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L
A la platea, les obres interminables.

al’escenari
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No hem rebut tot el suport que esperà-
vem per part de les administracions. A finals 
del 2008 l’Ajuntament ens va donar un petit 
ajut per afrontar les obres de reforma, no vo-
lem ser desagraïts però per les característi-
ques del projecte va ser un ajut massa esqui-
fit. I el cert és que en aquests moments ens 
movem en una quantitat de despeses que ja 
arriba als 500.000 euros. I tot és degut a que 
s’està endarrerint massa la inauguració. Els 
deutes se’ns acumulen, i ara esperem rebre 
un ajut de la Generalitat en concepte d’acti-
vitat teatral, el tenim concedit però per ac-
cedir-hi necessitem que el teatre estigui en 
funcionament. Però el cert és que les obres 
sembla que no s’hagin d’acabar mai…El pro-
blema principal neix d’una falta de normativa 
concentrada. Per obrir unn teatre t’has de ce-
nyir al que dictaminen tres fonts de norma-
tiva diferents: Policia d’Espectacles, Pública 
Concurrència, i Medi Ambient. Per nosaltres 
ha estat complicat, cosa que es pot conside-
rar normal perquè no sabem res d’urbanisme, 
no sabem com resoldre aquestes coses de 
forma eficaç i ràpida. Però ja no ens sem-
bla tan normal que l’ajuntament del districte 
també tingui dificultats per interpretar totes 
aquestes normes provinents de diferents re-
glamentacions. I una reunió amb el regidor 
del districte, sol·licitada fa molts mesos, no 

se’ns ha concedit fins fa poc. I que consti que 
l’objectiu d’aquesta reunió era simplement 
demanar orientació, una mica de solidaritat. 
El cas és que Ponència de l’Ajuntament -el de 
la ciutat, no pas el del districte- no atorga el 
permís definitiu fins que tot està perfecta-
ment quadrat. I per acabar-ho de complicar 
tot, s’han agut de posar uns bigues de reforç, 
que és una obra que pertany a l’estructura de 
l’edifici, no a la remodelació del teatre, però, 
és clar, a nosaltres ens ha tocat esperar i es-
perar. I sí que teníem assessorament d’un ar-
quitecte, però amb moltes discussions i mals 
entesos, perquè els arquitectes potser saben 
fer edificis de molts tipus, però difícilment 
en pots trobar un que sàpiga construir un te-
atre d’acord amb totes les seves necessitats 
funcionals. Amb sort, potser d’entre cent mil 
arquitectes, un d’ells tindrà l’oportunitat de 
construir un sol teatre al llarg de tota la seva 
vida professional. Això vol dir una experièn-
cia molt reduïda… 

“Principalment rebrà una comèdia, 
però té suficients estrats com perquè el 
públic pugui reflexionar sobre la sexualitat, 
l’homosexualitat, la religió, el matrimoni, 
l’amor, l’alcohol. Però el principal objectiu 
és divertir, que la gent s’ho passi bé, i les 
implicacions que pot tenir de crítica social 
nosaltres ho considerem com uns “extres”, 
com una burla de la societat americana, 

també és la nostra societat. Si aconseguim 
que d’entrada el públic es trenqui de riure, 
que es relaxi, fins i tot que arribi a tenir 
empatia amb el patetisme dels personatges, 
segur que a posteriori tindrà ocasió de 
reflexionar sobre el missatge que l’obra 
entranya.”

Almeria inscriu els seus propòsits d’oferir al públic teatre comercial, 
més concretament de programar espectacles en la línia: “fringe”


