
24 DE MARÇ DEL 201110

l creixement de Barcelo-
na dels últims quatre se-
gles té un important
aliat: l’afició per les for-

mes més diverses de les arts es-
cèniques. Segons revela la car-
tografia de l’Observatori de Tea-
tres en Risc, de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura de Bar-
celona (ETSAB), el desenvolu-
pament de determinats sectors
de la ciutat arrenca amb la ins-
tal·lació d’un teatre o un con-
junt d’equipaments escènics,
que inicialment és una cons-
trucció feble i, amb els anys,
s’erigeix en edifici estable. Els
artistes són els primers que co-
lonitzen zones deshabitades
properes al nucli urbà de cada
època. Per Antoni Ramon, di-
rector de l’Observatori, doncs,
el teatre aporta noves centrali-
tats a Barcelona.

Per quina raó, el 1603 es de-
cideix instal·lar el Teatre de la
Santa Creu (avui, Teatre Princi-
pal) al peu de la Rambla, quan
encara era una zona de descam-
pats? Per què són els teatres els
primers que doten de reclam als
ciutadans pel passeig de Gràcia,
quan arrenca el pla Cerdà? Com
coincideixen les atraccions de
fires que s’acaben convertint en
els teatres del Paral·lel del tom-
bant de segle XIX al final del
carrer Conde de Asalto (avui,
Nou de la Rambla)?

L’atracció del teatre genera
vida al seu entorn. I amb
l’afluència, altres necessitats
com la restauració (es diu que la
terrassa del Teatre Espanyol
era la més llarga de tot Europa),
entre molts d’altres. Més exem-
ples? El músic Josep Viladomat
va baixar de Manlleu a Barcelo-
na amb la seva dona. Volien
triomfar en el món de la revista
i es van instal·lar al costat ma-
teix de l’Arnau. Van fer una aca-
dèmia i, ben a prop dels teatres
necessitats de material nou,
van establir contactes amb els
gestors de les sales i la resta de
creadors (van fer una mena
d’indústria de partitures i can-
çons més o menys psicalípti-
ques; Viladomat en deia peces
del género ínfimo). Al Victòria
es van fer fins a 500 representa-
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cions d’El tango de la cocaïna
de l’autor del Fumando espero i
una pila més de partitures, en-
cara per recopilar entre arxius
familiars i la Societat General
d’Autors i Editors (SGAE).

Hi ha tres moments cabdals
molt ben identificats en el
desenvolupament de Barcelo-
na: la Rambla (1603), l’ender-
roc de les muralles que va per-
metre el desplegament de l’Ei-
xample amb el passeig de Grà-
cia com a columna vertebral
(1854) i la urbanització del Pa-
ral·lel (1894). El 1579, l’hospi-
tal de la Santa Creu rep el privi-
legi monàrquic que li permet
acollir companyies teatrals per
recaptar fons. Els beneficis del
teatre han de servir per finan-
çar les despeses d’un centre be-
nèfic com el de la Santa Creu.
Ramon especula que, potser on
ara La Perla29 programa tea-
tre, ja hi podria haver hagut re-
presentacions en el segle XVI. I
és que no és fins 25 anys més
tard que hi ha notícies de la ubi-
cació del teatre. Una paradoxa,
aquest teatre no es passarà a dir
Principal, fins a l’obertura del
Liceu, quan, efectivament, va
passar a ser secundari a la ciu-
tat. El delegat de Cultura de
Barcelona, Jordi Martí, té clar
que aquesta finca no pot des-
aparèixer. És un dels teatres
més antics d’Europa.

Probablement, a Barcelona
les fires eren el primer establi-
ment que s’equipava en els es-
pais fora de la concentració ur-
bana. El teatre vindria empeltat
de la necessitat d’oci, d’uns ciu-
tadans que buscaven espai, mu-
ralles enllà. I de l’entreteni-
ment, es passaria posterior-
ment al teatre amb més ambi-
cions, a mesura que creixia el
seu entorn. L’estudi és, proba-
blement, un dels més complets,
tot i que tothom adverteix que
hi pot haver buits. De fet, no-
més revisant l’últim plànol en-
cara es troba actiu l’Artenbrut
(fa sis anys que el propietari va
optar per fer un edificis de pisos
al carrer Perill, 9). Es referen-
cien espais com l’Atelier (des de
fa anys barrat per una denún-
cia). En canvi, se cita la Sala

Flyhard, però no es té referèn-
cia de L’Atrium (a l’Eixample) o
el Porta 4 (a Gràcia). El darrer
tall d’aquesta cartografia de-
mostra que, darrerament, el
teatre ha esquitxat tota la ciu-
tat, indiscriminadament. En al-
guns espais, s’ha reforçat on hi
ha tradició; en altres s’ha erigit
com a nou baluard. La majoria
de les ocasions es deu a opcions
empeses des de la societat civil.
En aquest sentit, caldrà veure
quin nou panorama escènic su-
posa l’entrada en funcionament
de les fàbriques de creació, més
adreçades a la creació que a l’ex-
hibició però que, forçosament,
donaran més pressió a les sales,
ja molt saturades de propostes
que fan cada cop temporades
més curtes.

