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Joan Brossa. Poeta de la revolta, comissariada per Manuel Guerrero i Judith 
Barnés, és una mostra coproduïda pel Born CCM i per la Fundació Joan Brossa 
en el marc del centenari del naixement del poeta. 

L’exposició repassa alguns dels esdeveniments polítics, socials i culturals més 
rellevants del segle XX al nostre país a partir de la poesia de Joan Brossa. 
La paraula i la imatge es conjuguen per mostrar la contundència amb què el 
poeta s’expressava.  

A la vegada, el conjunt posa de manifest el fort lligam existent entre el poeta i 
Barcelona a partir d’una cartografia de la ciutat que recull els espais brossians 
més emblemàtics. 

La mostra s’acompanya d’una antologia de poemes escrits en tres idiomes que 
el visitant pot consultar i emportar-se. D’aquesta manera, es reivindica el poeta 
de la paraula que deia: 

“M’aguanta la paraula que forjo a martellades”.



EXPOSICIÓ JOAN BROSSA, POETA DE LA REVOLTA
Dijous 3 d’octubre 2019 - diumenge 2 de febrer 2020
Espai Dalmau. Gratuït
 

El compromís social i polític de Joan Brossa (Barcelona, 1919-1998), catalanista i 
d’esquerres, és ben present en tota la seva obra. Poeta de la memòria, del com-
bat i de la revolta, mitjançant l’humor, la ironia, la paròdia i la metàfora transgre-
deix el llenguatge i les formes poètiques convencionals fins a portar l’obra a la 
màxima simplificació, als límits del llenguatge.
Molta part d’aquesta obra poètica, creada durant el franquisme, i l’escrita i 
realitzada posteriorment, és de temàtica social i política. Així, hi ha un conjunt 
important de textos, llibres i poemes visuals i objectuals especialment crítics
amb el poder polític i religiós del franquisme.
L’obra de Joan Brossa s’alça contra les formes del llenguatge totalitari i fa de la 
crítica del mateix llenguatge un dels temes essencials de la seva poesia.
Una síntesi de la seva biografia i una selecció d’alguns dels seus poemes literaris 
i visuals més representatius de la seva visió crítica de la societat ens permeten 
de conèixer la seva poètica de revolta. Un mapa de la ciutat, amb els llocs as-
senyalats on el poeta ha deixat l’empremta de la seva obra, ens mostra, així ma-
teix, l’íntima, singular i creativa relació de Brossa amb la seva ciutat, Barcelona.







































RECITAL POÈTIC 
Dijous 3 d’octubre. Inauguració a les 19 h. Espai Dalmau

Recital poètic “Brossa, a partir del silenci”, 20 h. Sala Moragues. Gratuït
La mostra s’inaugurarà amb una presentació a peu d’exposició i una visita comentada.
A continuació, tindrà lloc l’espectacle Brossa, a partir del silenci, un recital poètic a càrrec de Sílvia 
Bel. L’actriu ha seleccionat textos de prosa, poesia i teatre del poeta que va dedicar la seva obra a la 
recerca de la màgia quotidiana, la denúncia social i la transgressió. Els dona vida tot complementant-
se amb la música i el cant flamenc de Juan Manuel Galeas, Fran León al cajón i la flauta travessera i 
José Santiago a la guitarra.

BARCELONA DIBUIXA
Diumenge 20 octubre d’11 a 19 h. Gratuït

Un any més, El Born CCM celebra la gran festa del dibuix, “Barcelona dibuixa”. La il•lustradora 
Teresa Herrero ens proposa amb “DONA VIDA A LA TEVA LLETRA” una manera molt divertida 
d’experimentar el màgic món de les lletres. La teva A potser és una senyora enfaldillada; o la P un 
senyor panxut... Converteix la teva inicial en personatges, objectes o animals. Aquest taller ret un 
homenatge a la poesia visual de Joan Brossa, a qui es dedica l’exposició “Joan Brossa, poeta de la 
revolta”, que commemora el centenari del naixement del poeta. Teresa Herrero és una artista de 
Barcelona amb un univers i una estètica molt expressiva que dona vida a heroïnes anònimes que mai 
perden la seva innocència i les ganes de somiar.

PRESENTACIÓ DE LA NOVA EDICIÓ DELS “ITINERARIS BROSSIANS”
Dimecres 27 de novembre, 19 h. Sala Moragues. Gratuït

A partir de set itineraris i de quaranta-un espais brossians, aquest llibre permet endinsar-nos en 
l’univers creatiu d’un poeta que va sentir la necessitat de fer, de l’espai urbà, poesia.
Judith Barnés, Glòria Bordons i Daniel Giralt-Miracle presenten la nova edició, actualitzada i ampliada.

NO EM VA FER JOAN BROSSA
INSTAL∙LACIÓ SONORA I PLÀSTICA DE CABOSANROQUE
A partir del 9 de gener de 2020, a l’Espai Castellví

“T’he cercat. T’he cercat entre bruits d’engranatges timbalejant l’oïda.” 
Joan Brossa, El cop desert.

No em va fer Joan Brossa és una obra de teatre expandit de 27 minuts de duració, que
cabosanroque (artistes sonors afincats a Barcelona) crea el 2016 com a resposta a l’encàrrec del 
festival Temporada Alta i del Teatre Nacional de Catalunya per treballar sobre l’obra de Joan Brossa 
(1919-1998), el transcendent poeta català d’avantguarda.
No em va fer Joan Brossa és una instal∙lació sonora i plàstica que té com a gènesis l’exploració 
transversal de la prosa més desconeguda i primerenca del poeta. Un poema transitable que 
interpreta els paisatges dins la prosa i el so de la paraula dins la poesia escènica dels anys quaranta. 



INFORMACIÓ PRÀCTICA
Exposició gratuïta
 
Espai Dalmau d’El Born CCM

HORARI
Octubre: de dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h.
Novembre i desembre: de dimarts a dissabte, de 10 a 19 h, 
diumenges i festius, de 10 a 20 h.

Es pot entrar als espais expositius fins a 30 minuts abans del tancament del centre.
Dilluns laborables, tancat.

El Born Centre de Cultura i Memòria
Plaça Comercial, 12. 08003 Barcelona
T. 93 256 68 51

barcelona.cat/elbornculturaimemoria
facebook.com/ElBornCCM
twitter.com/ElBornCCM
instagram.com/ElBornCCM

El públic entra en un espai amb un centre d’acumulació i d’excés d’objectes en moviment (que 
transmuten guiats pel so i la música que produeixen en paisatges màgics, mítics, de guerra o boscos 
boirosos) i un perímetre de veu sense cos, amb l’absència de l’objecte; amb la paraula com a matèria 
sonora.

Una obra on no només s’involucra el coneixement de diferents disciplines sinó la connexió entre elles 
per arribar a un àmbit d’acció més ample, i oferir un resultat de gènere bastard, desviació i deformació 
-gèneres brossians-, com la poesia objectual, la poesia escènica, o el postteatre, i des del punt de vista 
del so, un nou gènere que cabosanroque defineix com a teatre expandit.


