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Història a pedaços
de cronistes
Els periodistes culturals Carme Tierz i Xavier Muniesa fan
una enciclopèdia ambiciosa dels teatres de Barcelona

l cronista cultural és, sense propo-
sar-s’ho, un indicador molt eficaç
per anar entrellucant les aparicions i

desaparicions de les sales que han existit a
la ciutat de Barcelona, des que es va alçar el
teló al Teatre de la Santa Creu,
més endavant conegut com a
Teatre Principal. Aquesta set-
mana s’ha presentat Barcelona,
ciutat de teatres (Viena Edi-
cions), que han escrit els pe-
riodistes culturals Carme Tierz
i Xavier Muniesa. Han anat
resseguint el fil de la història
des del 1597 fins ahir (ja no
han tingut temps d’incorporar
l’entrada de la sala La Vilella
del Poble-sec, però sí d’anun-
ciar la renúncia de Jordi Casa-
novas a desvincular-se de la
Sala Flyhard). L’actualitat és
massa fugissera per voler-la
atrapar en unes pàgines edita-
des, sempre es transforma
contínuament. La recerca de
les més de 200 sales que aparei-
xen entrades en aquest llibre
(per ordre alfabètic, no crono-
lògic) s’han anat repescant a
partir de les cròniques que pe-
riodistes culturals de dècades
enrere publicaven als mitjans
escrits de l’època. Els seus
punts d’arrencada han estat les
peces signades per Josep Artís
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(el pare de Sempronio), Gonzalo Pérez de
Olaguer, Sebastià Gasch, Jordi Torras o Jo-
sep Maria Huertas, periodistes de carrer
que omplien els papers a força de passejar i
emocionar-se amb la darrera novetat social

o cultural.
El llibre es completa amb un
extens recull d’imatges que
presenta uns teatres de grans
aforaments, amb llotges i gent
que es duia la cadira de casa
(per estalviar-se part de l’en-
trada, com comenta Tierz).
L’anàlisi confirma la tesi de
l’Observatori de Teatres en
Risc: els teatres eren el primer
element de socialització dels
nous terrenys de la ciutat.
Amb la caiguda de muralles,
plaça Catalunya i passeig de
Gràcia es van anar poblant de
teatres en jardins. Tierz adver-
teix que els cafès inicialment
incorporaven una petita tari-
ma per a actuacions i que, a
mesura que augmentava la de-
manda del públic, s’acabava
bastint un teatre a l’aire lliure,
enmig dels boscos (el cine El
Bosque correspon al local que,
efectivament, feia actuacions
enmig de l’arbreda). Quan el
passeig de Gràcia va anar ur-
banitzant-se, amb l’arrencada
de l’Eixample, la inquietud es-

cènica es va traslladar al Paral·lel, a partir
del 1900. La potència d’aquest nou indret
era la identificació de les classes més popu-
lars (els burgesos optaven pel Romea o el
Liceu i el Principal, tot i que després, com
d’amagat, es deixessin perdre pels cabarets
més sòrdids).

Quina és la salut dels teatres? Muniesa i
Tierz celebren que avui es viu, probable-
ment, la millor època dels teatres: és quan
n’hi ha un nombre més elevat aixecant la
persiana. Evidentment, els aforaments són
molt més limitats que els de fa una centú-
ria, en què sovintejaven els aforaments del
miler d’espectadors. Sí que han detectat el
moment de major debilitat teatral a Barce-
lona: va ser pels volts dels anys 60, quan es

Repte: ser
objectiu
S’ha volgut ser molt
neutre en la redacció.
Evidentment, quan es
veuen plànols, fotos i
programes ambiciosos
d’estrelles i títols, que
acabarien sent mítics, es
pot saltar fàcilment a la
denúncia (un grapat dels
antics teatres, avui són
aparcaments, que poden
mantenir el nom i,
potser, la façana). No hi
ha voluntat de denúncia,
tot i que el llibre de 392
pàgines revela prou el
poc respecte per protegir
i defensar el patrimoni.
El llibre, amb més de
300 fotografies i un
pròleg de Josep Maria
Pou, serà referència en
una dècada.

