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ARTS ESCÈNIQUES

també per la dispersió o concentra-
ció dels seus espais teatrals, mesu-
rar la seva vitalitat associativa, ar-
tística, econòmica o política pel
nombre creixent o decreixent dels
seus teatres o auditoris. Quan un
teatre desapareix, es perd un edifi-
ci i una expressió de la ciutat, es
capgira l’equilibri cultural. Encara
que no sempre el rescat és garantia
d’un renaixement artístic. Com bé
diu Antoni Ramon: “Els arquitectes
també som un factor de risc”. Mol-
tes vegades confonen el teatre amb
un monument, amb un mausoleu
de la cultura.

L’anàlisi de Theatre at Risk està
obert al món, però a la pràctica s’ha
concentrat a cartografiar el passat i
el present de la geografia teatral de
Barcelona, amb especial èmfasi a
alertar del perill que corren aquells
espais abocats a la ruïna i la desapa-
rició per la cobdícia d’uns i la desí-
dia d’altres, incapaços de desenvo-
lupar una normativa que protegei-
xi aquest patrimoni. Un buit legal
que permetrà que el Novedades, un
teatre únic per la seva arquitectu-
ra i disseny interior, sucumbeixi a
l’especulació immobiliària. És un
espai majestuós tancat des del
2006 que és un exemple singular de
l’arquitectura de finals dels anys
cinquanta signat per Miquel Ponse-
ti i Antoni Bonamusa. Si tinguéssim
una altra sensibilitat –si tinguéssim
sensibilitat– aquí hi hauria una
oportunitat per dignificar una estè-
tica digna dels projectes d’Arne Ja-
cobsen. Theatre in Risk no inclou el
Novedades en la seva llista verme-
lla: La Lleialtat Santsenca, La Vio-
leta de Gràcia, la Sala Beckett (ara
amb millors perspectives), l’Arnau
i el Principal.

L’últim document que ha sor-
tit d’aquest projecte és un estu-
di sobre els espais teatrals pro-
mogut per les entitats privades
que durant dècades han alimen-
tat l’impuls associatiu català.
Anteriorment havien elaborat
un mapa històric imprescindi-
ble sobre l’evolució dels espais
dedicats al teatre des del 1603 al
2011 a Barcelona. Una història
que arriba al zenit el 1975 amb
153 sales. Només la Barcelona a
les portes de la Guerra Civil es
va poder acostar a aquest mo-
ment àlgid, amb 115 sales. Des del
1975, la trama teatral de Barcelona
ha minvat, tot i incorporacions es-
pectaculars com ara el Nacional o el
Lliure a Montjuïc. El 2011 es comp-
tabilitzen només 44 sales.

Observant aquests mapes és in-
teressant constatar que el teatre
mai ha estat un territori burgès, so-
bretot després de l’enderrocament
de les muralles. L’Eixample és un
territori gairebé verge d’escenaris
fora de les seves artèries. Els pobles

annexionats han estat bressol
d’entitats obreres o iniciatives de
burgesos estiuejants, com el Casal
Casino de Font d’en Fargas. El cor
teatral de la ciutat ha estat sempre
extramurs, en terrenys residuals o
reciclats, en espais alliberats per la
desamortització o destinats a les
malalties infeccioses. Així neix
l’avinguda del Paral·lel i així se se-
gueix construint la nova orografia
teatral barcelonina: poblant la ter-
ra de ningú.e

La futura seu de la Sala Beckett i el Teatre Arnau,
dos espais que es podrien recuperar. ACN / XAVIER BERTRAL
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El territori pot ser físic o
metafísic, com la geogra-
fia urbana dibuixada amb
paraules per Italo Calvi-
no a Les ciutats invisibles.

O emocional, traçat en el record i
l’afecció sentimental de cada indivi-
du. També existeixen territoris fron-
terers entre les dues dimensions i
mapes que permeten fixar límits,
perseguir canvis, citar determinades
fites que descriuen tant el que és ma-
terial com el que és immaterial.

En aquest entremig es podria si-
tuar el treball de recerca dirigit pels
arquitectes Antoni Ramon, Guillem
Aloy, Ekain Olaizola i Pablo Guerra-
Monje. Els tres primers han coinci-
dit en els projectes successius
d’adequació i reforma del Mercat de
les Flors, i tots quatre formen actu-
alment, amb altres col·laboradors,
el nucli que manté viva la iniciativa
internacional Theatre at Risk (Tea-
tres en risc).

El projecte es va presentar el
2007 a l’Exposició Internacional
d’Escenografia i Arquitectura Te-
atral de Praga. Un programa format
per un arxiu, un observatori i un la-
boratori –i tot d’activitats relacio-
nades–, pensat per avaluar l’em-
premta de l’arquitectura teatral, la
seva influència intangible sobre la
trama urbana i les amenaces que
planen sobre aquesta tipologia ar-
quitectònica. Explicar la ciutat

Rosa Novell crida a l’obstinació en el Dia Mundial del Teatre
Le Monde. Les paraules són lucide-
sa (per resistir a l’odi, la ira i la fa-
talitat), refús (de l’estupidesa), iro-
nia (contra els poderosos) i obstina-
ció (per superar els obstacles). “No-
més els cors lliures i els esperits
clarividents poden fer front als obs-
tacles i crear una nova manera de
fer les coses, de canviar-les”, va de-
clamar l’actriu. Abans havia parlat
l’actor Joan Vallès, llegint un sobri
manifest en nom de John Malko-
vich, i després va tancar l’acte el
conseller Ferran Mascarell, que
també va citar Camus però en un
fragment més apocalíptic: “Totes
les generacions es veuen obligades
a repensar el món, però algunes es
veuen obligades a evitar que el món
es desfaci”. El conseller va demanar

la “confabulació dels convençuts
que creuen en les virtuts de la cultu-
ra” per imaginar un altre món abans
que aquest s’enfonsi.

L’Always Drinking Marching
Band va aconseguir reunir al centre
de la plaça un bon centenar (fluctu-
ant) de persones, tot i que la profes-
sió actoral no superava la vintena
(Víctor Pi, Itziar Castro, Àlex Casa-
novas, Amparo Moreno, Joan Pera,
entre d’altres) i això que l’acte es fe-
ia al migdia i en un dia assolellat. La
tamborinada de l’Associació Catala-
na d’Escoles de Teatre no va arribar
perquè va quedar encallada per la
Marató de Barcelona. “No sé on van
20.000 persones. Espero que al te-
atre”, deia Pep Cruz, que va presen-
tar l’acte amb Mercè Arànega.e

L’actriu Rosa Novell llegeix el manifest del Dia
Mundial del Teatre. JORDI PIZARRO

L.S.

Albert Camus va ser el
personatge més citat en
l’acte de celebració del
Dia Mundial del Teatre,
que encara que oficial-

ment es commemora demà, dia 27,
ahir va tenir una celebració prèvia
i popular a la plaça de Catalunya de
Barcelona. Rosa Novell va ser l’ac-
triu escollida per escriure i decla-
mar el manifest en nom dels profes-
sionals catalans, apel·lant a unes pa-
raules que el Premi Nobel francès va
utilitzar parlant de periodisme en
un article que s’acaba de fer públic a
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Davallada
El 1975 hi
havia 153
sales a la
ciutat, el 2011
se’n compten
només 44


