Ruta
literària

Joan Brossa:
Del MACBA a La Seca
Ciutat

Presentació

Punts d’interès:

L’obra de Joan Brossa està

petjada del poeta a Barce-

el centre que acull el llegat

assolint un reconeixement

lona, concretament a Ciu-

de Joan Brossa i on s’ubica

cada vegada més universal, i

tat Vella.

la seu de la Fundació Joan

amb aquesta, la condició de

Durant el recorregut es

barceloní de soca-rel del

visitaran alguns poemes

nostre poeta.

urbans que l’Ajuntament o

Ell, per a qui la poesia

altres entitats van encarre-

ultrapassava els gèneres, va

gar al poeta i coneixerem

deixar una petjada impor-

alguns dels llocs més bros-

tant per tota la ciutat a

sians de la ciutat. Tot això,

partir de la creació de

acompanyat de la lectura

diferents poemes corporis i

de textos en què l’escr-

poemes visuals.

iptor parla d’aquests in-

propostes que ofereix la

La ruta consta de nou

“Premi FAD Sebastià Gasch”

Fundació Joan Brossa per

punts d’interès que ens

tal de poder resseguir la

portaran des del MACBA,

“Bàrcino”. Plaça Nova

Botiga El Rei de la Màgia
Antic Brossa Espai Escènic
La Seca. Espai Brossa

Informacions pràctiques

Durada:
2 hores.
Capacitat:
Màxim 20 persones.

lúdic i màgic del poeta.

manera de ser i de crear del

continuació és una de les

Punt de trobada:
Centre d’Estudis i de
Documentació MACBA.

l’espai que aplega l’esperit

diferents imatges d’interès.

“Rellotge Il·lusori”. Teatre
Poliorama

Casa natal de Joan Miró

Seca Espai Brossa,

Endinseu-vos en la vida, en la

La ruta que us presentem a

“Lletres gimnastes”. Botiga El
Ingenio

Brossa, fins al teatre La

drets i amb el suport de

MACBA

La Rambla

Vella

Tarifa:
8€ per assistent.
Inclou un recull literari i una
carpeta brossiana.
Contacte:
Judith Barnés
jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat
93 458 99 94

que fou una de les figures
més cabdals de la segona
avantguarda catalana!