P
Periodistes de
carrer com
Josep Artís,
Gonzalo Pérez
de Olaguer,
Sebastià
Gasch, Jordi
Torras o Josep
Maria Huertas
són fils des
d’on han estirat
la història

Viatge preciós
del museu al
circ
Xavier Erra planteja una
connexió entre els números
de circ i l’obra plàstica

CRÍTICA JORDI BORDES

’espectacle Aaart! és una notable
proposta de circ tant per la com-
plexitat dels seus exercicis com,

sobretot, per la lucidesa de la seva drama-
túrgia. El director Xavier Erra ha aconse-
guit casar els diferents números en la plas-
mació artística de noms com Arcimboldo,
Schiele, Malèvitx, Miró, Goya, Baselitz o
Leonardo da Vinci. Per això, l’acció passa
en un museu en què els personatges s’ani-
ran perdent com a clowns i retrobant-se
com a acròbates. L’obra aconsegueix casar
la plasticitat amb el moviment, creant una
pintura, un perfil del que mira en una me-
na de pintura rodona.

Si el circ clàssic és el del més difícil encara
i del figuratiu, el contemporani s’enriqueix

L de les textures dels artistes plàstics avant-
guardistes, abstractes però amb un traç que
revela inquietud, emoció, dolor, bellesa.
No és el primer cop que l’obra d’un artista
plàstic es plasma a escena. De fet, treballs
com les Ballets de C de la B sempre reivin-
diquen l’escenografia com a instal·lació ar-
tística, una escultura amb la qual dialoguen
a través del moviment. També Aracaladan-
za ha elaborat una trilogia de coreografies a
partir dels treballs d’artistes de diferents
èpoques i procedències. Coincideix amb el
treball del circ de Nou Barris en Miró. Si la
companyia de dansa estatal va ballar la pin-
tura de Miró a Constelaciones, els acròbates
d’Aaart! hi fan equilibris, hi juguen, i hi in-
tervenen prudentment (tant en el vídeo
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parlava de mitja dotzena de teatres profes-
sionals oberts, i encara patint. De fet, al
2010, el dramaturg Josep Maria Benet i Jor-
net va pronunciar al Saló de Cent una con-
ferència magistral titulada 50 anys de teatre
a través de 10 cartelleres, que exposava amb
claredat la debilitat escènica, quan ell co-
mençava a fer les primeres rèpliques.

El llibre mira de centrar-se en aquells
equipaments professionals, per acotar al
màxim el camp d’estudi. També fa una lí-
nia del temps en què situa l’entrada dels
teatres principals en la història de Barcelo-
na. Les dues darreres dades són fatídiques:
l’increment de l’IVA i, conseqüentment, la
caiguda de públic. La curiositat dels autors
i lectors del llibre regirarà la tendència. ❋

Folies Bergère,
abans d’Arnau
Dones a
l’amfiteatre del
Teatre Arnau cap
al 1920, quan el
teatre es deia
Folies Bergère
CARLES FARGAS,
CEDIDA PER
L’ARXIU
FOTOGRÀFIC DEL
CENTRE
EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA

Novament, Barceló, el ‘dolent’
anuel Barceló s’ha fet un nom durant dècades

defensant La tigressa i altres contes de Franca Rame
i Dario Fo. Des de l’any passat, es va aventurar amb
un altre treball de risc: Substituir Steven Berkoff en
la versió catalana de Shakespeare’s villains. En
aquesta costura teatral, apareixen prou
caricaturitzats els personatges malèfics escrits per
Shakespeare. Un treball de subtilitat que permet el
joc més sorneguer alhora que poder extreure els
instants més estel·lars del vers del dramaturg. L’any
passat, ja va fer aventura a la Sala Muntaner. Ara,
vista la bona resposta, hi torna.

