
 
 
 

 
 
Programació  
Setembre – Desembre 2010 



Índex d’activitats 
 

Del 9 de setembre al 3 d’octubre de 2010 

Amor hermètic, El desig i l’eròtica femenina 

de Salvador Espriu 

Direcció Teresa Vilardell 

Producció La Trilateral amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i 

de la Nau Ivanow. 

 

Del 8 al 24 d’octubre de 2010 

Ganes de mus 

d’Antoni Mus 

Direcció Antoni Roselló  

Producció Petita Pàtria en coproducció amb el Teatre de Manacor 

 

Del 27 al 31 d’octubre de 2010 

Perquè vull i altres cançons imprescindibles  

d’Adolfo Osta 

 

Del 3 al 7 de novembre de 2010 

Una educació mancada  

d’Emmanuel Chabrier 

Direcció musical Frédérique Sizaret 

Direcció Escènica Dominic Hull 

Producció Estudi Zero Teatre 

 

De l’11 al 28 de novembre de 2010 

El paseo de Federico  

teatre impossible de García Lorca 

Direcció Joan Fullana 

Producció Corcada Teatre 

 

Del 2 al 12 de desembre de 2010 

Antígona 18100-7  

a partir del text de Sòfocles 

Direcció Aurelio Delgado 

Producció Carme Teatre 
 

 



Del 15 al 30 de desembre 2010 

Nadals Màgics al Brossa 

Del 15 al 19 de desembre: Isaac 

Del 22 al 26 de desembre: Koke 

Del 29 de desembre al 2 de gener: Toni Looser 

 

Activitats complementàries 
 

12 hores de màgia a la Mercè 

24 de setembre de 2010 Amb Antonio Abbozzi, Felix Brunet, Alain Denis, Eva “La 

dama inquieta”, Magic Raphael i Xavier Tapias.   

 

Dimarts màgics 

19 d’octubre de 2010 Amb Toni Cachadiña 

16 de novembre de 2010 Amb Juan Luís Rubiales 

 

Poesia 

26 d’octubre de 2010 

Recital de poesia de Lluís Solà 

23 de novembre de 2010 

Recital de poesia de Lluís Solà 

 

 



Del 9 de setembre al 3 d’octubre de 2010 

Amor hermètic 
El desig i l’eròtica femenina 

de Salvador Espriu 

Direcció Teresa Vilardell 

Actriu Fina Rius 

Producció La Trilateral amb la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes i 

de la Nau Ivanow. 

 

A través d’unes dones, llunyanes en el temps i en la condició, Letízia, Laia, Carlota, 

Fedra, Salvador Espriu ens sorprèn per l’afinada percepció psicològica amb què tracta 

un dels temes més importants de la seva obra: l’amor entre un home i una dona, un 

problema sempre apassionant. L’amor és un «miratge» que la literatura ha alimentat 

durant segles. Espriu en desconfia. Tan sols l’amor de la Mare que totes elles porten 

dins podria salvar-les de la mort que s’amaga darrera el mirall i salvar amb elles l’home 

que contemplen i no saben veure. 

 

Les veus d’aquestes dones interpretades per l’actriu Fina Rius, mostren un Espriu 

apassionat, desconegut, secret, hermètic, allunyat de les referències franquistes i 

postfranquistes, i abarquen diversos gèneres literaris com són la narració, la poesia i el 

teatre, amb registres que van des de l’elegíac al còmic.   

 



Del 8 al 24 d’octubre de 2010 

Ganes de mus 
d’Antoni Mus 

Direcció Antoni Roselló 

Repartiment Joan Antoni Sunyer, Francesc Miquel Quetgles i Daniele Fregapane 

Producció Petita Pàtria en coproducció amb el Teatre de Manacor 

 

... La xemeneia, mantinguda amb grans troncs d’ametller sec, tenia un finestral, a la 

dreta, des del que es veia, llunyà i enclotat, el cementiri.  

