LLIBRES FUNDACIÓ JOAN BROSSA

1. Sumari astral
Poemari pòstum de Joan Brossa publicat en català al 1999 i considerat el testament
poètic del poeta. Conté poemes curts i d'altres reflexius sobre la vida i la mort.
Editat per Edicions 62, Empúries
Any edició: 1999
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Enquadernació rústica
Format: 190x120, 64 pàgines
ISBN: 84-7596-634-9
6,36€
PVP: 6,61€

2. Brossa i el seu temps
Catàleg de l’exposició “Brossa i el seu temps” realitzada per la Fundació Vila Casas i
la Fundació Joan Brossa amb l’objectiu de situar el poeta en el context internacional
de l’avantguarda dels anys seixanta.
Any edició: 2002
Idiomes: català - castellà - anglès
Catàleg en color
Enquadernació rústica fresada
Concepte i direcció: Maria Lluïsa Borràs
Format: 160x160, 168 pàgines
ISBN: 84-931951-7-0
PVP: 25€

3. Poemes visuals
Llibre que conté 50 poemes visuals de la sèrie «Habitables». Per les característiques
del llibre és un divulgador magnífic de l'obra visual de Brossa.
Editat per Edicions 62, Empúries
Any edició: 2001
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Recull en B/N
Enquadernació rústica
Format: 190x120, 74 pàgines
ISBN: 84-297-4794-x
9,62€
PVP: 10€

4. Una Barcelona de Joan Brossa
Aquest volum és concebut com un viatge alternatiu organitzat per Brossa per diferents
racons i ambients de Barcelona evocats a partir de les imatges de Colita i dels poemes
i textos de Joan Brossa.
Any edició: 2008
Idiomes: català
Catàleg B/N
Fotografies de Colita
Concepte i direcció: Jaume Maymó
Enquadernació rústica cosida
Format: 195x130, 80 pàgines
ISBN: 978-84-933081-8-6
9,62€
PVP: 10€

5. Joan Brossa. Poemes objecte
Recull dels poemes objecte més destacats fets per Joan Brossa entre el 1943 i el
1973 en 69 làmines a blanc i negre. Destaca la presentació de Roland Penrose.
Editat per Servicios Editoriales, S.A. Col·lecció Gart
Any edició: 1978
Idiomes: Català, Castellà, Anglès i Francès
Llibre de poemes objecte realitzats entre l’any 1943 i 1969
Fotografia: R.Calvet
Direcció i coordinació: F. Amat, A. Estrany i J.L.Pascual
Presentació Roland Penrose
Traducció: Pere Gimferrer i Alfred Sargatal
Format: 195 x 140, 70 pàgines
ISBN: 84-85546-00-8
9,62 €
PVP: 10 €

6. Cappare
Poemari que recull tres llibres escrits entre 1956 i 1957 per Joan Brossa. Conté les
diferents formes poètiques practicades pel poeta fins al moment: odes, sonets i
poemes quotidians.
Any edició: 1984
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Enquadernació rústica
Format: 170x130, 96 pàgines
ISBN: 84-7588-040-1
9,62€
PVP: 10€

7. Tot muda de color al so de la flauta
Llibre de “música visual”. Així com Joan Brossa feia poemes visuals, Josep M.
Mestres Quadreny, amic seu, fa "música visual". Aquest mestre de l'avantguarda
musical és com un dau d'infinites cares que deslliga les claus, conversa amb les seves
partitures visuals, i ens porta des del grafisme musical fins a les fronteres de l'art.
Any edició: 2010
Idioma: català
Llibre en B/N
Autor: Josep M. Mestres Quadreny
Edició a cura de Jaume Maymó
Enquadernació rústica
Format: 210 x 150, 336 pàgines
ISBN: 978-84-9850-203-9
14,42€
PVP: 15€

