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L’edifici cantoner del Paral·lel —antic Studio 54 i després Scenic— està pendent d’una important remodelació

Proposta de renovació per a l’antic edifici de la discoteca Studio 54, que acaba d’adquirir l’Ajuntament de Barcelona

Un teatre per a titelles
i cine d’animació

Cesc Martínez
BARCELONA

U
n emble-
màtic edifi-
ci del Pa-
ral·lel aca-

ba de ser comprat
per l’Ajuntament de
Barcelona per tor-
nar-li a donar vida.
Sobre la taula, hi ha
la proposta de
fer-hi una sala de-
dicada a cine i tea-
tre d’animació.

L’espai és recordat per molts
com la seu de la desapareguda
discoteca Studio 54, però la
seva història ve de més enrere,
perquè primer hi havia estat el
Teatre Espanyol, que va viure
moments de glòria amb l’ac-
tuació d’artistes prestigiosos
com la companyia de teatre de
titelles de Serguei Obraztsov.
En els últims temps, després de
tancar com a Studio 54, va
tornar a ressuscitar també com
a sala de festes Scenic, fins que
va tornar a tancar fa uns anys
envoltada de polèmica. Des
d’aleshores aquest teatre ha
estat abandonat.

Arran de la compra per part
del govern municipal, que hi
ha invertit onze milions d’eu-
ros, una de les propostes que es
presenten per fer-lo funcionar
de nou representa el sector del
teatre i el cinema d’animació a
través del Projecte Animaci-
ons. Aquest projecte empresa-
rial, format per Carles Cañellas
i Biel Porcel, ofereix per da-
munt de tot especialització i
originalitat: un espai dedicat a
l’animació entesa de la manera
més àmplia possible, la que
abasta dels titelles tradicionals
a les propostes més avant-

guardistes, amb música en viu
i DJ. De fet, un teatre així, amb
un concepte completament
transversal de l’animació, no
existeix enlloc d’Europa, i això
afegiria a Barcelona un ingre-
dient d’innovació molt impor-
tant i singular.

Aparador necessari
“Disposar d’aquest teatre

donarà sortida a un sector
mancat d’un aparador on pu-

gui mostrar la seva potenciali-
tat”, explica Cañellas. “Ha de
servir”, diu, “com a eix trans-
missor entre l’artista i el seu
públic, i això crearà noves ex-
pectatives professionals”. Se-
gurament és per això que al-
gunes companyies d’aquest
sector teatral han concretat el
seu suport oferint-se a actuar
de manera altruista en el nou
teatre, en el cas que l’Ajunta-
ment es decanti per aquesta

proposta, amb l’única intenció
de donar-hi impuls. També els
artistes de l’animació cinema-
togràfica hi han mostrat un
viu interès. Diu Cañellas: “Vo-
lem que sigui un espai obert,
on l’única condició per ser-hi
present sigui l’alt nivell de
qualitat i d’interès de les pro-
postes”.

L’edifici té 1.323 metres
quadrats repartits en més de
set espais. Això permetria que

s’hi representessin obres de
gran format, petit format i
mitjà, teatre infantil i cinema,
i fer-hi seminaris i tallers, tal
com preveu el projecte. “No es

tracta de dedicar-se a
la formació, tampoc”,
afirma, “sinó més avi-
at d’aprofitar al mà-
xim les visites d’artis-
tes estrangers”. I com
que tan Porcel com
Cañellas ja fa molts
anys que es dediquen
als titelles, els contac-
tes ja existeixen de fa
temps, de manera que
fàcilment Barcelona
entraria en el circuit
europeu de teatre i
cinema d’animació.