On, a les nits, els focs follets ballaven la tremolenca dansa de la descomposició... 

Hi ha qui tem els focs follets. 

Hi ha qui refusa veure’l per a no recordar que, en potència, n’és un munt d’ells. 

Hi ha qui s’atordeix davant aquesta mena estranya de revetlla sens més música que la 

del violent vent i la dels guitarrons dels xiprers joves, que es vinclen fent xisclar els 

troncs.  

I ha qui, com el missatge del Puig Pedregós, els mira indiferent –potser amb filosofia- i 

entre el fum de l’ametller que es crema i fa enrogir els ulls, li refresquen records de fets 

relacionats amb la mort. 

 

Introducció del llibre La lloriguera, d’Antoni Mus 



Del 27 al 31 d’octubre de 2010 

Perquè vull i altres cançons imprescindibles  
Amb Adolfo Osta i Ester Formosa 

 

Perquè vull i altres cançons imprescindibles són les cançons dels romàntics, idealistes 

i lluitadors cantautors dels anys 60, que van ser els trobadors i trobairitz del segle XX. 

Adolf Osta, conegut com “el trobador modern del segles XXI, realitza una reconeguda 

recuperació i adaptació de temes galaicoportuguesos, provençals,  castellans, 

andalusos, àrabs, sefardites i romanços occitans. Aquí es presenten dotze cançons 

que inclouen versions d’Ovidi Montllor, Sílvio Rodríguez, Leonard Cohen i Luis 

Eduardo Aute, entre d’altres. 

 

Perquè vull és un arma poètica carregada de futur i un cant a aquelles persones que 

lluiten tota la vida. Són cançons imprescindibles, necessàries, inoblidables, d’amor i de 

lluita, de llibertat i d’esperança. 



Del 3 al 7 de novembre de 2010 

Una educació mancada 
Opereta d’ Emmanuel Chabrier 

Direcció musical Frédérique Sizaret 

Direcció Escènica Dominic Hull 

Cantants Montserrat Mozo, Pilar Marquès i Joan Toni Oliver  

Músics Agnès Probst, Enrique Sànchez, Svitlana Bens i Joan Vila.  

 

Opereta en un acte i nou escenes que va ser escrita a finals de 1878.  

La història és simple i ingènua: Dos joves cosins s’acaben de casar, Helène de la 

Cereria i Gontran del Boscmassís; després de la cerimònia i del dinar de noces, 

arriben a la seva nova llar; un cop tots sols no saben com comportar-se per a 

consumar el matrimoni.  

Gontran rellegeix una carta del seu padrí, on li contava les delícies de la cambra 

nupcial, però sense les instruccions específiques.  

Avisa el seu preceptor, Pausanias, que l’ha instruït en totes les ciències que ha 

considerat imprescindibles, recriminant-li que la seva educació és incompleta ja que li 

falten les nocions del què ha de fer per a ser un veritable espòs.  

Pausanias ho consultarà, ja que no en té ni idea... 

Introducció del llibre La lloriguera, d’Antoni Mus 



De l’11 al 28 de novembre de 2010 

El paseo de Federico 
teatre impossible de García Lorca  

Direcció Joan Fullana 

Intèrprets Sílvia Forns, Gori Matas, Cinta Moreno, Isabel Pérez, Pablo Rosal i Pau Sastre  

Producció Corcada Teatre 

 

El paseo de Federico és una recerca dins l'univers més contemporani i irreverent de 

Federico García Lorca, centrat en les relacions amoroses vistes des d’una perspectiva 

marcadament tràgica i surrealista.  