8. Poesia i prosa
Antologia feta per Glòria Bordons que conté una mostra selectiva de l’obra de Joan
Brossa: des de la poesia a la prosa, passant per la poesia visual. Glòria Bordons
presenta un volum que invita a endinsar-se en el món màgic de l’autor.
Editat per L’Estel 3i4
Any edició: 1995
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Llibre en B/N
Enquadernació rústica
Format: 185x125, 304 pàgines
ISBN: 84-7502-413-0
9,62€
PVP: 10€

9. Passat festes
Recull de poemes escrits entre 1993 i 1995 per Joan Brossa. Representa l’inici de la
poesia reflexiva de Brossa, que significa l’última etapa de la seva obra poètica.
Editat per Edicions 62, Empúries
Any edició: 2000
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Enquadernació rústica
Format: 190x120, 232 pàgines
ISBN: 84-7596-768-x
10,98€
PVP: 11,42€

10. Ventall de poemes urbans
Antologia realitzada pel mateix Joan Brossa, amb un recull de poemes –alguns d’ells
inèdits– aparentment quotidians i superficials, que amaguen la sàtira i la profunditat
que es troba a l’obra de Joan Brossa.
Editat per Edicions de la guerra
Any edició: 1988
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Enquadernació rústica
Format: 170x127, 51 pàgines
ISBN: 84-404-2639-9
9,62€
PVP: 10€

11. Joan Brossa. Cartells 1975-1999
Catàleg de l’exposició itinerant “Joan Brossa. Cartells 1975-1999” on es recullen tots
els cartells que Brossa realitzà al llarg de la seva vida. Es tracta de l’obra brossiana
més vinculada amb la societat i les circumstàncies polítiques del moment.
Any edició: 2001
2ª edició
Concepte i direcció: Maia Creus
Textos de Maia Creus, Isidre Vallès, Enric Satué
Idiomes: català - castellà
Catàleg en color
Enquadernació en espiral
Format: 297x210, 96 pàgines
ISBN: 84-931951-5-4
15,10€
PVP: 15,70€

12. Jocs i camins de Joan Brossa
Catàleg de l’exposició “Jocs i camins de Joan Brossa” on es tracta la visió plàstica del
poeta des de l’òptica dels principals temes de la seva obra.
Any edició: 2002
Concepte i direcció: Maria Lluïsa Borràs
Textos de Joan Maria Minguet Batllori, Maria Lluïsa Borràs, Perejaume,
Manuel Vázquez Montalbán, Juan Bufill i Lluís Permanyer.
Idioma: català
Catàleg en color
Enquadernació rústica cosida
Format: 240x290, 128 pàgines
ISBN: 84-931951-6-2
19,23€
PVP: 20€

13. Joan Brossa, poesia tipogràfica
Antologia realitzada per Jaume Maymó, on hi trobem un recull de poemes visuals de
Joan Brossa, que giren entorn a la temàtica de les lletres i l’abecedari, organitzat per
ordre alfabètic.
Any edició: 2004
Idiomes: català
Editat en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona
Llibre en B/N de poemes visuals de Joan Brossa
Antologia a cura de Jaume Maymó
Enquadernació rústica cosida amb solapes
Format: 130x195, 247 pàgines
ISBN: 84-7609-407-8
11,54€
PVP: 12€

14. Em va fer Joan Brossa, exposició sobre l’obra literària de Brossa
Catàleg de l’exposició “Em va fer Joan Brossa, exposició sobre l’obra literària de
Brossa”, resultat de la primera col·laboració entre la Fundació Vila Casas i la Fundació
Joan Brossa, on es tracta la vessant creativa menys coneguda del poeta.
Any edició: 2003
Idiomes: català - castellà
Catàleg en B/N
Concepte i disseny: Glòria Bordons
Enquadernació grapada
Format: 15x21cm, 36 pàgines
ISBN: 84-931951-8-9
5,77€
PVP: 6€

15. Joan Brossa constructor i home d’ofici
Catàleg de l’exposició “Joan Brossa constructor i home d’ofici” realitzada a la
Fundació Vila Casas, amb l’objectiu de mostrar el procés de creació del poeta.
Any edició: 2004
Idiomes: català - castellà
Catàleg en color
Enquadernació rústica fresada
Concepte i direcció: Jordi Junyent
Format: 160x160, 140 pàgines
ISBN: 84-931951-9-7
PVP: 25€

