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Després d’una primera fa-
se d’obres molt necessà-
ries però poc vistoses –no-
va coberta i millora de les
instal·lacions de segure-
tat–, aquesta segona fase
és molt més evident. Con-
sisteix en la construcció
d’una mena de caixa a ’ex-
terior de l’entorn de tot
l’espai escènic del Teatre
Principal. Això, és possi-
ble, perquè el nou pla ge-
neral d’urbanisme preveu
l’obertura entre el Firal i
Sant Rafael i, per tant, a la
zona del darrere del teatre,
durant molts anys inèdita a
la gent. Aquesta mena de
caixa dotarà l’edifici
d’una nova façana, tal com
va destacar Montse No-
gués, redactora del projec-
te juntament amb Manel
Bosch i Antonio Sànchez.
Serà de korten, és a dir, de
làmines d’un material me-
tàl·lic que tindrà un color
d’òxid molt viu, similar al
color de la greda volcànica
típica de la zona. A més,
aquests làmines fan com
uns petits plecs, que facili-
taran la ventilació i la il·lu-
minació natural on hi ha
obertures i, a la vegada, fa-
ran un joc d’ombres que
ressaltaran la contundèn-
cia d’aquest material. A la
part del darrere del teatre,
aquest nou cos tindrà un
atri a la part posterior, que
serà el nou accés a la sala
La Carbonera i a algunes
dependències, així com als
ascensors de banda i banda
de l’escenari i a les escales
d’emergència.

Els 1.500 metres qua-
drats de nova construcció
serviran per habilitar nous
camerinos, lavabos adap-
tats a cadascuna de les tres
plantes, un nou dipòsit
d’aigua i bombes d’extin-
ció d’incendis per a la cai-
xa escènica, uns nous ma-
gatzems i despatxos per al
personal. Un dels ele-
ments més destacats serà
la instal·lació d’un munta-
càrregues a la part poste-
rior, que evitarà haver de
carregar i descarregar a mà
tot el material escènic per
les escales de l’entrada
principal i de la platea.
L’actual paret exterior de
pedra volcànica es saneja-

rà i es mantindrà a la vista
a l’interior de la caixa.

Aquesta actuació té un
cost de 2 milions d’euros,
850.000 dels quals a càr-
rec del Departament de
Cultura –una part es va in-
vertir en la primera fase– i
450.000 euros més de la
Diputació de Girona. La
resta els aporta l’Ajunta-
ment, tot i que espera rebre
més diners provinents de
l’anomenat ú per cent cul-
tural del govern espanyol.
Totes aquestes millores
estan incloses al pla direc-
tor de reforma del Teatre

Principal redactat el 2004 i
que s’aplica fer fases.

Ara, queda pendent
equipar la sala d’assaig i
refer-ne l’interior, substi-
tuir les butaques i, entre al-
tres coses, millorar l’inte-
rior de la sala La Carbone-
ra. La directora del teatre,
Tena Busquets, ha dit que
queden coses per fer i ha
recordat que, per exemple,
tenen l’única pinta de 125
anys del país i que no te-
nen ajuts per fer front al
manteniment d’un ele-
ment patrimonial de pri-
mer ordre com aquest.

El Teatre Principal d’Olot tindrà una
façana nova i un accés nou a la Carbonera

La segona fase d’obres obliga a tancar l’equipament fins a l’abril i s’aprofita per fer una programació poc convencional

JORDI CASAS / Olot

● Tant la regidora de Cultura, Anna
Torrent, com Tena Busquets, van dir
que han volgut aprofitar en positiu el
tancament forçat per les obres de
l’equipament, fins al punt que han po-
sat nom a la programació a l’exili. Sota
la denominació Accions, han progra-
mat tres obres de teatre que no es poden
fer en un teatre convencional. A més,
totes tres tenen en comú que involu-
cren l’espectador a l’espectacle. A La

danza del cisne, Iker Gómez (Espai
Zero1, 8 de novembre a les 20.00) con-
vida a tothom a construir part de l’esce-
nografia a partir d’un taller de papiro-

� Una caixa de korten. A la maqueta que mostra la foto molt clara l’es-

tructura del nou edifici que abraça la caixa escènica i que, als punts més
alt és on hi ha les escales d’emergència i els ascensors. El color fosc de la
maqueta, a la realitat serà d’un òxid clar. El del korten. / J.C.

� Un espai que guanya la ciutat. A la fotografia aèria, es pot apreciar

l’abast de les obres. De fet, es pot veure a la realitat què proposa la ma-
queta. A més, tot l’espai lliure que hi ha al darrere del teatre és el que con-
formarà el nou espai urbà entre el Firal i Sant Rafael. / J.C.

� Preparant la paret per a les làmines. Els operaris estan treballant

ara en el revestiment previ a la instal·lació de les làmines metàl·liques de
korten que han de revestir l’edifici. A partir d’ara, amb el teatre tancat,
els treballs se centraran també a l’interior. / J.C.

� Els cecs de Maeterlinck, per la Funcional. Serà el segon dels tres

espectacles de la programació estable del Principal que es representarà a
fora. En tots tres casos, es pretenen la investigació a l’entorn de la figura
del públic. / LA FUNCIONAL

● El Teatre Principal d’Olot tindrà un nou
accés a La Carbonera i una nova façana a
la part posterior gràcies a la nova illa urba-
nística que s’està obrint entre el Firal i el

flèxia. La Funcional Teatre submer-
geix l’espectador a les fosques durant
mitja hora. Els Cecs (Museu Comarcal
de la Garrotxa, 15 de novembre de
20.00 a 22.00) parteix d’un grup de
cecs que esperen en una clariana del
bosc al seu guia. I, finalment, Roger
Bernat converteix el públic en actor a
Domini Públic (Museu Comarcal de la
Garrotxa, 29 de novembre a les 20.00).
Cada espectadors rep instruccions a
través d’uns auriculars. Rialles i l’As-
sociació de Música es traslladen al Ca-
sal Marià i el cine Club i la Filmoteca
als Cinemes Olot.

carrer de Sant Rafael. Això serà possible
quan s’hagi enllestit la segona fase de les
obres de millora d’aquest equipament que
data del segle XVII, que estan valorades
en 2 milions d’euros. Tot i que els treballs

es van iniciar el juny i que el teatre s’ha
obert entre festes i Sant Lluc, ara s’ha tan-
cat ara al públic i fins a l’abril vinent no es
tornarà a obrir. L’Institut de Cultura i la
direcció de l’equipament ho han aprofitat

per programar sota el lema Accions tres
espectacles escènics que no es poden dur
a terme a dins d’un teatre convencional, ja
que precisament busquen trencar el diàleg
clàssic entre els actors i el públic.

Un tancament positiu


