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L’Observatori Internacional de Teatres en Risc
(www.theatresatrisk.org) ha estat guardonat a la darrera Quadriennal

de Praga. La seva tasca d’investigació i denúncia dels edificis

teatrals en risc, degradats o amenaçats vol tenir continuïtat en tres

fronts: treballar en un arxiu de teatres desapareguts, actualitzar la

difusió d’informació d’espais en perill i esdevenir un laboratori

projectual. Hem parlat amb l’impulsor de l’Observatori, Antoni Ramon.

(Text: Ivan Alcázar)EL LLOC DEL TEATRE. El
1991-92 Antoni Ramon, actualment arquitecte i
professor de Composició Arquitectònica a l’Esco-
la Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona,
va començar a treballar en un Pla Especial de Pro-
tecció i Millora de Teatres i Cinemes de Barcelona.
La iniciativa provenia de l’aleshores director de pla-
nejament, Ricard Pié, qui havia fet la proposta al
catedràtic Ignasi de Solà Morales (futur arquitecte
de la reconstrucció del Liceu). Una vegada redac-
tat, el pla fou aprovat per l’Ajuntament, però mai
fou ratificat per la Generalitat. Per què? Segons el
parer de Ramon, per les pressions dels grups im-
mobiliaris, propietaris de sales de teatre i cinema,
que no volien ni normatives ni planejament. Des-
prés, una beca R+D concedida pel MEC va per-
metre’l dur endavant un treball d’investigació titu-
lat Protección y modernización de teatros, i un apro-
fundiment en les relacions entre espai arquitectò-
nic i concepció teatral, en una línea de treball que
desembocaria a l’assignatura ‘El lloc del teatre’, que
imparteix a l’ETSAB fins avui.

EL TEATRE CIRC APOLO. Ramon ens expli-
ca: “Quan vaig treballar com a becari amb l’Ignasi
de Solà Morales, estava recopilant informació de
teatres de Catalunya, i em van caure a les mans
unes fotografies antigues d’un teatre de Vilanova i
la Geltrú, que em van impressionar. Anys més tard,
quan preparàvem amb en Sergi Belbel l’assignatu-
ra optativa, vam começar a pensar en el lloc on es

podria proposar als estudiants l’exercici per a l’es-
cenografia de Fedra, de Racine. I els vam proposar
dues opcions, ambdues a Vilanova: una d’elles al
Teatre Circ Apolo, aquell teatre peculiar, circular i
amb la caixa escènica adossada. Vam anar a Vilanova
i li vam proposar, a l’Ajuntament, de fer-hi l’obra.
També hi vaig portar Jean-Guy Lecat, de la com-
panyia del Peter Brook, qui havia “descobert” el
Mercat de les Flors com espai teatral, i a qui el
Teatre Circ Apolo va impressionar favorablement.
Vam redactar un informe amb les possibilitats es-
cèniques d’aquell espai, que al llarg d’anys havia
estat abandonat i s’usava com a espai pels mals en-
dreços de l’Ajuntament, i on darrerament fins i tot
hi vivien homeless. L’informe el vam presentar el
desembre del 2004, i el febrer següent el teatre es
va cremar. Els rodamons que hi vivien van encen-
dre un foc per combatre el fred, i es va cremar tot
l’edifici. I és un fet que les operacions urbanísti-
ques que actualment s’hi estan duent a terme no
serien possibles si el teatre encara fos allà”.

LA QUADRIENNAL DE PRAGA. “El comis-
sari general de la delegació espanyola a la Quadri-
ennal de Praga (la Mostra Internacional d’Esce-
nografia i Arquitectura Teatral) em va proposar fer
quelcom diferent. Jo vaig dir-li d’anar a contracor-
rent, presentant “un teatre cremat”, i el projecte de
teatres en risc. Juntament amb tres estudiants de
l’assignatura d’’El lloc del teatre’, Mikel Andreu,
Ekain Olaizola i Guillem Aloy, que havien fet un

exercici escenogràfic a les runes del Teatre Circ
Apolo a Vilanova, vam començar a muntar la par-
ticipació a la Quadriennal de Praga, però no com
un exercici de nostàlgia, sinó com una proposta
d’Observatori de Teatres en Risc, per tal que que
s’havia succeït a l’Apolo no es tornés a produir: es
vol fer pública l’amenaça, i col·laborar a la seva des-
aparició. Així, al nostre estand a Praga s’explicava
el procés d’abandonament i el moment de la des-
trucció del teatre a Vilanova, i també hi havia una
altra fase on s’informava d’una sèrie de teatres en
perill: el Teatro Fleta a Saragossa, la Sala Beckett i
el Teatre Principal a Barcelona, i altres. El cas del
Principal és especialment greu, ja que és el primer
teatre, històricament, de la ciutat. És anterior al
Liceu. I ens vam trobar amb la sorpresa que ens
van donar el diploma d’honor de la secció teatral
de la Quadriennal, tot declarant desert el premi
d’arquitectura, on es presentaven projectes d’edifi-
cis “espectaculars” (costoses restauracions i grans
projectes de Gehry, de Niemeyer, edificis per al te-
atre no gaire innovadors), i com volent dir, amb el
veredicte, que nosaltres posàvem el dit a la llaga”.

OBSERVAR, DENUNCIAR. “Caldria una le-
gislació que salvaguardés certs espais de la lògica
especulativa. Una legislació protectora, com exis-
teix a altres països. Si no, sempre pot arribar un
senyor Núñez i pujar el lloguer tant com vulgui (és
el cas de la Sala Beckett). I l’Ajuntament no pot no
fer-hi res, i dir: el mercat és el mercat”.//
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