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L’ESCLAT DELS TEATRES A BARCELONA

La primera temporada de
Stage a Barcelona va ser
més bona del que s’espera-
va. Entre les funcions de
Mamma mia! i les de Ca-
baret hi va haver 450.000
espectadors. Per Gómez-
Cora, la millor notícia és
que els espectadors que
s’ha captat són nous, que
no s’han pres als teatres de
text convencional. En-
guany, el panorama és di-
ferent perquè l’arribada de
Stage a Barcelona va coin-
cidir amb un moment «en
què hi havia gana de musi-
cals». Ara, comenta la di-
rectora, no hi ha la mateixa
inquietud i, a més, han co-
incidit sis musicals (Mam-
ma mia!, Mortadelo & Fi-
lemón, Spamalot, Fama,
Què i Aloma) amb un am-
bient de crisi. Per Gómez-
Cora, la incertesa econò-
mica afectarà els viatges i
les grans despeses, però
s’agrairan els espectacles
que ajudin a passar amb
optimisme aquests mesos.

El calendari al port de
Barcelona dependrà del
temps en què es negociï
amb els empresaris de
l’Imax i es tanqui un acord
amb l’Autoritat Portuària,
propietària dels terrenys.
Segons fonts municipals,
l’operació també reque-
reix la compra del Cinesa
Maremàgnum. L’empresa
holandesa que explota el
cinema de tres dimensions

té concessió per uns
quants anys encara, però
està interessada, segons
sembla, a desfer-se de
l’activitat, que no genera
la quantitat de públic espe-
rat. Segons Gómez-Cora,
la construcció d’un teatre
al port ajudaria a revitalit-
zar el centre d’oci del Ma-
remàgnum, que està molt

descuidat des de fa anys i
ha aixecat més d’una quei-
xa per les molèsties de les
discoteques. El canvi
d’oferta cultural està molt
ben vist per l’Ajuntament.

Des de sempre, Stage
entenia que el BTM, situat
a l’antic pavelló d’esports
de Montjuïc, no era el seu
espai idoni. Aquest teatre

havia de servir durant un
breu període, mentre l’em-
presa trobava un teatre
amb una capacitat per a
prop d’un miler d’especta-
dors i amb un gran escena-
ri per als seus musicals. Un
dels primers noms que va
sonar va ser el llavors cine-
ma Coliseum, a la Gran
Via de les Corts Catalanes.

A Montjuïc, el públic que
assisteix massivament a
Mamma mia! troba a faltar
espais per sopar-hi o per
fer-hi una copa després de
veure l’espectacle. El con-
veni al BTM era per a tres
anys i ara es planteja una
possible pròrroga d’un any
per, traslladar-se després
definitivament al port.

Stage Entertainment aspira a transformar
l’Imax en el teatre musical de Barcelona

La renovació del centre d’oci, adreçat a un públic familiar, es podria fer en un termini mínim de dos anys

● Aquest diari ja va avançar l’abril passat
la intenció de Stage Entertainment de
construir un nou teatre musical a Barcelo-
na que havia de ser el pol d’atracció prin-

● Tot i que Stage descarta
fer cap producció en català
(«les xifres ens donen la
raó», diu implacable Julia
Gómez-Cora), des
d’aquesta temporada algu-
nes macroproduccions fan
gira. És el cas del Jesucris-
to Superstar estrenat a
Madrid fa una temporada i
que ha començat gira a Va-
lència. Les gires preveuen
dos dies de muntatge i sis
funcions entre dijous, di-
vendres i dissabte (ses-
sions dobles) i diumenge.
Gómez-Cora apuntava
ahir en una presentació a la
premsa que les gires també
atendrien demandes de
teatres de gran format a
Catalunya, com ara el pro-
jecte de l’auditori de Llei-
da, que «potser l’estrenarà
Stage». Nina, que va ser la
principal impulsora que es
traslladés Mamma mia! a
Barcelona, va enviar una
carta a la directora en què
li remarcava la satisfacció
de fer de protagonista per
cinquena temporada
(compartirà paper amb
Mone) d’aquest musical i
li mostrava el seu interès
per continuar en la peça si
es programava una gira.
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cipal d’un nou centre d’oci. Ahir, la direc-
tora a Espanya d’aquesta multinacional
del musical, Julia Gómez-Cora, situava
l’emplaçament al port de Barcelona, insi-
nuant una transformació d’usos dels cine-

