
Nota de Premsa 

 

ACCIONS POÈTIQUES BROSSIANES PER TOT ARREU 

 

 
 

Des del 15 de juliol i fins al 25 de setembre, els joves creadors de La Pell del Llavi, 

amb la col·laboració del Taller del Sol i de la Fundación Perruno Situacionista 

Laszlo Kovacs, convoquen els artistes d’arreu del món a realitzar accions mínimes 

urbanes brossianes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Amb la voluntat d’homenatjar el poeta Joan Brossa i, per tal de trencar l’estatisme 

estiuenc en qüestions culturals, el Taller del Sol (Tarragona) —coordinat per l’artista 

visual César Reglero— i la FPSLK (Astúries) —coordinada pel polifacètic Nel 

Amaro— acompanyen els joves creadors de La Pell del Llavi en la convocatòria 

“Accions mínimes urbanes brossianes”.  

 

Com a part d’aquesta iniciativa, els tres convocants han decidit traspassar les fronteres 

de l’art acció i fer una crida als artistes de Tarragona i d’arreu del món per tal que 

fotografiïn performances poètiques pròpies (petites accions o fotopoemes), que cal que 

s’inspirin en el ric imaginari brossià: la transformació, els objectes impossibles, 

l’absurd, la crítica social, la màgia, les lletres i, sobretot, l’alegria de viure.  

 

De la mateixa manera, es convida a la població en general a participar en la 

convocatòria, tot fotografiant accions fetes en el context urbà (al carrer o a l’interior) i 

que s’ajustin a l’esperit poètic impulsat per Joan Brossa. Podeu trobar més informació i 

la galeria d’imatges de les primeres col·laboracions a la web del Taller del Sol: 

http://www.boek861.com/acciones/ 

 

Com fer una acció mínima urbana brossiana: 

http://www.lapelldelllavi.org/
http://www.boek861.com/
http://www.mostowa2.net/mostowa2/senornelamaro/thumbnel.html
http://www.mostowa2.net/mostowa2/senornelamaro/thumbnel.html
http://www.boek861.com/acciones/


 

1. Un exemple: Sortir a la Rambla (o a un bar o en qualsevol context urbà) i dibuixar 

una A al terra amb cinta aïllant vermella. Posar-se al costat tot fent una o amb la boca 

ben oberta. Algú altre fa una foto de l’acció.  

 

2. Després, cal enviar la foto en un format stàndard (jpg) i que no superi els 200Kb a 

cesar@boek861.com amb còpia a kat@katalitza.org, tot indicant nom i cognoms, 

descripció de l'acció, lloc on s'ha fet i adreça postal.  

 

Si voleu, també podeu enviar idees d'acció vostres o d'artistes que no vulguin optar per 

l'acció directa, ja que els convocants desitgen fer un banc d'accions  poètiques i art-acció 

accessible a tothom.  

 

Posteriorment, i amb vista a la Tardor Literària de Tarragona, es farà difusió de totes les 

fotografies presentades en el marc de les accions poètiques de La Pell del Llavi, que 

aquest any es dedicaran a Joan Brossa.  

 

 
 

Contacte:  

info@katalitza.com 

www.katalitza.com 

http://www.tarragonalletres.org/
mailto:info@katalitza.com
http://www.katalitza.com/

