
 

 

 

 

 

 

ITINERARIS BROSSIANS 

 

Idea: Glòria Bordons 

Textos: Judith Barnés, Glòria Bordons i Daniel 
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» Amb motiu de la commemoració del centenari del naixement de Joan Brossa, l’Ajuntament de Barcelona 

i la Fundació Joan Brossa publiquen una nova edició, revisada i ampliada, dels Itineraris brossians, publicat 

l’any 2006. 

 

» Aquesta publicació té per objectiu oferir un llistat exhaustiu de poemes corporis creats per Joan Brossa, 

amb la seva ubicació exacta i acompanyats pels textos creats pel poeta, eina que complementa les rutes 

literàries que la Fundació Joan Brossa organitza anualment. 

 

» A més, aquesta recuperació aporta nous elements, com seguir les petjades del poeta pels llocs els que 

visitava assíduament, la incorporació d’artistes que amb les seves obres han retut homenatge a Brossa, així 

com les institucions culturals, com és el cas del MACBA, que conserven i difonen la seva obra. 

 

» El dimecres 27 de novembre a les 19.00 hores, tindrà lloc la presentació del llibre Itineraris brossians, a la 

sala Castellví d’El Born CCM (plaça Comercial, 12). Hi participaran Judith Barnés, Glòria Bordons i Daniel 

Giralt-Miracle, coautors del llibre. L’acte s’emmarca dintre de les activitats paral·leles previstes a l’exposició 

Joan Brossa, poeta de la revolta. 

 
 

Coberta: Poema visual de Joan Brossa

Edició ampliada i revisada del llibre publicat 

l’any 2006, que es fa en commemoració 

del centenari del naixement de Joan Brossa
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“Darrerament he pogut realitzar dues experiències que m’han interessat molt: situar poemes visuals en 

espais públics i incorporar-los a l’ambient. Que jo sàpiga, són els únics experiments que s’han fet en aquest 

sentit. El primer es titula Poema visual transitable, en tres parts i és emplaçat a l’entorn del velòdrom d’Horta; 

el segon es diu Rellotge il·lusori i el podeu veure instal·lat al vestíbul del Teatre Poliorama. També he tingut 

ofertes per a crear poesia visual en videoclip, una estètica de síntesi que m’interessa força. M’he permès de 

mencionar aquestes obres perquè demostren les possibilitats immenses de la poesia experimental 

contemporània (...)”. 

Fragment de “La poesia en present”, discurs de Joan Brossa als Jocs Florals de Barcelona de 1985 

 

Joan Brossa (Barcelona 1919-1998) fou el poeta 

avantguardista català més important del segle xx, que 

experimentà amb pràcticament totes les expressions 

artístiques com el teatre, la música, la poesia, la prosa; el 

cabaret, la màgia o el circ, a més fou creador d’obres de 

ballet, dissenyador de cartells i guionista cinematogràfic. 

Afirmava que «els gèneres artístics són mitjans diferents per 

expressar una realitat idèntica. Són els costats d'una mateixa 

piràmide que coincideixen al punt més alt».  

Sempre implicat amb el món cultural i envoltat dels intel·lectuals més importants de l’època, cap als anys 

40 tenen lloc els seus inicis literaris i artístics. Funda el grup Dau al Set, juntament amb Antoni Tàpies, Joan 

Ponç, Modest Cuixart, Arnau Puig i Joan Josep Tharrats.  Brossa, poeta, dramaturg i artista plàstic, l'any 

1941 creà el seu primer "poema experimental", paraula que usà per designar els seus primers poemes de 

caràcter visual.  

L’any 1984 portà la seva poesia als carrers de la ciutat, amb el que anomenà “Poema visual transitable en 

tres temps” al Velòdrom d’Horta. Com ell mateix expressà: “L’espai real esdevé el suport del poema amb 

tota la riquesa de possibilitats que el fet comporta”. A partir d’aleshores, projectà abundants “poemes 

corporis” sempre que en tingué l’oportunitat. Si en la seva aventura dels poemes visuals o dels poemes 

objecte, altres artistes d’arreu i de diferents generacions l’havien acompanyat en la gosadia de portar la 

poesia al món de la plàstica, en el camp de la poesia urbana, de caràcter permanent, fou un pioner. D’altra 

banda, val a dir que amb aquest nou tipus de poemes, Brossa assoleix allò que amb el paper o l’objecte no 

és possible: arribar a tothom.  



La seva obra  plàstica ha rebut reconeixement internacional mitjançant exposicions a diferents indrets del 

món com a Marsella, Venècia, Munic, Basilea, São Paulo, Houston, Miami, Nova York, entre d’altres. Pel que 

fa a la seva obra escrita, ha tingut nombroses traduccions. 

Aquest llibre ens guia a través dels carrers i parcs de Barcelona buscant els rastres de Joan Brossa, des dels 

temps fundacionals de Dau al Set a la plaça Molina fins al monument “Homenatge al llibre” de la Gran Via. 

És la seva vida, la seva poesia viva i quotidiana, el seu llegat als vianants atrafegats, als passejants encantats. 

 

Estructurat en set itineraris, els sis primers estan dedicats a Brossa i la ciutat, i ens serveix com a eina que 

ens acompanya a seguir les petjades del poeta, escriptor i artista plàstic Joan Brossa pels seus estudis, els 

escenaris d'instal·lacions, els espais que se li han dedicat i, sobretot, els poemes visuals i corporis situats en 

diversos punts de la ciutat. El setè bloc està dedicat a Brossa i la seva obra fora de Barcelona, des de 

Badalona o l’Hospitalet, fins a  Cuba  o Alemanya, llocs on també trobem poemes corporis brossians. 

 

Estructura 

Itinerari 1: Ciutat Vella 

Itinerari 2: Eixample 

Itinerari 3: Sant Gervasi 

Itinerari 4: Horta i El Guinardó 

Itinerari 5: Montjuïc 

Itinerari 6: Nou Barris 

Itinerari 7: Altres llocs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 

 


