Ruta
literària

Dau al Brossa
Sant Gervasi
Eixample

Presentació

Punts d’interès:
Plaça Molina
Carrer d’Alfons XII, 67
Carrer de Balmes, 206
Antiga seu de la Filmoteca de
Catalunya
“Lletres fugitives”. Seu del
Cercle de Lectors
“El Llagost”. Col·legi
d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona
Poema visual “Faune”. Interior
d’illa Joan Brossa
Poemes visuals de Joan Brossa
i Josep Maria Junoy. Paret
mitgera del carrer València

L’obra de Joan Brossa està

petjada del poeta a Barce-

porten des de la plaça

assolint un reconeixement

lona, concretament a Sant

Molina, on va néixer la

cada vegada més universal, i

Gervasi i en alguns punts

revista Dau al Set, fins a un

amb aquesta, la condició de

de l’Eixample.

poema visual de Joan Bros-

barceloní de soca-rel del

Durant el recorregut es

sa que dialoga a un de Jo-

nostre poeta.

podran veure alguns dels

sep Junoy, ubicats al carrer

Ell, per a qui la poesia

poemes corporis i visuals

València, entre Balmes i

ultrapassava els gèneres, va

més amagats de Brossa,

rambla de Catalunya.

deixar una petjada impor-

alhora que es coneixeran

tant per tota la ciutat a

els llocs on va viure i tre-

partir de la creació de

ballar el poeta. Tot això,

diferents poemes corporis i

acompanyat de la lectura

poemes visuals.

de poemes o proses en

La ruta que us presentem a

què

l’escriptor

parla

d’aquests indrets i amb el

Endinseu-vos en la vida, en la

suport d’algunes imatges.

manera de ser i de crear del

Fundació Joan Brossa per

La ruta consta de vuit

que fou una de les figures

tal de poder resseguir la

punts d’interès que ens

més cabdals de la segona

continuació és una de les
propostes que ofereix la

avantguarda catalana!

Informacions pràctiques
Punt de trobada:

Tarifa:

Plaça Molina, a la placa
d’homenatge a la revista
Dau al Set.

8€ per assistent.
Inclou un recull literari i una
carpeta brossiana.

Durada:
2 hores.
Capacitat:
Màxim 20 persones.

Contacte:
Judith Barnés
jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat
93 458 99 94