16. Brossa x Brossa
Aquest llibre és un autoretrat sense maquillatge i una crònica de primera mà de la
vida i l’obra d’un poeta que, amb la seva imaginativa creativitat, ha influït decisivament
en els artistes de la seva generació. Joan Brossa dicta aquestes memòries a
Permanyer, on l’autor hi evoca les seves fílies i fòbies. També hi trobem un recull de
fotografies.
Editat per Edicions La Campana
Any edició: 1999
Idioma: català
Autor: Lluís Permanyer
Llibre en B/N
Enquadernació rústica
Format: 200x150, 176 pàgines
ISBN: 84-88791-71-2
9,62€
PVP: 10€

17. Alfabet desbaratat
Recull –realitzat pel mateix poeta– d’algunes de les millors proses de Joan Brossa:
proses poètiques, narratives, autobiogràfiques. Hi trobem des de les primeres proses
poètiques del Dau al Set fins a l’admirable “Prosa egipciana” que ell ha subtitulat:
“Esbós biogràfic, que no penso continuar”.
Editat per Editorial Empúries
Any edició: 1999
Segona edició
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Enquadernació rústica
Format: 215x155, 120 pàgines
ISBN: 84-7596-567-9
9,10€
PVP: 9,46€

18. Els poemes
Aquests poemes acompanyaven el llibre Trasllat, editat amb “collages” i serigrafies
d’Alfons Borrell, l’any 1993.
Editat per Edicions del Terme
Any edició: 1993
Idioma: català
Enquadernació rústica
Format: 215x150, 32 pàgines
9,62€
PVP: 10€

19. Poesia visual. Chema Madoz, Joan Brossa i Mackaoui
Catàleg de l’exposició “Brossa, Mackaoiu i Madoz en una xarxa”. Una exposició de
poesia visual que reuneix una part de l’obra de Joan Brossa, de Chema Madoz –
fotògraf, amic i còmplice del darrer Brossa, amb qui col·laborà en el diàleg de
Fotopoemario– i de Sean Mackaoui –il·lustrador i admirador de Brossa.
Editat per Consell Insular de Formentera
Any edició: 2009
Idiomes: català, castellà, anglès
Catàleg en color
Enquadernació rústica
Format: 230x220, 98 pàgines
ISBN: 978-84-606-4835-2
14,42€
PVP: 15€

20. El saltamartí de Joan Brossa: Les mil cares del poeta
Llibre que pren com a referència per a l’explicació del conjunt de l’obra de Brossa el
recull de poemes El Saltamartí, l’obra de teatre que du aquest mateix títol i l’escultura
del passeig de Gràia de Barcelona Homenatge al llibre, que també és un saltamartí.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2009
Idioma: català
Autor: Jordi Marrugat
Enquadernació rústica
Format: 160x160, 296 pàgines
ISBN: 978-84-92408-54-2
23,08€
PVP: 24€

21. Joan Brossa. Escolteu aquest silenci
Catàleg de l’exposició “Joan Brossa: escolteu aquest silenci”, que ens permet copsar
les paraules callades del poeta, veure el poder de trasbalsar consciències de la seva
obra plàstica i copsar la teatralitat latent de totes les seves propostes.
Editat per Editorial Empúries
Any edició: 2013
Idioma: català
Edició a càrrec de Glòria Bordons
Catàleg en color
Enquadernació rústica
Format: 190x110, 60 pàgines
ISBN: 978-84-933081-9-3
7,69€
PVP: 8€

22. Joan Brossa o la revolta poètica
Catàleg de l’exposició “Joan Brossa o la revolta poètica”, una gran antologia realitzada
a la Fundació Joan Miró on s’aprofundeix sobre l’experimentació artística i poètica de
Joan Brossa.
Any edició: 2001, 2a edició
Concepte i direcció: Vicenç Altaió i Manuel Guerrero
Idioma: català
Catàleg en color
Enquadernació tapes dures, cosit fil vegetal
Format: 240x250, 546 pàgines
ISBN: 84-931951-3-8
40,48€
PVP: 42,10€

