BROSSA. POEMES VISUALS
L’EDICIÓ D’ENCICLOPÈDIA CATALANA
Edició numerada limitada a 2.000 exemplars
1. Dos llibres presentats en una capsa estoig folrada amb gèltex Terracota:



BROSSA. POEMES VISUALS Llibre de gran format que conté l’obra gràfica
completa de Joan Brossa i els poemes visuals que publicà en les seves
col·laboracions en llibres d’altres artistes
BROSSA: ENTRE LA PARAULA, EL GEST I LA IMATGE Llibre d’estudi que
presenta la figura de Joan Brossa i presenta els seus Poemes Visuals

2. Un poema objecte (escultura) de Joan Brossa presentat en una capsa estoig a
mida folrada amb gèltex Terracota

UNA EDICIÓ ÚNICA I SINGULAR TOTALMENT PREPARADA
PENSANT EN EL MÓN DE JOAN BROSSA

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

2 llibres presentats en una capsa estoig folrada de gèltex Terracota
Brossa. poemes visuals
 Obra gràfica completa de Joan Brossa
 Pàgines: 344
 Imatges (poemes visuals): 160
 Proemi de Glòria Bordons, directora de la Fundació Joan Brossa
 Índex de poemes visuals (general i alfabètic)







Pàgines: 344
Paper interior ecològic d’alta qualitat: Century Freelife Vellum White, de 215 gr
Impressió: 4+4 tintes
Enquadernació singular, sense llom convencional
Tapes de cartró en brut amb un poema visual a la coberta
Portada convencional a la contracoberta

Brossa: entre la paraula, el gest i la imatge
 Llibre d’estudi escrit per Glòria Bordons i Marc Audí
 Pàgines: 192
 Imatges (fotografies, poemes objecte, projectes i poemes visuals): 145
 Paper interior ecològic d’alta qualitat: Century Freelife Vellum White, de 215 gr
 Impressió: 4+4 tintes
 Enquadernació: tapa dura, folrada de gèltex Terracota amb estampació en sec a
coberta i en negre al llom

Poema objecte de Joan Brossa: “A amb punt”





Elaborat per primera vegada i en exclusiva, en edició limitada, a partir d’un
projecte inèdit la maqueta del qual es conserva a l’Arxiu Brossa del MACBA
Es presentat en una capsa estoig folrada de gèltex Terracota de característiques
idèntiques a la capsa estoig dels llibres
Materials: fusta de pi i esmalt
Amb la signatura de Joan Brossa i la numeració gravades amb làser