mes Imax. No hi ha terminis d’aquest pri-
mer esborrany que l’Ajuntament veu de
bon ull. Les primeres hipòtesis plantegen
que el nou equipament, amb unes 1.800
butaques, es podria inaugurar d’aquí a tres

anys. Mentre, Stage mantindrà el Barce-
lona Teatre Musical (BTM) com a escena-
ri dels seus productes. Mamma mia!
aguantarà fins gener. Al febrer, desembar-
carà La bella y la bestia.

Els musicals
també faran
gira per
Catalunya

● L’Ajuntament de Barcelona
ha establert contacte amb el
propietari del Teatre Principal,
el Grup Balañà, per comprar
l’històric local de la Rambla.
L’Institut de Cultura de Barce-
lona (Icub) i el districte de Ciu-
tat Vella entenen que l’antic
Teatre de la Santa Creu (que es
remunta al 1603), és clau per re-
vitalitzar la Rambla i tot el sec-
tor. Fonts de l’Ajuntament
aclareixen que la compra es fa-
ria a canvi d’una cessió de ter-
renys i sempre que la demanda
no sigui excessiva. Dissabte
passat, el diari El País xifrava

l’operació en uns 60 milions,
una quantitat que ahir fonts de
l’Ajuntament qualificaven
d’exagerada. El calendari
d’aquest projecte està supeditat
al fet que hi hagi un acord entre
Grup Balañà i Ajuntament.

El Teatre Principal fa anys
que està tancat. Les provatures
que s’han fet des de fa quatre
anys han resultat nefastes. Des
de la proposta de convertir el
teatre en una sala de concerts
amb un servei de restauració
potent fins a la intenció d’ex-
plotar-lo per a musicals infan-
tils que va provar un empresari

madrileny. El Principal, cone-
gut com a Teatre de la Santa
Creu, va néixer com a fórmula
per destinar part dels seus bene-
ficis a l’hospital de la Santa
Creu (seu avui de la Biblioteca
de Catalunya). Va ser el primer
teatre d’òpera anterior al Gran
Teatre del Liceu i va ser la seu
de l’Ateneu Barcelonès fins al
1906, any en què l’entitat es va
traslladar al palau Savassona.

Continuar el pla del Liceu
Per l’Ajuntament, el Teatre
Principal és una peça més del
mapa d’equipaments culturals

del Raval. A més del teatre de la
Rambla, també hi haurà, en poc
temps, el Conservatori del Li-
ceu instal·lat al carrer Nou de la
Rambla, el Teatre Paral·lel, de
propietat municipal que ha
d’explotar la Societat General
d’Autors i Editors i que es pre-
veu que obri aquesta temporada
dos anys després del previst, i
també la Filmoteca de la Gene-
ralitat, al carrer Sant Pau.
Aquesta nova fornada d’equi-
paments culturals completarà
el pla del Liceu, un projecte que
impulsava la transformació de
part del Raval amb la creació

d’equipaments com ara el Cen-
tre de Cultura Contemporània
de Barcelona i el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona.

També és imminent la re-
obertura del Teatre Goya, a Joa-
quín Costa, antic carrer Ponent,
a tocar de la plaça Universitat.
La sala havia d’haver aixecat el
teló la temporada passada, però
la inauguració s’ha endarrerit
per dificultats en les obres. Di-
vendres es presentarà el nou es-
pai i dimecres començaran les
prèvies d’Els nois d’història,
una peça que interpreta i diri-
geix Josep Maria Pou.

L’Ajuntament vol el Principal per revitalitzar Ciutat Vella