23. Poesia escènica I. Al voltant de Dau al Set
En aquest volum es recull el teatre escrit per Brossa durant el període més important
de la revista Dau al set (de 1947 a 1950). Es tracta de peces molt curtes, generalment
d’un sol acte, en què predomina l’absurd i el joc amb el llenguatge. Algunes foren
publicades en la mateixa revista i d’altres foren representades tenint com a actors
alguns dels membres del grup. D’altra banda, es tracta de les primeres obres
representades de Brossa.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2012
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 176 pàgines
ISBN: 978-84-15248-76-7
11,54€
PVP: 12€

24. Poesia escènica II. Strip-tease i teatre irregular
El segon volum d’aquesta edició, a cura de Glòria Bordons – Doctora en Filologia
Catalana i destacada investigadora de l’obra de Brossa – publicada per Arola Editors,
aplega les cinquanta-sis peces curtes que pertanyent al singular gènere del striptease. La influència directa li va venir dels espectacles que va veure a França i que,
segons les seves paraules, li van semblar monòtones i mancades d’originalitat.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2012
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 184 pàgines
ISBN: 978-84-940726-0-4
11,54€
PVP: 12€

25. Poesia escènica III. Mirades sobre l’amor i la vida
Aquest volum aplega quatre obres de l’anomenat teatre literari de Joan Brossa, quatre
exemples de l’etapa de maduresa que permeten apropar-nos a la seva idea de l’amor
i la vida. Les diferents generacions ens mostren diversos modes d’estimació.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2012
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 184 pàgines
ISBN: 978-84-8424-229-1
11,54€
PVP: 12€

26. Poesia escènica IV. Els déus i els homes
El quart volum aplega dues de les grans obres de Brossa. Es tracta de dos exemples
amb trets temàtics i estilístics comuns, que permeten acostar-nos a un dels
dramaturgs catalans més interessants del segle XX, tant pel missatge que ens vol
transmetre com per la forma poètica en què ho fa.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2013
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 162 pàgines
ISBN: 978-84-8424-263-5
11,54€
PVP: 12€

27. Poesia escènica V. Ser al món l’any 1953
Aquest volum aplega tres obres escrites per Brossa en un mateix any, el 1953. Són
textos que permeten entrar a fons a l’univers de l’autor per tal com, ja des dels títols,
en plantegen alguns dels símbols, recursos i estructures recurrents.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2013
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 160 pàgines
ISBN: 978-84-8424-262-8
11,54€
PVP: 12€

28. Poesia escènica VI. Circ, màgia i titelles
El present volum agrupa nou peces de les modalitats escèniques emb què Joan
Brossa construïa l’altre peu del teatre català.Brossa hi traspassa constantment les
fronteres entre les arts i els gèneres.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2013
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 208 pàgines
ISBN: 978-84-8424-261-1
11,54€
PVP: 12€

29. Poesia escènica VII. La societat i el camí personal
El setè volum aplega tres obres de Joan Brossa que no han estat encara muntades.
El compromís social i polític hi és evident, però l’espectador ha de servir-se de la seva
imaginació per saber valorar aquestes peces fascinants.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2014
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 160 pàgines
ISBN: 978-84-8424-354-0
11,54€
PVP: 12€

30. Poesia escènica VIII. Postteatre i teatre de carrer
Aquest volum aplega peces teatrals escrites entre 1946 i 1962. Es tracta d’una
selecció feta pel mateix poeta sobre tot de material d’aquest tipus que havia escrit al
llarg dels anys. Es tracta d’un teatre totalment accional, en què el diàleg hi apareix
rarament.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2014
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 144 pàgines
ISBN: 978-84-8424-355-7
11,54€
PVP: 12€

