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JUSTO BARRANCO
Barcelona

Q
uatre segles –els
que van des de
l’any 1597, quan
s’estableix a la
Rambla el primer
teatre de Barcelo-
na, el de la Santa

Creu, després Principal– i
gairebé dos centenars de locals
teatrals,molts ja desapareguts pe-
ròmítics, donen per amoltes his-
tòries. Però també per explicar la
història ambmajúscules de la ciu-
tat, el creixement de la qual han
acompanyat. I han viscut les se-
ves vicissituds. Com que després
de la derrota del 1714 els militars
van prendre el control del teatre
i un d’ells va impulsar l’òpera a la
ciutat. O com que al teatre Jove-
llanos va tenir lloc el primer con-
grés del PSOE i es va fundar la
UGT. Ara Barcelona ha comen-
çat a recuperar aquesta història.
Amb intensitat.
Amb exposicions com la que

Xavier Albertí va dedicar al món
del Paral·lel de principis del se-
gle XX al CCCB. Però també amb
mapes i llibres. Sorprenents ma-
pes, cartografies urbanes del
món teatral barceloní segle a se-

gle com les quemostra l’arquitec-
te Antoni Ramon, membre del
Grup de Recerca en Arts Escèni-
ques de la Autònoma, al web es-
paciosescenicos.org. I llibres
com Teatres de Barcelona, un re-
corregut urbà (Albertí editors),
del mateix Ramon juntament
ambRaffaella Perrone, i comBar-
celona, ciutat de teatres (Viena
editors/Ajuntament de Barcelo-
na), de CarmeTierz i XavierMu-
niesa. Obres amb enfocaments di-
ferents: la primera segueix les zo-
nes geogràfiques en les quals es
van anar desplegant la ciutat i els
teatres, i la segona és undicciona-
ri enciclopèdic a tot color de les
diferents sales. Però capaces d’ex-
plicar la història i la vida barcelo-
nina des de les sales.

Al cap i a la fi, els mapes que
acumula Ramon a internet i que
en part recull al seu llibre mos-
tren com des d’inicis del XVII a
Barcelona “els teatres de nova
construcció, en les seves successi-
ves ubicacions en espais fronte-
rers o de nova obertura, antici-
pen el desenvolupament urbanís-
tic de la ciutat fins ben entrat el
segle XX”. Els punts al mapa que
comencen amb un de sol, el Tea-
tre de la Santa Creu, que durant
segles tindria l’exclusivitat de les
representacions teatrals, s’este-
nen després per la zona de la
Rambla amb la liberalització de
les representacions a partir del
1833 i la desamortització de con-
vents i monestirs, en els terrenys
dels quals s’alçarien teatres. Així,

el Liceu creixeria al solar dels tri-
nitaris descalços, i el Romea, clau
per al teatre en català gràcies a Pi-
tarra, al de Sant Agustí Nou. I el
Teatre Nou al dels caputxins, un
teatre en el qual hi cabien 1.600
espectadors però que només va
durar del 1843 al 1846 per ser en-
derrocat i crear la plaça Reial. Es
va acomiadar amb La figlia del
reggimento de Donizetti.
I ja abans de caure lesmuralles

de la ciutat els teatres van comen-
çar a florir al passeig de Gràcia,
inaugurat el 1827. Després
d’obrir-se allà al públic el 1840
els jardins d’El Criadero i posar-
se de moda per al lleure ciutadà,
Ramon explica que això va por-
tar a la creació de jardins com els
del Tívoli o els dels Camps Elisis,

on hi havia teatres d’estiu que
acabarien com a teatres de pedra.
El recinte de l’espectacular Tea-
tre dels Camps Elisis, com indica
el llibre de Tierz i Muniesa, era
una zona de lleure luxosa de sis
hectàrees amb jardins, estanys,
globus aerostàtics, exhibicions
eqüestres, ocells exòtics i munta-
nyes russes. El seu gran saló es va
convertir el 1865 en teatre.Hi ha-
viamoltamúsica –des del 1862 di-
rigia la programació Clavé– i allà
es van escoltar les primeres no-
tes deWagner i hi va haver teatre
i sarsuela. Però l’execució del pla
Cerdà faria que desaparegués to-
talment el 1876.
El mateix succeiria amb altres

