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El creixement natural
L’

Espai Brossa està a
punt d’iniciar una
nova etapa de la
seva magnífica
aventura. La notícia

ja se sap: l’Institut de Cultura de
Barcelona de l’Ajuntament de
Barcelona ha atorgat la gestió de
la Seca a Hermann Bonnín i
Jesús Julve Hauson, ànimes de
l’espai que duu el nom del gran
poeta català. Les raons són cla-
res: Bonnín i Julve han aconse-
guit en els gairebé 12 anys de ges-
tió un autèntic miracle. Van obrir
les portes de la petita sala el de-
sembre del 1997, amb el propòsit
de fer la mena de teatre que no
era habitual a la ciutat. En pri-
mer lloc les obres de Brossa, la
majoria de les quals no havien
estat provades a l’escenari, i tot
seguit els gèneres més diversos,
començant per la màgia. Més
enllà d’això, també hi havia la vo-
luntat de transformar la vivència
teatral en una experiència cultu-
ral, i es volia que el concepte
d’avantguarda no fos obstacle
per inserir l’activitat de l’Espai
Brossa en el territori, ja que el
poeta mateix sempre havia pre-
gonat que per fer poesia social no
calia parlar únicament d’obres i
xemeneies...

En l’esperit fundacional també
hi havia el reconeixement d’au-
tors de vàlua que han estat margi-
nats per l’escena pública, la inten-
ció d’oferir l’espai als nous crea-
dors i la voluntat de no tancar-se.
Joan Brossa ho deia en el moment
de la fundació: “L’activitat de
l’Espai Escènic Joan Brossa trac-
ta d’arrencar alguna espina del

nostre ambient teatral quoti-
dià, i de tornar a la llum
certes coses oblidades com
ara el flamenc, la poesia, el
music hall, el ballet, la
màgia blanca i d’altres gène-
res parateatrals general-
ment mal acolorits”. De fet,
tots aquests objectius i molts

altres, s’han acomplert amb es-
creix. Era evident, doncs, que si es
volia recuperar un espai al barri
per acomplir objectius similars, es
pensés en Bonnín i Julve, o en
Julve i Bonnín. Ells, a més, han
presentat un projecte que tomba
d’esquena. Indiscutible.

Al llarg d’aquests anys l’Espai
Brossa s’ha caracteritzat per això
que diem i per una altra cosa que
també ha de comptar en un món
com el nostre: el creixement s’ha
fet sense estridències i mai no ha
suposat un endeutament perillós
per a les institucions públiques
que els recolzaven. Com que tan-
mateix creixia el nombre de pro-
duccions de la sala, i algunes de les
seves accions ja semblaven im-
prescindibles –per exemple el

Barri Brossa o l’Escola d’Especta-
dors–, i com que els recursos eren
limitats, hi ha hagut autoexplota-
ció dels responsables i sovint s’han
vist forçats a demanar favors i a
pagar poc pels encàrrecs. Però fins
i tot això s’ha fet bé i, en realitat,
al capdavall s’ha teixit una xarxa
de complicitats que els ha permès
treballar. Una xarxa en què hi ha
els amics de l’Espai Brossa, els ar-
tistes, els intel·lectuals que des de
l’ombra han assessorat força ini-
ciatives, les institucions i entitats
que col·laboren en els projectes...

Idees errònies
El més fàcil era tenir una idea er-
rònia de l’obra de Joan Brossa,
cosa força comuna encara avui
mateix, i posar-se a fer rareses
suposadament avantguardistes.
De fet, sovint es defineix Brossa
com un dramaturg absurdista i
com un poeta experimental! La
raó d’aquestes limitacions segu-
rament és triple: d’una banda hi
ha la mandra d’espolsar-se les
idees adquirides, de l’altra hi ha
el fet de recórrer a explicacions
gens arriscades per sortir del pas,
però també hi ha la constatació
que molts veuen l’art com un ne-
goci i saben que pel camí de reno-
vació divers i ric, profund i nou
que inspira Joan Brossa, hi ha
poca pela. Però, naturalment, la
història de les arts en general és
plena de grans creadors bande-
jats pels petis botiguers. Doncs
bé: Bonnín i Julve, des de la pràc-
tica escènica i cultural, sense teo-
ritzar, des del reconeixement a
l’obra d’un home que va ser cab-
dal en les seves vides, han anat
construint una petita institució
que ara és a una passa de fer-se
més gran. I quin és el secret de tot
això? Doncs la generositat de la
gent de l’Espai Brossa i, en aquest
cas, la sensibilitat de les instituci-
ons que han sabut valorar les
aportacions fetes amb tanta mo-
dèstia i tant esforç. ■
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Quadern de Teatre.L’adjudicació de la Seca a l’Espai Brossa demostra que
la feina ben feta, sense estridències, amb modèstia i molt d’esforç, pot
arribar a bon port Jordi i Coca

La Seca, i d’això ja n’ha informat
aquest diari, és una vella fàbrica
on durant cinc segles es va encu-
nyar moneda. L’any 1836 encara
en sortien pessetes amb la ins-
cripció “Principado de Cataluña”.
Es tracta, però d’un edifici proba-
blement del segle XIII o anterior.
I ara, inclosa en el programa Fà-
briques per a la Creació, s’atorga
per concurs la gestió d’aquest
espai a Bonnín i Julve. Els propò-
sits són els mateixos que els de
l’Espai Brossa, però amb més

espai i mitjans. Passem del mini-
teatre actual a més de 1.200 me-
tres quadrats, amb la intenció de
tenir el centre obert tot el dia,
amb sales d’exposicions, una pla-
tea per a 140 espectadors, amb
la potenciació d’activitats diver-
ses lligades a Ciutat Vella per tal
de fomentar la relació entre ins-
titucions properes com ara el
Museu Picasso, el Museu de la In-
dumentària, el futur equipament
cultural de l’Antic Mercat del
Born i altres.
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