31. Poesia escènica IX. L’ofici de viure
Les obres aplegades en aquest nou fascicle de poesia escènica de Joan Brossa van
ser escrites durant la primera meitat de l’any 1957. El rumb de compromís social ja
havia quedat fixat com a paràmetre poètic en ferm.
Editat per Arola Editors
Any edició: 2014
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Edició a cura de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 165x120, 160 pàgines
ISBN: 978-84-8424-356-4
11,54€
PVP: 12€

32. Calç i rajoles
Amb aquesta obra teatral, Joan Brossa representa alhora les recerques més agudes
i noves de la tècnica teatral, i de la utilització del llenguatge. Vincula tot un sistema de
connexions entre la llengua, les formes i les idees de la vida contemporània, amb les
arrels i les tradicions del grup humà que representa.
Editat per Edicions 62
Any edició: 1999
Idioma: català
Edició a càrrec de Glòria Bordons
Enquadernació rústica
Format: 185x110, 146 pàgines
ISBN: 84-297-4584-x
8,67€
PVP: 9,02€

33. La poesia escènica de Joan Brossa
Aquest llibre, fruit de la tesi doctoral d’Eduard Planas, ofereix un primer desbrollament
de la selva brossiana teatral. Per començar, la classifica en els seus principals
“gèneres”: el Postteatre, les Normes de mascarada, els Streap-tease, el Fregolisme,
les Accions musical i el Teatre literari.
Editat per Associació d’Investigació i Experimentació Teatral
Any edició: 2002
Idioma: català
Autor: Eduard Planas
Enquadernació rústica
Format: 210x165, 392 pàgines
ISBN: 84-607-5294-1
14,42€
PVP: 15€

34. El dia del profeta
Una peça teatral de finals de 1961, molt representativa de la manera que té Brossa
de fer teatre. Així, trobem que van succeint-se escenes inesperades, des d’uns
lampistes que intenten il·luminar l’escena fins a la conversa en castellà entre el Cap
de l’Estat i el Bisbe o el noi i la noia que discuteixen sobre el casament laic.Joan
Brossa posa sobre l’escena tot un seguit de conflictes generats pel poder i l’opressió.
Editat per Proa
Any edició: 2008
Idioma: català
Autor: Joan Brossa
Enquadernació rústica
Format: 215x135, 104 pàgines
ISBN: 978-84-8437-161-8
12,06€
PVP: 12,50€

35. Joan Brossa poeta de la imatge
Catàleg de l’exposició “Joan Brossa, poeta de la imatge”, que presenta obres del fons
de la Fundació Joan Brossa. L’exposició, comissariada per Maria Lluïsa Borràs, fou
produïda per la Diputació de Barcelona i itinerada a vint municipis (2005-2008).
Any edició: 2005
Idioma: català
Catàleg en color
Edició a cura de Maria Lluïsa Borràs
Enquadernació rústica
Format: 220x220, 75 pàgines
ISBN: 84-9803-040-4
14,42€
PVP: 15€

36. Teatre de Joan Brossa
Edició de tres peces teatrals de Joan Brossa que es basa en la proposta apareguda
a Teatre complet, duta a terme pel mateix autor. En aquesta ocasió, però, s’han
unificat certs aspectes d’edició textual entre les tres peces teatrals.
Editat per Edicions Pedra de Toc
Any edició: 1996
Idioma: català
Enquadernació rústica
Format: 210x150, 136 pàgines
ISBN: 84-921336-3-5
9,62€
PVP: 10€

37. Joan Brossa, inventor d’estratègies
Llibre que gira al voltant de la figura de Joan Brossa a través de poemes i poemes
visuals. Josep P. Montaner fa una tria de poemes que complementa amb un acurat
estudi que versa sobre l’avantguardisme de l’obra de Brossa i les avançades
tècniques utilitzades pel poeta.
Editat per Pedra de toc
Any edició: 2004
Idioma: català
Llibre en color
Edició a càrrec de Josep P. Montaner
Enquadernació rústica
Format: 230 x 170, 72 pàgines
ISBN: 978-84-609-0617-9
6,73€
PVP: 7,00€