Especulació i teatre
La pressió urbanística és indub-
table a la ciutat. En tots els equi-
paments històrics (exceptuant
les peces de nova planta: TNC i
l’Auditori) cap està lliure als
quatre vents, indica el director
de l’Observatori de Teatres en
Risc. Els teatres s’entaforen
com poden i, quan perden po-
der davant del cinema, molts
propietaris treuen metres dar-
rere la pantalla per convertir-
los en els darreres dels pisos. És
el cas del Coliseum, però també
de l’Apolo entre molts d’altres.
De fet, si no hi ha cap vestigi de
la important presència de com-
panyies de circ en el descampat
que avui és la plaça Catalunya
deu ser per la possibilitat de
vendre un terreny cada cop més
ben valorat al mercat immobi-
liari. I és que, efectivament, hi
ha excepcions a la tesi de l’Ob-
servatori de Teatres en Risc: és
el cas del desenvolupament de
la plaça Catalunya i el de les Glò-
ries o el de la Ciutat del Teatre,
a Montjuïc. El primer, va ser,
efectivament un espai on s’hi
van ubicar circs i fires, però
avui tot ha quedat extingit amb
la lamentable transformació del
Teatre Barcelona en el Barcelo-
na City Hall.

Pel que fa a l’operació de les
Glòries amb el TNC i l’Auditori
de nau capitana, com admet

Jordi Martí, no ha tingut l’en-
cert esperat. Però és que ni el
mateix Cerdà va saber tancar
l’espai que havia de ser un pol
inequívoc del seu planejament,
comenta el delegat de cultura.
Martí confia que el nou empla-
çament del Museu del Disseny
(la popular grapadora) reordeni
un pèl l’espai. Ramon també cri-
tica que les construccions dels
dos equipaments públics de
mitjan anys noranta es fessin
l’un a l’esquena de l’altre. No-
més una evidència: uns xiprers
tanquen l’espai del TNC, com si
d’un jardí particular es tractés.
No és aquest un cas que es pu-
gui comparar amb el Lincoln
Center de Nova York, certa-
ment. I, per últim, Montjuïc.
L’operació de contraatac polític,
la Ciutat del Teatre de Montjuïc
també ha quedat molt desdibui-
xat. La intenció era crear un
pool cultural, però, com es reco-
neix des del districte, mai hi ha
hagut prou convenciment per
aconseguir tramar bé la zona i
acabar amb la visió dels barcelo-
nins que la ciutat s’acaba a les
fonts de Montjuïc. Més enllà,
sembla inaccessible, es lamenta
Lluís Pasqual, autor del projecte
Ciutat del Teatre i director del
Lliure altra vegada, a partir de
setembre.

Durant la Guerra Civil
Històricament, el teatre a Bar-
celona no està lligat sempre a la
cultura de més transcendència
literària. Antoni Ramon argu-
menta que al Paral·lel es va es-
trenar L’auca del senyor Esteve
o peces de Maeterlinck, però el
principal reclam era el de revis-
ta. Arran de la Guerra Civil, els
sindicats socialitzen els teatres:
la CNT hi acaba acaparant la di-
recció. L’estudiós Francesc Fo-
guet, comissari de l’exposició
Teatre en temps de guerra i re-
volució (1936-1939), reconeix
que no hi va haver prou temps
“perquè quallés una dramatúr-
gia més política, de consciencia-
ció”. Efectivament, tot i que hi
va haver una primera intenció
de fer unes peces doctrinàries
(Piscator se’n va anar amb la
cua entre cames), es va promo-
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cionar l’espectacle d’entreteni-
ment: el públic demanava peces
evasionistes que permetessin
oblidar les estretors pel conflic-
te amb comèdies populars, de
brocha gorda. La CNT hi va ac-
cedir conscient que era una in-
dústria amb molts treballadors i
la recaptació baixava si es feien
peces relacionades amb els va-

lors de la República. Tot i això,
al Poliorama, Joan Oliver (lla-
vors un emergent) presentaria
La fam al 1938.

La cartografia dota d’una ex-
traordinària base per anar am-
pliant treballs que des de l’ET-
SAB volen seguir impulsant
amb la col·laboració d’estu-
diants d’arquitectura però tam-

bé d’altres investigadors. I és
que, a part de la vàlua arquitec-
tònica, Ramon considera im-
portant conèixer quina era la
programació que s’hi feia en ca-
da època i a cada sala. Foguet
encara fila més prim: seria molt
interessant saber quins són els
empresaris que regenten els
teatres, i si això implica deriva-

cions polítiques i sociològiques
a la seva programació.

Antoni Ramon també detec-
ta, d’altra banda, que hi ha una
persistència dels teatres molt
imbricats en la societat civil: es-
cenaris d’entitats històriques
que van ser el bressol on van flo-
rir trajectòries d’actors, autors i
directors que esdevindrien pro-

fessionals, com són el Foment
Hortenc o teatres de Gràcia i
del Poblenou. Aquest seria un
altre relat que ajudaria a enten-
dre trajectòries paral·leles o dis-
cordants entre famílies artísti-
ques. La cartografia és només la
primera pedra d’un edifici que
promet molts altres capítols. El
teló no pot acabar de caure. ❋
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