Es tracta d’un compendi d’obres curtes, escenes i textos poètics d’un dels autors 

teatrals més rellevants i reconeguts de les lletres castellanes i, sens dubte, de tota la 

literatura europea i universal. Lorca és autor d’algunes de les obres més 

representades de la literatura dramàtica com són La casa de Bernarda Alba, Yerma o 

Bodas de Sangre, però encara hi ha molts textos que no s’han dut a escena amb la 

constància i valentia que mereixen. Aquest són els que integren El paseo de Federico, 

obres curtes del que ell mateix va anomenar “teatro imposible”: “Mis primeras 

comedias son irrepresentables [...] En estas comedias imposibles está mi verdadero 

propósito.” 

 

Del cap de l’autor, un Lorca present a l’escenari, en surten tot un seguit d’escenes que 

tracten el tema de l’amor des d’una perspectiva còmica però profundament tràgica. Un 

univers de personatges que transiten en l’amor i que, alhora, n’intenten escapar. 

Personatges destinats a viure la sofrença de les passions humanes en la seva vessant 

més críptica i obscura. 



Del 2 al 12 de desembre de 2010 

Antígona 18100-7 
A partir de textos de Sófocles 

Direcció Aurelio Delgado 

Intèrprets Paula Miralles, Maribel Bravo, Ángel Fígols i Ricardo López Ivars  

Producció Carme Teatre, de València 

 

Una reflexió sobre el text de Sòfocles, present en alguns moments d’aquesta versió, 

que revela l’actualitat d’Antígona. Una dona –també un home– que viu a costat nostre i 

que traspassa els límits de la seva creació als orígens del teatre. Una visió 

calidoscòpica del mite, que durant les successives escenes mostra la seva necessària 

supervivència en el temps, fins a arribar al present. El número 18100-7 fa referència a 

eixos números que es col·loquen als fitxats per la policia, ja que en el seu cas 

d’Antígona, el poder s’atreveix a fer de la innocència, culpa. Aquesta versió dirigeix la 

seva mirada cap al món de la globalització que l’obliga a renéixer contínuament i 

atendre les veus dels germans que la criden des de qualsevol lloc.  

 



Del 15 al 30 de desembre de 2010 

Nadals màgics al Brossa 
Amb l’objectiu de consolidar l’il·lusionisme com a part important de la programació del 

Brossa Espai Escènic i després de l’èxit de les 12 hores de màgia i Els Dimarts 

Màgics, per aquest Nadal es programarà un cicle amb quatre il·lusionistes de màgia de 

saló.  

Isaak, Joaquín Matas, Toni Looser i Koke seran els mags convidats en aquesta 

primera edició de “Nadal Màgic al Brossa” que es presentarà del 15 de desembre de 

2010 al 9 de gener de 2011.  

 



Activitats complementàries 

24 de setembre de 2010, dia de la Mercè 

12 hores de màgia a la Mercè 
Després de la bona acollida que han rebut les dues primeres edicions de les “12 hores 

de màgia” de Barcelona, el Brossa Espai Escènic programarà enguany una tercera 

edició, amb la ferma voluntat de consolidar aquesta iniciativa com a referent cultural 

dintre de les festes de la Mercè.  

 

En el marc de les Festes de la Mercè –divendres dia 24 de setembre- el Brossa Espai 

Escènic oferirà, doncs, la tercera edició de les “12 hores de màgia al Brossa”. Una de 

les manifestacions escèniques –la màgia- més populars i, alhora, més determinants de 

la poesia escènica de Joan Brossa. 

 

Il·lusionistes: Antonio Abbozzi, Felix Brunet, Alain Denis, Eva “La dama inquieta”, 

Magic Raphael i Xavier Tapias.   



 

Dimarts màgics 
19 d’octubre de 2010 Amb Toni Cachadiña 

16 de novembre de 2010 Amb Juan Luís Rubiales 

 

Els circuits d’actuació dels millors il•lusionistes d’abast internacional calia ampliar-lo 

fent extensiva la seva presència a Barcelona. Periòdicament, per tant, obrirem, a partir 

d’aquesta temporada, les portes de l’Espai Brossa als “Dimarts Màgics”, convidant 

alguns dels principals il•lusionistes del mon. 

 

 


