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DEBAT

rums espectalitzats (com Skyscra-
percity.com) aposta per instal·lar-
hi un circ estable, per seguir així
l’aventuradel nouPrice deMadrid,
i per recuperar la història del desa-
paregut Olympia del Paral·lel.

En realitat, les especulacions al
voltantde laMonumental jahanco-
mençat. Primer futurible llançat
pels mitjans: possible seu estable
delCirqueduSoleil aEuropa, com-
panyia que després de la seva expe-
riència a LasVegas és cada copmés
procliuaabandonar latranshumàn-
cia. De totes maneres, davant dels
antecedents d’operacions relacio-
nades ambmultinacionals de l’es-
pectacle, aquestamena de notícies
hauriendeposar-seenquarantena.
TambéWaltDisneyvaferarribaren
elpassatels seusscoutspermirarde
tenir un teatre a Barcelona...

Si és important el ser o no ser,
tambého és el ser que acabaper ge-
nerar-se quan certs edificis ocupen
espais concrets. Encara que sigui
simplecoincidència,enaquestsmo-
mentselsdosgransmotorsescènics
públics de Barcelona s’aixequen en
dos entorns d’escassa simpatia ur-
bana. El TNC es troba a la frontera
entre el hinterland històric i la no-
va ciutat que s’estén darrere el tò-
temde laTorreAgbar.Una terra de
ningúhostil que téper endavantun
calendari infinit fins a fer realitat el
propòsit de Cerdà de traslladar la
nova centralitat barcelonina a les
Glòries. El present no té ànima.
Lluny de la complicitat ciutadana
que es percep al South Bank, tot i
l’arquitectura brutalista del Natio-

nal Theatre. La plaça de les Glò-
riesésunmonumenta ladispari-
tat i a la solitud. Pot ser que el
funcionament del Centre del
Dissenyaporti unprincipi de co-
herència urbana, un cop descar-
tat el complex d’oci dibuixat per
ZahaHadid, prematuramentba-
tejat com a plaça de les Arts.

Decisions com la de pujar el
Lliure finsal finaldel carrerLlei-
da.Unaltreentornqueexigeixal
públicunapredisposicióexpres-
sapermoure’s.Totselsprojectes
per apropar aquesta penombra
urbana a la ciutat de l’entreteni-
ment estan aturats a l’espera de
temps millors. Mentrestant es
plantegen preguntes sobre què
hauriapassatsi finalmenthagués
estatpossibleelLliureaLasAre-
nas. Alguns estan convençuts
que el present del Paral·lel seria
un altre.

Lesmateixespreguntesquees
podrien fer sobre l’opció final de
construir lanovaSalaBeckett en
unPoblenouenprocésderedefi-
nició urbana. Quan d’aquí unes
setmanesespresentinelsprojec-
tes arquitectònics triats, potser
s’oblidaranelsmúltiples rumors
que van circular sobre laBeckett
com a nova inquilina del Princi-
pal.Denous’imposa la forçacen-
trífuga en el repartiment dels
centres teatrals de nova creació.

En tot cas, els teatres no han
demostratlasevacapacitatdecre-
ar ciutat. Són fites solitàries amb
un prestigi que no contamina el
seu immediat entornurbà.e

JUAN CARLOS OLIVARES

L
a crònica de les ciutats és
plena de teatres no-nats,
de projectes de paper.
Barcelona compta amb
alguns expedients obli-

dats, comun llunyà concurs (1920)
per ferunteatremunicipalambuna
imponent planta eclèctica, l’ambi-
ciós intentderehabilitar laplaçade
Las Arenas per acollir el Lliure, la
carpeta gruixuda que recull tot el
quevapoderser laCiutatdelTeatre
aMontjuïc o el caprici privat d’uns
centreeuropeus d’aixecar al Port
Olímpic un gran teatre-carpa de
musicals. Visions descartades de
com la ciutat s’ha imaginat projec-
tada cap al futur amb nous espais
per al drama o la comèdia.

Las Arenas va ser un alçat de Fa-
biàPuigserver i ara ésuncentre co-
mercial de Richard Rodgers. El Pa-
lau de l’Agricultura va ser unama-
queta de Puigserver i ara la sòlida
realitatd’unteatreassimilatpels fi-
dels al Lliure. Un procés binari
(sí/no) de decisions que transfor-
men elmapa teatral de la ciutat.

D’aquíunanyentraràeneldebat
laplaçade torosde laMonumental.
Candidata perfecta a alimentar el
brainstormingdeldebatarquitecto-
nicoteatral. La comunitat de fò-

Teatres,
espais que fan ciutat?

No hem aconseguit canviar l’estructura urbana de Barcelona

EL CIRQUEDU SOLEIL A LAMONUMENTAL?
L’única plaça de toros que queda a Barcelona comença a buscar nòvio i després que Las Arenas

hagi esdevingut un centre comercial quan podria haver estat la seu del Lliure, ja n’hi ha que diuen
que podria ser la seu europea del Cirque du Soleil . XAVIER BERTRAL

Anàlisi

Generalitat i GovernBalear
acorden senseensurts el nom

deVicençVillatoro

InstitutRamonLlull

culturaexterior
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E
l conseller deCulturade laGeneralitat, FerranMascarell,
començaambbonpeu la seva relació amb les IllesBale-

ars, a diferència del que va fer la seva antecessora Cate-
rina Mieras, que va fer fora el Govern Balear de l’Institut
RamonLlull en decidir unilateralment qui l’havia de dirigir.
Mascarell va ser ahir a Palma per reunir-se ambel seu ho-
mòlegBartomeuLlinàs i el conseller dePresidència balear,
Albert Moragues, i els va proposar el nom de l’escriptor i
periodista terrassencVicençVillatoro per encapçalar l’ens
que es preocupa de la projecció exterior de la cultura ca-
talana. A Palma, tothomhi va estar d’acord.

E
l nomdeVillatoro –que serà confirmat el 31 de gener–
fa setmanes que circula pels cenacles polítics i cultu-

rals, però la Generalitat volia evitar cap imatge de prepo-
tència i, abans de fer capmoviment, consensuar el candi-
dat.Moragues en va quedar convençut, comes pot perce-
bre pel retrat verbal que va fer deVillatoro: “Una persona
molt sòlida que donarà prestigi a la institució i que, amés,
té una relació estreta ambMallorca”. L’escriptor coneix
molts intel·lectuals illencs i fins i tot va passar una bona
temporada a Artà fa quinze anys, on va escriure La claror
del juliol, premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga 1996.

M
ascarell va avisar que l’elecció d’un nom de pes per
rellevar JosepBargalló al capdavant del Llull no varia-

rà la política de retallada de la despesa de la Generalitat
(-10%), tot i que tant ell comMoragues vandeixar clar que
la institució s’abocarà deple en laBiennal deVenècia i en la
celebració del 40èaniversari de la interpretació de l’himne
dePauCasals a lesNacionsUnides.Mascarell va dir que les
vaquesmagres afectaran “més l’estructura” i la despesa
fixa de l’entitat.
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