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El Museu Abelló participa en l’Itinerari poètic A
d’Autocar que organitza un any més la Fundació Joan
Brossa
La ciutat de Mollet i el Museu Joan Abelló són la darrera parada de l’Itinerari
brossià A d’Autocar, que ressegueix la petjada del poeta per diferents
indrets de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des de la Ciutat Comtal, Sant
Adrià, Santa Coloma, Badalona, Sabadell i Mollet.
Un any més, el Museu Municipal Joan Abelló col·labora amb la Fundació Joan
Brossa en aquest itinerari poètic que es fa en autocar per visitar diferents obres
de Brossa en municipis que van mostrar interès per l’obra brossiana i li van
encarregar diferents tipus de poemes corporis.
Aquest és el cas de Mollet, que va encarregar a Brossa el mural que decora la
nova Casa de la Vila, a la plaça Major. Una A inclinada, primera lletra de
l’abecedari, porta d’entrada a la cultura i al coneixement; A d’Ajuntament, primera
institució de la ciutat; A d’afecte... aquella A que tant estimava Brossa perquè,
deia, era el símbol més humà.
El 21 de desembre de 1998 Joan Brossa signava l’original d’aquesta obra d’art,
un immens mural que presideix la nova Casa de la Vila i que és un nou símbol
de la ciutat. Aquesta A uneix la modernitat de la nova Casa de la Vila amb la
història representada per un moll de l’escut civil de la portada de l’església de
1498, i les onades d’un segell municipal de 1771. Nou dies després d’aquest
acte, Brossa moria i el mural s’inaugurava, juntament amb la nova Casa de la
Vila, el 9 de novembre de 2002.
L’Itinerari tindrà lloc el dissabte 30 d’abril i la sortida està prevista a les 10 del
matí des de la sortida de Metro de Mundet (L3), de Barcelona. Després de visitar
8 punts d’interès, els participants faran una visita al Museu Abelló.
Per participar a l’itinerari A d’Autocar, cal inscriure’s abans del dimecres 27 d’abril
(jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat o bé al telèfon 93 458 99 94), ja que les places
són limitades.
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