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El teatre de Barcelona s’anima amb
dues sales noves i set de reformades

IMMA FERNÁNDEZ / MARTA CERVERA
BARCELONA

N
oves sales –Teatre del Raval
i TGB–, líftings i reformes
integrals d’espais històrics
com el Goya, Studio 54

(Scenic Barcelona) i el vell Lliure.
L’escena teatral de Barcelona es mou
i s’acosten bons temps, sobretot per
al musical.

El cine Coliseum es convertirà
temporalment en teatre, a partir del
20 de novembre, per acollir La Cuba-
na, que celebra el quart de segle
amb la reposició d’una de les seves
obres més carismàtiques, Cómeme el
coco, negro. El renovat planter de la
companyia, d’on van sorgir José Cor-
bacho i Santi Millán, entre altres, ac-
tuarà al local de la Gran Via trans-
formant-lo en un acollidor teatre de
music-hall i varietats, amb un afora-
ment reduït a 881 localitats. «Que-
darà irreconeixible. Es recrearà el
teatre ambulant al qual rendeix ho-
menatge l’obra», avança Jordi Milan,
director de La Cubana. Plomes, des-
imboltura i diversió per a un mun-
tatge que serà «bàsicament el mateix
que es va estrenar el 1989, encara
que adaptat als temps i amb noves
cares». A Milan li agradaria que
aquest bell edifici substituís definiti-
vament la gran pantalla per l’esce-
na, però la paraula la té el Grup Ba-
lanyà.

PARAL.LEL MUSICAL / També l’Apolo
ha alçat el teló reconvertit en cafè de
varietats –amb taules amb llumets
vermells– per ambientar el club ber-
linès Kit Kat del Cabaret de Sam Men-
des. El musical triomfa al Paral.lel,
que està recuperant els neons i l’es-
plendor d’altres temps. Al mes de ge-
ner, Boscos endins, un èxit de Ste-
phen Sondheim que produirà Da-
goll Dagom, substituirà els nois de
Grease, que ja han celebrat el primer
aniversari.

A més, la temporada que ve es re-
cuperarà una altra vella glòria de
l’avinguda, l’Studio 54 –després Sce-
nic Barcelona–. La Societat General
d’Autors i Editors, gestora del local,
té previst obrir el batejat Paral.lel el
setembre del 2008 amb una oferta
que combinarà arts escèniques,
música, audiovisual i restauració.
Platea i taula, tot en un. Més lentes
giren les astes d’El Molino, sense da-
ta d’obertura després de la publicita-
da voluntat de l’ajuntament de recu-
perar-lo, i de l’Arnau.

L’empresa holandesa Stage Enter-
tainment ha decidit apostar per Bar-
celona per fer venir els musicals que
il.luminen Londres, Nova York i Ma-
drid. «Hem obert una oficina i volem
que vinguin Cats, El fantasma de
l’òpera, La bella i la bèstia...», anuncia
el director de la seu barcelonina, Da-
niel Querol. De moment han llogat
els espais per a Cabaret i Mamma
mia! Aquesta última, una superpro-

ducció de 4,5 milions d’euros, amb
Nina com a veu cantant, aterrarà al
renovat BTM el 29 de novembre.

GRANS ESCENARIS / «La gent vol veu-
re musicals de qualitat. Així ja no
hauran de viatjar a Broadway», afe-
geix Querol. La seva intenció és ad-
quirir un gran espai i un dels desit-
jats era el Novedades, però el totxo
els ha guanyat la partida. «No po-

dem competir contra l’especulació
immobiliària, contra les grans mul-
tinacionals. Nosaltres no tenim sub-
vencions, vivim de la taquilla», ad-
dueix.

Fila 7, empresa del grup Media-
pro, té aquest mateix afany: trobar
un teatre gran al centre de Barcelo-
na. De moment gestiona la Sala 2
del Capitol i portarà a la Sala 1 Ru-
bianes, a partir del mes de desem-

bre. També ells van negociar amb el
Novedades sense èxit. «L’ajuntament
no va fer cap esforç per conservar un
gran teatre», lamenta Toni Coll, res-
ponsable de Fila 7.

