
              Fitxa resum de l’acció poètica 
 

 

Guió de l’espectacle 

 
A la plaça d'Allada Vermell, es disposaran, de manera que s’envaeixi el màxim espai, 4 escenaris estratègics 

que faran que es desenvolupi tota l’acció al seu voltant i que una multitud d’estímuls sensitius embolcalli el 

públic: 

 
1. Art acció del performer Eddie (J. Bermúdez). El poeta necessita un espai de creació pròpia, una 

habitació semàntica per escriure i descriure’s des de l’interior. Assistirem, doncs, a l’acte creatiu en 

directe, al poema en quarta dimensió. 

 

  
 

2. Els escriptors de grafits Dekon i Honey ens oferiran, a base d’esprai, collage i línees simples, una 

radiografia de l’imaginari brossià i el perfil del poeta. Una proposta artística diferent que cerca la 

provocació mitjançant la tradició grafitera i l’expressió contemporània. 
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3. L’artista plàstic Pedro Javier Alba ens oferirà un joc de textures, taques de pintura i expressivitat 

corporal que ens desvetllarà el treball de l’artista com una recerca de la tridimensionalitat del poema. 

Creador en moviment, art en moviment i, com deia en Brossa: “Si les paraules són les coses, també 

pots servir-te’n,de les coses, per fer metàfores. Precisament la metàfora permet viatjar en el temps i 

l’espai per analogies sensibles.” 

 

   

 
4. Els Personatges i el cello. Entremig dels 3 creadors primigenis (poeta, pintor i artista) i a cops de 

cello desesperat (Paula Ustarroz), es succeïran les plujes de versos d’en Brossa, les accions poètiques 

arriscades, cruels i purament lúdiques dels actors de La Pell del Llavi. El vers del poeta “sóc com sóc i 

no vull ser model de res”, entès com un cant al respecte per la diferència, la llibertat individual i 

l’alegria de viure, engegarà l’engranatge d’un reguitzell d’accions poètiques brossianes que buscaran la 

complicitat i la participació de l’espectador i el desig de donar a conèixer la poesia, l’art i la cultura 

d’una manera amable i tridimensional. Es tracta d’un peep show del fet creatiu. 

 

 

 
 
 

 
“El centre de la cultura no és l’erudició. El centre de la cultura és la creació. Hi 

ha dos tipus de persones: els que fan les coses i els que en parlen.” 
 

Joan Brossa 




