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L’entrada de Ferran Madi-
co com a director artístic
de La Seca coincideix,
pràcticament, amb l’es-
trena del nou espai habili-
tat als darreres de La Seca
per a mostrar l’obra gràfi-
ca i l’arxiu Joan Brossa
que atresora la seva funda-
ció. A partir d’ara, La Seca
vol integrar millor les
avantguardes, incorpo-
rant espectacles de com-
panyies emergents (que
encara no han acabat els
estudis com és el cas de Y
me morí de Duo Fàcil) així
com la reflexió acadèmica.

Per això, amb el suport de
l’Institut del Teatre i l’Eò-
lia projecten un cicle de
lectures dramatitzades
sobre les obres de Brossa i
alhora constituir la Càte-
dra Brossa pel 2019, en el
centenari de l’artista plu-

ridiscilinari. Per Madico,
Brossa mereix un pol d’in-
ternacionalització potent
com el darrer artista
avantguardista, similar
als de Tàpies o Miró. En
l’àmbit artístic, es reforça-
rà les residències de crea-
dors (a partir d’ara hi hau-
rà dues sales d’assaig),
s’ampliarà el Barribrossa i
es mirarà de donar el mà-
xim valor a noms que es
van vincular amb l’artista
com  Hausson, qui progra-
ma per aquest Nadal Ju-
gant amb la màgia, o Jordi
Bertran i els seus Poemes
visuals.

Toni Gomila és “el telo-
ner”, diu irònic. Torna

amb Acorar (estrenat el
2011) i mira de revolucio-
nar amb les rondalles més
porno recollides per mos-
sèn Alcover, ara fa prop de
200 anys (Peccatum). En-
tre noms propis, destaca
Marta Carrasco amb Per-
ra de nadie (l’espectacle
que trenca un silenci artís-
tic de 4 anys); Les Anto-
nietes (afrontaran un Ot-
helo molt compromès);
Projecte Ingenu de Marc

Chornet (amb un altre
Shakespeare, La tempes-
ta) o Teatrebrik amb un
Macbeth que no sap sortir
de la seva maldat. També
és veterà el Teatre Kad-
dish, que fa un pas més en
la lectura del Barribrossa,
d’aquell programa radio-
fònic maleït d’Antonin Ar-
taud. Q-Ars amb Anna
Güell reivindiquen els con-
tes de Cristina Fernández
Cubas (i l’astúcia drama-

túrgica de Jordi Oriol).
Marc Rosich signa A mí no
me escribió Tennessee
Williams i l’espectacle
kitsch, Àries de reservat.
Jordi Prat i Coll repesca
Rèquiem for Evita (Ivan
Labanda substitueix An-
na Moliner fent d’Evita). I
des de La Planeta de Giro-
na proposen un cicle de
teatre documental amb fo-
toperiodistes, i els suïcidis
a l’adolescència. ■

Ferran Madico s’estrena com a director
de La Seca reforçant-ne l’univers brossià
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Marta Carrasco torna a Barcelona amb ‘Perra de nadie’, quatre anys després ■ ARXIU

Les Antonietes,
Marta Carrasco,
Toni Gomila i
Projecte Ingenu,
entre els noms
propis de la sala




