunya.

deixar una petjada impor-

l’espectacle,

tant per tota la ciutat a

els referents literaris, artís-

partir de la creació de dife-

tics i musicals de Brossa,

rents poemes corporis i

tractarem la seva experi-

Plaça Catalunya

poemes visuals.

mentació amb l’àmbit cine-

Font de Canaletes

La ruta que us presentem a

Punts d’interès:

“Premi FAD Sebastià Gasch”.
La Rambla
Església del Betlem

continuació és una de les
propostes que ofereix la
Fundació Joan Brossa per
tal de resseguir la petjada

coneixerem

matogràfic i aprendrem a
mirar l’entorn amb ulls

Endinseu-vos en la vida, en la

brossians. Tot això, acom-

manera de ser i de crear del

panyat de la lectura de

que fou una de les figures

poemes o proses en què

més cabdals de la segona

Palau de la Virreina

avantguarda catalana!

Mercat de la Boqueria

Informacions pràctiques

“Pla de l’Ós”. Mosaic de
Joan Miró

Punt de trobada:

Tarifa:
8€ per assistent.

Teatre Principal

Plaça Catalunya, davant
del monument a Francesc Macià.

Filmoteca de Catalunya

Durada:

Gran Teatre del Liceu

2 hores.
Capacitat:
Màxim 20 persones.

Inclou un recull literari i una
carpeta brossiana.
Contacte:
Judith Barnés
jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat
93 458 99 94

