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Barcelona, dissortadament, té
gairebé tota l’oferta teatral
concentrada al centre, a l’abast

Descentralització teatral

B
arcelona té aspectes
molt estimulants,
sorprenentment esti-
mulants. Un n’és la
bellugadissa que cada

any, quan comença la tempora-
da, hi ha en el món del teatre. I
no ens referim al simple aspecte
de la producció i l’exhibició, ja
que en aquest sentit, i salvant
les proporcions, tot Catalunya té
un índex força alt de creativitat.

La gent del teatre no s’atura,
no para de voler complicar-se la
vida. N’és una prova la prolifera-
ció de noves propostes d’espais
teatrals. Se’ns diu una i mil ve-
gades que és inviable l’existència
de més sales comercials, encara
que siguin de petit format. Però,
tot i amb això, l’oferta continua,
la gent té ganes d’arriscar-se. Un
dels exemples més significatius
és el d’Ever Blanchet, fundador
i animador del Versus Teatre,
que a partir del proper 12 de de-
sembre inaugurarà un nou tea-
tre situat al carrer Sant Antoni
Maria Claret. La superfície dóna
fins i tot per a dues sales, una de
les quals, la gran, arribarà a les
208 localitats. No estem parlant
de qualsevol cosa, doncs.

Independentment de la quali-
tat dels espectacles i de la bona
o mala gestió, haurà de lluitar
contra un dels problemes endè-
mics del teatre a la nostra ciutat:
la poca descentralització de
l’oferta. Barcelona és una ciutat
petita entre les grans i gran
entre les petites. Les grans ciu-
tats –i parlem de quilòmetres
quadrats– com ara Nova York
acaben per organitzar-se entorn
del barri. Són massa extenses
per abastar-les senceres en la
vida quotidiana. Per no tenir, no

Espectadors a la sortida de l’espectacle ‘Grease, el musical de tu vida’ al Teatre Victòria del Paral·lel ■ PERE VIRGILI

tenen ni tan sols un centre ab-
solutament definit. Hi trobes,
doncs, molta oferta cultural
local i molta de general. Això ge-
nera una mentalitat diferent a
l’hora d’enfrontar-s’hi: o et que-
des al barri o et trasllades. I
totes dues accions són vàlides i
la gent hi està acostumada.

Barcelona, dissortadament,
té gairebé tota l’oferta teatral
concentrada al centre, a l’abast.
I no és prou gran per generar la
multiplicitat de propostes pro-

cedents dels barris que podrí-
em trobar a Londres, per exem-
ple. D’aquí que, històricament,
les iniciatives teatrals adreça-
des al públic general proce-
dents, no ja de la perifèria, sinó,
simplement, del que no és el
centre, hagin tingut sempre
molts problemes.

El públic barceloní no està
acostumat a agafar el metro –o
el cotxe– i anar al teatre fora del
centre si no són propostes d’en-
vergadura com ara tot un TNC o

un Lliure-Mercat de les Flors.
Les sales mitjanes o petites
només han pogut sobreviure si
es trobaven al centre. D’aquí que
saludem amb admiració la inici-
ativa, la tossuderia, d’Ever Blan-
chet i el seu futur Teatre Gaudí
Barcelona. Es tracta de convèn-
cer el públic general que val la
pena anar-se’n cap a l’àrea de
l’Hospital de Sant Pau a veure
teatre. Tant de bo se’n surti.
Seria una prova que Barcelona
comença a fer-se gran. ■

Ever Blanchet,
fundador i animador
del Versus Teatre,
inaugurarà un nou
teatre al carrer Sant
Antoni Maria Claret
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La Fira del Taxi se centra
en els nous combustibles
Redacció
BARCELONA

El Saló dels Professionals
del Taxi celebra aquest any
la segona edició, al palau
número 2 de la Fira de Bar-
celona, centrada en els
combustibles alternatius i
les últimes novetats en bi-
odièsel, gas liquat, gas na-
tural i els cotxes híbrids.

La trobada, que l’any pas-
sat va atreure 15.000 pro-
fessionals, vol servir per
debatre el paper que han
de tenir les administraci-
ons públiques en la promo-
ció de vehicles eficients i
nous combustibles.

La Fira del Taxi va viure
ahir una jornada tenyida de
dol per la mort d’un profes-
sional del sector a Madrid.

El seu president, Miquel
Tomás, va lamentar la mort
del taxista després de ser
apunyalat al seu vehicle i va
dir que aquest és un dels
grans riscos als quals s’en-
fronta el sector. Tomás va
transmetre el condol a la fa-
mília i va assenyalar que
aquests successos solen
estar protagonitzats per
drogaaddictes. ■

Lluís-Anton Baulenas
Quadern de ciutat

Els taxistes de Barcelona tenen una cita a Montjuïc aquest cap de setmana ■ MARTA PÉREZ / ARXIU




