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Joan Brossa arriba al Museu Abelló
L’exposició “ Joan Brossa : escolteu aquest silenci “ s’inaugura aquest
divendres 5 de juny, a les 20 hores, al Museu Abelló de Mollet del Vallès i es
podrà visitar fins el 15 de novembre.
La mostra recull 27 peces originals de la Fundació Brossa, com ara poemes
visuals, cartells, instal·lacions o poemes objecte, així com 6 peces de la Fundació
Abelló.
Comissariada per Glòria Bordons i organitzada per la Fundació Joan Brossa,
presenta l’obra polièdrica de Brossa partint de tres eixos: el compromís, la
transformació i la mirada reflexiva.
“ Escolteu aquest silenci “ va ser escrit per Brossa l’any 1963. Recull una sèrie
de mots que sintetitzen tota una trajectòria projectada en diferents gèneres i
disciplines, un camí que el poeta fa de manera compromesa, alhora que
transforma la realitat aconduint al lector o espectador cap a una reflexió crítica i
irònica

L’amistat entre Brossa i Abelló.
Durant molts anys Brossa i Abelló s’intercanviaren llibres i objectes i sovint el
poeta visitava l’estudi d’Abelló a Mollet del Vallès, on llegien llibres prohibits,
escoltaven música i improvisaven teatre. El fet que Abelló va estar sempre
fascinat pel grup artístic “ Dau al Set “, del qual Brossa en va ser fundador, i
col·leccionés obres dels seus membres, ha permès que avui dia la Fundació
Municipal Joan Abelló mostri una esplèndida col·lecció d’aquest moviment ,
dins de la qual destaquen algunes peces de Joan Brossa, com ara un dels seus
poemes experimentals o alguns projectes inèdits de “ Dau al Set “.

Inauguració Exposició Joan Brossa
divendres 5 de juny
20 h
Museu Abelló ( Berenguer III, 122 )
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