EL GOYA DE POU / Altres líftings inte-
grals, responsabilitat de l’empresa
Focus, són els de la rebatejada La Vi-
llarroel i el Teatre Goya, que compta
amb la direcció de Josep Maria Pou.

Demà obre el Teatre del Raval, i al desembre el TGB,
mentre que La Cubana transformarà el Coliseum

Després de l’èxit de ‘Grease’ i ‘Cabaret’, la febre pel
musical pujarà amb ‘Mamma mia!’ i ‘Boscos endins’
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La cèntrica sala iniciarà la seva no-
va trajectòria a la primavera amb
l’estrena de The History Boys, del
britànic Alan Bennet, dirigit pel
mateix Pou. El local, amb capacitat
per a unes 500 persones, se cen-
trarà en «obres contemporànies de
qualitat».

La Villarroel és ara, segons el seu
director artístic, Javier Daulte, «la
millor sala de Barcelona». El teatre
ha retallat l’aforament –de 500 a
350 localitats– per aconseguir «una
connexió més pròxima entre ac-
tors i públic». Amb l’ajuda de l’ac-
tor Joel Joan, Daulte va convèncer
Focus per portar a terme una refor-
ma que considerava clau. «Vull que
l’espectador es fiqui en la història».

NOUS ESPAIS / A Ciutat Vella, Em-
par López ja està a punt per alçar
demà el teló del Teatre del Raval
amb Les escorxadores, de Sarah Da-
niels, dirigida per Carme Portaceli.
Enclavada a les instal.lacions de la
parròquia de Nostra Senyora del
Carme, la sala (168 butaques) s’ha
modernitzat. López, impulsora de
la Mostra de Teatre Breu, vol con-
vertir-lo en «un referent del teatre
social, que provoqui debat». La seva
intenció és llançar joves promeses
com els acabats de llicenciar que
actuen en l’obra de Daniels, un
drama sobre la desigualtat laboral
entre sexes.

No gaire lluny d’allà, la Bibliote-
ca de Catalunya obre per primera
vegada tota la temporada gràcies a
la productora d’Oriol Broggi.
«Apostarem pels clàssics», afirma.
Engegarà el 19 de novembre amb
L’oncle Vània, de Txékhov, dirigida

per ell mateix. «Hi serem només
un any, mentre busquem un altre
teatre, ja que aquí hi faran obres».

Ever Blanchet, ànima del Versus
Teatre, inaugurarà el Teatre Gaudí
Barcelona (TGB), situat en un antic
supermercat de Sant Antoni Maria
Claret. «Si tot va bé, obrirem el 12
de desembre amb A n t o l o g i a
Sondheim», informa Blanchet. El lo-
cal compta amb dues sales: una de
208 localitats amb escenari central
i una altra, de 70, per a teatre fami-
liar i obres de petit format. «El TGB
posarà l’èmfasi en el creixement
tant emocional com intel.lectual
del públic, amb dansa i textos con-
temporanis, que tinguin teca sense
ser carregosos».

La Nau Ivanow espera els focus,
les grades i les cadires promeses
per l’ajuntament per reactivar l’ac-
tivitat a Sant Andreu amb Josep i
Maria, de l’austríac Peter Turrini, a
partir del 10 de desembre.

Caldrà esperar més temps per a
la reobertura de l’històric Teatre
Lliure de Gràcia: «Al desembre se
n’iniciarà la rehabilitació», confia
Mònica Arús, vicepresidenta del
Lliure. «Serà un espai polivalent,
com l’original. Acollirà obres que
ara es veuen a l’Espai Lliure, que
tornarà a ser sala d’assajos». Si no
es torcen les grues, obrirà d’aquí a
dues temporades.H

LLL deesi

El Nobel de
Doris Lessing

OLGA

Merino

Si hagués nascut
amb cresta, ¿algú
s’atreviria a dubtar
dels seus mèrits?