ELS DOLENTS (SHAKESPEARE’S VILLAINS)
Steven Berkoff
Direcció: Ramon Simó
Intèrprets: Manuel Barceló
Lloc i dia: Sala Muntaner, fins al 19 de gener.

Un nou Mouawad, a La Seca
e Wadji Mouawad se li ha celebrat molt Incendis

i, no tant, Litoral. Si la versió d’Oriol Broggi ja
prepara la tercera estada al Teatre Romea, va patir
més el text que arrencava la trilogia de la identitat,
amb una posada en escena valenta i prou ben
encertada d’espais i ambients de Raimon Molins.
Ara arriba, de la mà de Còrcia Teatre, un altre
conte per a adults que signa un poeta a escena.

PACAMAMBO
Wadji Mouawad
Direcció: Montse Albàs
Intèrprets: Marta Parramon Girvent, Josan Roura,
Montserrat Grau, Jordi Arquès i Montse Alcoverro
Lloc i dies: Sala Leopoldo Frégoli de La Seca, fins al 4 de
gener.

Els Comediants, ara en disc
xplica Joan Font que, des del 1972, que van

debutar amb el Non plus plis, el grup dels
Comediants va decidir anar de bracet amb la
música, un referent que ja associa a la seva infància
i adolescència: “A casa meva, sempre hi havia
música.” Dilluns vinent, el grup, que està en plena
celebració de les quatre dècades, presenta el seu
CD Comediants 40 anys sonant. El disc recull una
bona selecció de les partitures que han servit per
il·lustrar el món fantasiós, trapella, lúcid, coratjós,
d’un dels grups que més història porten sobre les
espatlles.

COMEDIANTS, 40 ANYS SONANT
Comediants
Lloc i dia: A la seu de la SGAE (Pg. Colom, 6, de
Barcelona) dilluns vinent a les 19 hores.
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AGENDAD’AUTOR J.B.

PRESENTACIÓ DE
‘152 VOLS DE
PISTA’
Jordi Jané

os volums que
agrupen
temàticament els
152 articles
d’anàlisi publicats
per Jordi Jané al
quadern de circ
Volt de pista
d’aquest diari
entre 1999 i 2012.
Arola Editors
inicia així la
col·lecció Eines de
Circ, que
publicarà textos
d’experts
internacionals.

Lloc i dia: Avui
mateix a partir de les
18.30 de la tarda a
la pista del circ
Raluy.

D

Dins i fora. Els Comediants ja van fer festa al carrer al
Festival Porta Ferrada, aquest estiu LLUÍS SERRAT

com en l’escena, probablement el mo-
ment culminant de la dramatúrgia).

Quant a circ, la consecució de números
desperta sorpresa i joc alhora que bellesa i
un punt de por (com l’aparició del mons-
tre amb rostre de macedònia d’Arcimbol-
do). L’obra té més qualitat quan els perso-
natges no exageren en els gestos i obliden
la seva necessitat de provocar el riure al
públic. Aquestes no són les seves millors
eines, i faran bé de matisar-les. Per la res-
ta, un circ d’hivern meritori, que recupera
el nivell de produccions de fa uns quants
anys. De seguida, la trama es fon per reve-
lar-se la voluntat d’unir circ i art plàstic.
Xavier Erra demostra que la seva intuïció
és un encert. Un viatge preciós. ❋

AAART!
18è Circ d’hivern
de l’Ateneu Popular
de Nou Barris
Direcció:
Xavier Erra
Intèrprets:
Jonathan Frau, Nacho
Flores, Carlos Lima,
Irene Estradé, Sergio
González

Data i lloc: De
diumenge 15 de
desembre fins al 12 de
gener, a l’Ateneu
Popular de Nou Barris.
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