Ruta
literària

Música d’arpa als
Jardins Joan Brossa
Montjuïc

Presentació
L’obra de Joan Brossa està

espai inaugurat l’any 2003 per

Brossa i descobrirem la

assolint un reconeixement

l’Ajuntament de Barcelona i

seva obra tot aprenent a

que antigament ocupava el

mirar d’una forma diferent,

cada vegada més universal, i
amb aquesta, la condició de

Punts d’interès:
Entrada al recinte i poema
escrit de Joan Brossa
Escultura de Carmen Amaya

Megàfons
Panoràmica de Barcelona
Escultura de la sardana
Escultura de Charlie Rivel

transformant poèticament

barceloní de soca-rel del

El poeta hi és físicament pre-

la realitat i defugint de l’es-

nostre poeta.

sent amb un poema escrit,

tacament de les coses.

Ell, per a qui la poesia ultrapas-

visuals fets l’any 1989 però el

sava els gèneres, va deixar una

paisatge, les escultures i els

petjada important per tota la

jocs infantils del parc ens

ciutat a partir de la creació de

evoquen el món del poeta, el

diferents poemes corporis i

circ, la música, el ball, etc., en

poemes visuals.

el marc de la seva Barcelona

La ruta que us presentem a

estimada, plena de llum, de

continuació és una de les pro-

gent, de colors, de movi-

postes que ofereix la Fundació

ments, de relats, d’històries,

Endinseu-vos en la vida, en la

Joan Brossa per tal de poder

de poesia.

manera de ser i de crear del

resseguir la petjada del poeta a

A través d’aquest itinerari,

que fou una de les figures

doncs, ens introduirem en

més cabdals de la segona

el món creatiu de Joan

avantguarda catalana!

“Música d’arpa”, i dos poemes

Barcelona, concretament als
Jardins

Joan

Brossa,

Escultura de Joaquim Blume
Poemes visuals de Joan
Brossa

parc d’atraccions de Montjuïc.

un

Informacions pràctiques
Punt de trobada:
Entrada principal als Jardins Joan Brossa.
Durada:
2 hores.
Capacitat:
Màxim 20 persones.

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