S er dona implica avantat-
ges que algunes saben
aprofitar bé però, en gene-

ral, l’absència del cromosoma Y
sol reportar més coïssors que ale-
gries. Dues vaques sagrades de la
crítica, l’alemany Marcel Reich-
Ranicki i el nord-americà Harold
Bloom, han qualificat de «lamen-
table» i de «pura correcció políti-
ca» la concessió del Nobel de lite-
ratura a Doris Lessing. Com a
lectora, també hauria apostat per
altres candidats –Philip Roth o
Vargas Llosa–, però crec que un
quintar de raons avalen el vere-
dicte de l’Acadèmia Sueca. En pri-
mer lloc, per la seva condició de
dona. Posats a premiar freakies,
amb tan sols 11 fèmines guardo-
nades en la nòmina –contra 104
homes–, que aquest sigui per tan-
tes escriptores que se’n van anar
a la tomba sense els llorers.

L’únic, però, d’aquest Nobel és
que arriba amb més retard que
els trens de Rodalies: el 1962,
quan l’autora britànica va publi-
car El quadern daurat, era innova-
dor i valent parlar de la lluita de
les «dones lliures», de compromís

polític, de frustracions sexuals,
de tampons i menstruació. Aque-
lla novel.la que avui sembla llu-
nyana va convertir Lessing, a pe-
sar seu, en una icona del feminis-
me, una revolució que ha pro-
duït, va escriure, «algunes de les
criatures més envanides i menys
capaces d’autocrítica que ha vist
el món». No, la Lessing no es va
casar amb ningú. Tampoc amb
els comunistes. ¿Més arguments
a favor seu? Doncs que als 88
anys –els compleix dilluns que
ve– segueix generant debat, un
exercici intel.lectualment molt
sa. A més, ha cultivat amb més o
menys fortuna tots els gèneres li-
teraris, i, per sobre de tot, ha tre-
ballat fins a l’extenuació, a les
verdes i a les madures, amb el do-
lor de dos fills abandonats.

Es diu que la reina Isabel I
d’Anglaterra els va etzibar en una
ocasió als seus cortesans: «Si ha-
gués nascut amb cresta (és a dir,
home) i no amb clivella (dona),
ses senyories no s’atrevirien a par-
lar-me així». La novel.lista britàni-
ca s’ha inspirat en aquesta histò-
rica frase per titular la seva últi-
ma novel.la, The Cleft, que Edi-
cions 62 i Lumen traduiran com
La clivella i La hendidura. Queda,
doncs, en l’aire una pregunta per
a la reflexió: si la senyora Lessing
hagués nascut amb cresta, ¿algú
s’atreviria a qüestionar els seus
mèrits?H

ARXIU

33 El Circ Sara, la producció més recent de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

El Fòrum acollirà el primer
centre dedicat al circ

ARTS ESCÈNIQUES 3 NOVA INSTAL.LACIÓ

b

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

Els artistes exigeixen
una carpa provisional
perquè les obres
duraran 18 mesos

E
l primer gran centre de
creació de circ de Catalunya
s’obrirà al Fòrum. L’Associa-
ció de Professionals de Circ

de Catalunya (APCC) i l’Institut de
Cultura de Barcelona (ICUB) acaben
de negociar un conveni per obrir un
espai, inspirat en els que abunden a
França, on els usuaris podran crear i
assajar els seus muntatges, i també
entrenar per lliure, a més d’accedir
a cursos de perfeccionament. Aquest
espai és una vella reivindicació de
l’APCC que l’Administració es va
veure obligada a accelerar després
del desallotjament de La Makabra, fa
un any. Aquest centre serà la prime-
ra fàbrica de creació en actiu de les
10 que preveu el Pla Estratègic de la
Cultura.

