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«Alguns diuen que és un
miracle», diu reconfortada
Semolina Tomic. L’Antic
Teatre, una peça clau en el
panorama escènic dels ar-
tistes emergents dels úl-
tims sis anys, tornarà a te-
nir escenari a tocar del Pa-
lau de la Música, a l’estret
carrer Verdaguer i Callís,
12. Durant un any, han
traslladat la seva activitat a
la nau que tenen habilitada
com a sala d’assaig i d’in-
vestigació a La Pau, com a
alternativa a unes obres
que s’allargaven i es com-
plicaven. Tomic agraeix la
paciència dels seus espec-
tadors, que han relativitzat
els trajectes de metro per
poder seguir les propostes
apadrinades per L’Antic.

La reforma de L’Antic
ja es veia imprescindible
des de fa anys. De fet, tot i
que al 2003 el Mercat de
les Flors, dirigit per An-
dreu Morte, va designar-lo
com un centre col·labora-
dor del teatre municipal, el
mateix Ajuntament li va
advertir la necessitat de
posar al dia l’accessibili-
tat, l’aïllament i la segure-
tat. Aquestes reformes
s’han pogut assumir, en
bona part, gràcies a la sub-
venció del Consorci de
Rehabilitació de Teatres
de Barcelona. Però, preci-
sament, la dificultat de po-
der disposar d’aquest capi-
tal va fer que les obres
s’aturessin i perillés la
continuïtat de l’espai. Un
espai tan contestatari com
L’Antic va veure com
l’explosió de la bombolla
immobiliària li privava
d’un crèdit.

El 15 de gener aquest

mal tràngol ja serà histò-
ria. A hores d’ara, ja dis-
posen dels permisos d’ac-
tuació com a centre cívic
amb sala de representació,
bar i terrassa. A l’agost del
2008, ja s’avançava que
L’Antic Teatre tenia un iti-
nerari d’obres de tres anys,
ja que calia actuar a la fa-
çana i a la coberta, i seria
imprescindible una millo-
ra en les grades, així com
també en els camerinos, i
equipament tècnic a l’es-
cenari. Tomic, amb
l’equip artístic, ara, es veu

amb cor de tornar a buscar
finançament per a les se-
güents fases de les obres.

Un rumb enfocat
La programació de L’An-
tic serà multidisciplinari,
concentrant l’Adriantic en
l’espai per a residències i
projectes que demanin es-
pais menys teatrals. Per
ara, s’ha elaborat un cartell
per als sis primers mesos,
tot deixant l’altra meitat de
l’any per acollir, lliure-
ment, aquells artistes que
situïn una altra vegada

L’Antic Teatre en l’espai
indispensable per a la ciu-
tat de Barcelona. L’Antic
seguirà sent un pont entre
la creació realitzada a Ca-
talunya amb les actuacions
de companyies internacio-
nals que projectin la ma-
teixa inquietud de l’equip
artístic. La sala s’obrirà a
la programació familiar i
deixarà buits a la progra-
mació per tenir agilitat en
acollir oportunitats i ac-
tuacions de produccions
que no poden treballar
amb calendari.

El 15 de gener reobrirà la sala després de 15 mesos de reformes

Nova vida per a L’Antic Teatre
JORDI BORDES / Barcelona

Juliol del 2008:
� Comencen les obres.

La primera fase ha
d’acabar a mitjan
octubre.

Desembre del 2008:
� Les obres estan

encallades per falta
de finançament, tot i
que disposen d’una
subvenció per a la
reforma. El Consorci
de Rehabilitació de
Teatres allarga els
terminis per facilitar
la reforma.

Gener del 2009:
� L’Antic Teatre ha de

traslladar la seva
programació a
l’Adriantic.

Març del 2009:
� El constructor

accepta pagarés per
desencallar l’atzucac
financer.

Gener del 2010:
� Reobre la sala.

● L’Antic Teatre ha superat l’abis-
me del tancament. El 15 de gener re-
obrirà amb una nova programació,
després d’unes obres que han durat

L’Antic Teatre, d’obres, l’octubre del 2008. / QUIM PUIG

cinc cops més del previst: un calen-
dari de tres mesos s’ha allargat fins a
15. Semolina Tomic, l’ànima de
L’Antic Teatre, ja respira, tot i que
encara haurà d’afrontar dues fases

més (millores a la sala i reforma de
façana i coberta) pròximament. Han
necessitat cinc anys per tancar la pri-
mera fase, que ha posat la sala al dia
en accessibilitat i seguretat.

LA CRONOLOGIA

n el penúltim dels concerts gratuïts de la
temporada del Barcelona 216, la Sala Oriol
Martorell estava plena de gom a gom, majo-

ritàriament per fans del compositor minimalista
Arvo Pärt i per seguidors del Cor Madrigal. Llàsti-
ma que s’hi esmunyís un aplaudidor, d’aquells que
t’amarguen la vetllada en no deixar ni un instant de
respir després dels finals suspesos de bona part de
les obres. El concert era com un tast de les diferents
modalitats compositives, excepte de la simfònica,
del compositor estonià Arvo Pärt (1935). Es van
triar obres compostes després de cinc anys de silen-
ci compositiu, entre 1971 i 1976, que va servir per
canviar l’enfocament de la seva música. Pärt havia
conreat gèneres diversos sota postulats diferents,
des del neoclassicisme fins al serialisme. Aquesta
darrera evolució va fer que xoqués amb el burocra-
tisme cultural soviètic i obrís un període de refle-
xió. Va voler tornar a les arrels musicals occiden-
tals i es va unir a l’església ortodoxa russa. A partir
del 1980 va deixar de residir a Estònia. De la gene-
ració de Philipp Glass i Steve Reich, va combregar
amb el minimalisme, però amb un enfocament es-
piritual divergent.

El concert era astutament dissenyat. Va arrencar
amb la llarga Fratres. Els deu minuts que dura es
van fer llargs, servits només per una lectura aplica-
da del conjunt, molt freda. Magnificat va demostrar
que l’escriptura aparentment neutra de Pärt, quan
s’encarna en la veu humana, agafa una altra profun-
ditat. Al director artístic del Barcelona 216, David
Albet, va tocar defensar una obra d’un minut per a
flauta sola, Estländer (que vol dir estonià), en què
retrata la desolació i la ruralisme del país d’origen.
Summa va seguir demostrant les virtuts i les limita-
cions d’un cor amateur amb actuacions professio-
nals com és el Madrigal. Scala cromatica per a cor-
da i piano va quedar en una simple exposició, sense
ser interioritzada ni assumida per assolir la indica-
ció del propi Pärt: «Una sola nota tocada de manera
bonica és suficient.» Més divertida va ser Dopo la
vittoria, la narració del bateig de Sant Agustí per
Sant Ambrós, patró de Milà. Començava i acabava
amb aires verdians, amb un capteniment religiós en
la seva part central. Va seguir el De profundis, que
va ser la interpretació més reeixida, gràcies al bell
registre greu del cor. El patiment dels jueus esclaus
vora els rius de Babilònia era la referència o metà-
fora, si pensem en el sotmetiment dels estonians al
domini rus, que va cloure el concert.

E

música | cor madrigal i bcn 216

Després del silenci
� Programa: Obres d’Arvo Pärt pel Cor Madrigal i el

grup instrumental Barcelona 216 dirigits per Mireia
Barrera.
Dia i lloc: Dimarts, 22 de desembre. Sala Oriol
Martorell de l’Auditori.     

JORDI MALUQUER