Un pla viable
Encara que des de

l’Ajuntament s’asse-
gura que l’adjudica-
ció del teatre no seria
una subhasta, demos-
trar la viabilitat fi-
nancera és tan im-
portant com el suport
cívic i del sector. I si
això ja ho tenen (cada
dia els arriben noves
firmes i adhesions), el
pla financer que han
elaborat Biel Porcel i
Carles Cañellas, amb

la supervisió d’un economista i
de diversos experts en produc-
ció i gestió d’espais escènics,
no deixa de ser positiu: en el
pitjor dels casos, un teatre així
deixaria de ser deficitari a
partir del tercer any. Això per-
metria, segons Cañellas, desti-
nar una part dels ingressos a
promoure el teatre i el cinema
d’animació en altres punts del
país, i fins i tot iniciar una di-
nàmica de coproduccions.

T E A T R E

‘Venècia’

Atrapats en la
ficció

Francesc Massip

‘Venècia’ de Jorge Accame. Traducció: Gerard
Vázquez. Intèrprets: Araceli Bruch, Lali Barenys,
Orianna Bonet, Mariona Naudín, Domènec de Guzman,
Eles Alavedra. Direcció: Ever Blanchet. Versus Teatre,

22 de març.

El Versus Teatre afronta, des de la humilitat de mitjans però
amb vocació de servei, el repte de donar a conèixer un nou
autor del frondós i ric filó argentí, Jorge Accame (Buenos Aires,
1956), que amb Venècia realitza un rar compost de realitat i
fantasia.

La descripció d’un ambient prostibulari aïllat i polsós,
aferrat a una realitat sòrdida, alça el vol en un moment donat
i s’enfila a collibè d’un registre poètic ple de calidesa i hu-

manitat. És una peça per a lluïment de quatre actrius on
Araceli Bruch és la Druda, vella alcavota que regenta un pu-
ticlub als afores de Berga (adaptació nostrada d’una població
recòndita i allunyada de tot), que malviu, pràcticament cega,
obsedida per la traïció comesa a un antic amant a qui confia
retrobar a la ciutat dels canals amb l’esperança de ser perdo-
nada. Una dèria impossible que les seves pupil·les provaran de
fer realitat mitjançant la seva imaginació i aprofitant la ce-
guesa de l’anciana.

Lali Barenys, amb aquell aplom que la fa créixer en escena,
fa de meuca madura, gelosa de les més jovenetes (Oriana Bonet
i Mariona Naudín), amb qui es disputa els clients i a qui vol fer
complir rígidament la normativa no escrita del local. Després
d’exhibir les picabaralles amb què els personatges es definei-
xen en el territori del bordell –potser la part més anodina de
l’obra–, l’aventura de recrear una Venècia per a la vella soli-
daritza les bagasses, que, amb el concurs d’un client (Domènec
de Guzmán) i del públic, duen a terme la representació del vol
en un avió imaginari on dos assecadors de cabell reprodueixen
el so dels motors i, arribats a Venècia, la simulació d’un passeig
en góndola.

Tot és macarrònic, des de l’italià que contrafan fins als
efectes que s’empesquen per mantenir enganyada l’anciana.
Però de sobte l’obra fa un gir inesperat i traspassa la frontera
dels somnis: la força del desig convoca realitats paral·leles on
els personatges queden atrapats en la ficció. Un cop de timó de
tons pirandellians que posen en ebullició un espectacle modest
però potent.
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Cicle de cinema mut
napolità a la Filmoteca
Redacció

BARCELONA

La Filmoteca de Catalunya
dedica, la setmana que ve, dues
sessions a quatre títols clàssics
del cine mut napolità que
seran projectats amb
acompanyament de música en
directe a càrrec del pianista
Joan Pineda. Les pel·lícules
triades per a la sessió del
dimarts 29 són Assunta Spina
(1915) protagonitzada per la
mítica Francesca Bertini i
dirigida per Gustavo Serena; i O
Schiaffo (1924), d’Emmanuele
Rotondo. El dijous 31 es passarà
A Santanotte (1921) d’Elvira
Natali –la primera dona
guionista i directora de cine
d’Itàlia– i Napule ca se ne va
(1926) d’Ubaldo Maria del Colle.
La retrospectiva s’emmarca
dins el cicle multidisciplinari
sobre cultura napolitana que té
lloc fins el 10 d’abril a
Barcelona sota el títol genèric
de Napolitans 05.