Centenars d’artistes circenses po-
dran ser usuaris de les futures ins-
tal.lacions, que estaran situades sota
la pèrgola fotovoltaica. Es tracta
d’un magatzem municipal de 2.800
metres quadrats i 10 metres d’altu-
ra. El centre estarà finançat per
l’ICUB, la Generalitat (amb la qual
encara no s’ha tancat l’acord eco-
nòmic) i l’APCC. Les obres de rehabi-
litació del magatzem s’iniciaran al
gener i trigaran, almenys, 18 mesos.
Fins ahir, el gremi del circ comptava
amb la possibilitat de començar a as-
sajar en una carpa provisional al
Fòrum, però les obres del zoo marí
ho impedeixen. Fonts del sector con-
sideren que «ara és urgent» trobar
un espai provisional.

En ple auge del circ contempora-
ni –un espectacle més pròxim al tea-
tre visual, en què prima l’emoció
per sobre del risc–, el gremi de les
arts del circ oscil.la entre la cautela i
l’escepticisme. Se li han fet prome-
ses en el passat i el sector segueix te-
nint mancança d’escoles (al Fòrum
no es formaran artistes), circuits i es-
pais d’exhibició propis. Només es po-

den cursar dos anys de formació
bàsica a la desbordada escola Roge-
lio Rivel de Nou Barris, l’única reco-
neguda (que no vol dir reglada) per
formar artistes i un referent del nou
circ que es fa a Barcelona.

EL MODEL FRANCÈS / Per continuar la
formació, s’ha de sortir a l’estranger,
amb França al capdavant dels països
de destí, seguida de Bèlgica, i de ciu-
tats com Estocolm i Mont-real (seu
del Cirque du Soleil). Blai Mateu, un
dels fills de Jaume Mateu (Tortell
Poltrona), es va formar en una
d’aquestes escoles, el Centre Natio-
nal des Arts du Cirque.

També hi ha centres de creació,
com La Vela, a Vilanova i la Geltrú,
però cap compta amb les dimen-
sions del que s’obrirà al Fòrum. Per
il.lustrar la falta d’espais existent
n’hi ha prou d’explicar que l’espec-
tacle del nou Circ d’Hivern de l’Ate-
neu de Nou Barris (guanyador del
Premi Nacional de Circ el 2006)
s’està assajant a La Vela perquè no es
poden trobar espais en condicions a
Barcelona.H

DE LA MAKABRA AL RECINTE DEL BESÒS

L’EMPLAÇAMENT

< El desallotjament de La
Makabra del Poblenou, el
novembre del 2006, va provocar
una diàspora d’artistes de circ i
cabaret a la recerca d’un lloc per
assajar. Can Fabra, un dels 10
edificis de l’Ajuntament que
formen part del pla de les
fàbriques de creació, era l’espai
que el col.lectiu hauria preferit per
ubicar el seu futur centre de
creació. Però no va poder ser.
Després els van oferir un espai a
les torres Mapfre, que no reunia
les condicions tècniques. I
finalment se’ls va proposar el
magatzem municipal ubicat sota
la pèrgola fotovoltaica del Fòrum.

< El Fòrum. Una paraula que en
certs sectors (el circ n’és un) és
sinònim d’un model de ciutat que
no comparteixen. Malgrat tot el
que representa, «trobar 3.000
metres quadrats amb 10 metres
d’altura a Barcelona és gairebé
impossible, i havia de ser el
Fòrum o res», asseguren fonts
de l’APCC. El col.lectiu vol que
aquest futur centre serveixi
per introduir l’erm del Fòrum
en el teixit social del barri del
Besòs i per poder establir
lligams amb la Mina. De moment,
el nou espai no té nom i no
sembla que hagi d’acabar
denominant-se Centre Fòrum.33 La planta fotovoltaica del Fòrum.

El Goya reobrirà a
la primavera i l’històric
Lliure de Gràcia iniciarà
les obres al desembre




