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La Ciutat del Teatre entrarà al desembre a la fase final 

• L'ajuntament aprova l'enderroc de les cases de la plaça de Margarida Xirgu

G. PÉREZ DE OLAGUER / J. SUBIRANA

La Ciutat del Teatre de Montjuïc està a punt d'entrar en la seva fase definitiva. Abans que s'acabi l'any
està previst que s'enderroqui el bloc de vivendes construïdes a la dècada dels 50, i que està situat a la
plaça de Margarida Xirgu, davant del Teatre Lliure. Aquest fet permetrà aixecar un edifici d'uns 10.000
metres quadrats que es dedicarà a activitats escèniques encara per concretar. La construcció serà
l'última peça de la Ciutat del Teatre, un projecte que fa temps que es gesta i que formen en l'actualitat
l'Institut del Teatre, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure.

Segons Ferran Mascarell, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, l'inici de les obres dependrà
del moment en què la totalitat dels veïns abandonin els pisos que s'han d'enderrocar, "una cosa que
està prevista per al mes de desembre com a molt tard". La majoria dels 50 inquilins que ocupen
l'edifici ja han firmat les escriptures de les vivendes que el consistori ha encarregat construir al carrer de
Ricard, a pocs metres de la plaça de Margarida Xirgu.

Al solar que deixaran els apartaments es construirà l'Àgora, que en un primer projecte de la Ciutat del
Teatre es va batejar com a Edifici Fòrum. Mascarell explica que en aquests moments no s'ha decidit
encara la inversió ni l'ús concret que es donarà a l'Àgora perquè és fonamental saber com quedarà el
mapa teatral barceloní --principalment pel que fa al teatre públic-- després dels canvis polítics que s'han
produït últimament.

El regidor de Cultura és partidari que el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i el Lliure aclareixin els
seus diferents objectius. Mascarell defensa des de fa temps la idea de "racionalitzar" el funcionament
dels dos espais. Encara que opina que han de ser els artistes els que defineixin l'oferta, ell és del parer
que el Lliure s'ha d'abocar als llenguatges contemporanis i el TNC, a les propostes clàssiques "amb
totes les matisacions possibles", subratlla el regidor. També advoca perquè els teatres participin d'un
pressupost conjunt per rebaixar els elevats costos d'infraestructura i manteniment que generen.
Abans de parlar sobre l'Àgora, Mascarell creu que s'ha de consolidar el projecte del nou Lliure (està
pendent d'un augment del seu pressupost) i concretar el futur de la sala de Gràcia. El local està tancat a
l'espera que comencin unes obres de reforma després que la Cooperativa La Lleialtat, propietària del
local, el cedís al Teatre Lliure. Està descartat que el teatre es tanqui encara que sí que es pot convertir
en el Centre Coreogràfic de Catalunya.

MUNTATGES AL CARRER
Joan Maria Gual, gerent del consorci de la Ciutat del Teatre, va plantejar fa alguns mesos alguns dels
usos als quals es podia destinar l'Àgora: sales d'assajos, un espai per a les companyies de dansa, un
museu del teatre o un hotel per a artistes. Aquestes propostes encara són vigents, però Gual és de
l'opinió que ha de rectificar part del projecte. "Les circumstàncies polítiques i socials han variat", diu
Gual. També explica que el 29 de setembre s'iniciarà un cicle d'espectacles de carrer per popularitzar la
imatge de la Ciutat del Teatre entre els ciutadans. El Boulevard of Broken Dreams, una companyia
multidisciplinària holandesa, serà la primera a actuar-hi.
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Tant Mascarell com Gual asseguren que es vol fer coincidir l'enderrocament de les vivendes amb l'inici
de les obres de construcció d'un gran pàrquing, que estarà situat a sota de la plaça de Margarida Xirgu.
Si per raons tècniques hi hagués un desfasament entre l'enderrocament de les vivendes i les obres,
està previst urbanitzar provisionalment el solar per evitar que se'n faci un mal ús.

Alex R.Fischer
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