teatres de la zona. Però aleshores
ja no hi haviamuralles, i el centre
de gravetat del teatre barceloní
s’havia desplaçat a plaça Catalu-
nya, un espai encara no resolt on
hi va haver instal·lacions com la
del TeatreCirc Eqüestre, amb ca-
pacitat per a 3.000 persones, que
va funcionar del 1879 al 1895, o el
Gran Saló Doré, obert el 1908 i
que des del 1923 deixaria pas al
Teatre Barcelona.
Ja a partir del 1891 el teatre ex-

plotarà també en un altre espai
de frontera, el Paral·lel. Encara
que tambéhi hauria eclosió de sa-
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Llibres i mapes recuperen la història
de dos centenars de sales que
testimonien la vida de la ciutat
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Yeah, qué bien luce Salinger en la
portada delMagazine de
@lavanguardia! El martes en
librerías :-)

Et trobarem a faltar, Montserrat
Carulla.

Una novela crítica con la
maternidad que recomiendo:Mi
amor desgraciado, de Lola López
Mondéjar. Convincente y audaz.

Javier Cámara Actor

Emocionado de ver Agosto. Por
nuestro trabajo. Este hermoso trabajo
donde todos pueden verse reflejados.
Somos los actores de nuestra vida

#tuitsdecultura Seix Barral Editorial
@Seix_Barral

Care Santos Escriptora

les a les viles annexionades a Bar-
celona, sales nascudes d’associa-
cions d’obrers, menestrals o bur-
gesos, o de centres catòlics, lliber-
taris, republicans o catalanistes. I
també hi haurà escenaris a la
Gran Via, com l’enorme Teatre
Calvo-Vico –anomenat així per
dos actors que triomfaven al tea-
tre de Madrid–, que després se-
ria el Granvía. En aquest carrer
sorgirà el 1923 l’espectacular Co-
liseum com a cinema i teatre, i el
1941 el Comèdia, quenomés dura-
ria fins al 1960, quan es va trans-
formar en cinema: el diariThe Ti-
mes, recorda Tierz, va dedicar a
partir d’aquest tancament un ex-
tens article a la greu crisi teatral
que vivia Barcelona.
És una de les tantes anècdotes

que, explica la periodista, ha des-
cobert en realitzar un llibre que,
en les seves previsions més opti-
mistes –entre els teatres profes-
sionals que coneixien i els que
descobririen sepultats en la histò-
ria–, sumaria 130 sales, i en canvi
supera les 180. Sales amb trajectò-

ries que, diu reflecteixen almil·lí-
metre l’evolució de la ciutat. Fins
al punt que, afirma, potser si ha-
gués de tornar a escriure el llibre
ho faria en ordre cronològic.
De fet, assenyala, per a ella el

descobriment més gran és la
gran quantitat de sales al voltant
de plaça Catalunya i passeig de
Gràcia molt importants per a la
vida de la ciutat, encara que de ve-
gades fossin barracots. Com recor-
da, el precursor Teatre Talia va
obrir a la plaça Catalunya el 1867,
primer coma local per al ball i des-
prés coma teatre “on es feien qua-
dres demotiusmitològics i bíblics
peròmolt populars”. I allà va arri-
bar... el cancan, que va embogir
les classes populars i va escanda-
litzar les burgeses. Tancaria el
1872 per una mort. Tierz recorda
amés que els teatres fins a laGuer-
ra Civil van ser lloc de mítings i
assemblees de tot tipus. I evoca te-
atres fascinants com el Bosque,
on avui està el cinema, un bosc
amb tauletes, o com el Teatre
Circ Olympia, que va estar a ron-
da de Sant Pau entre 1924 i 1947 i
tenia 6.000 localitats. Malgrat
que ara hi ha menys teatres i més
petits que altres èpoques, també
són, diu,més variats imillor distri-
buïts per la ciutat. “No ésmal mo-
ment”, conclou.c

@CareSantos
Laura Freixas Escriptora
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Una imatge del Teatre Principal l’any 1874

Quan el Comèdia es va
transformar en cinema
el 1960, ‘The Times’ va
parlar de la crisi
teatral de Barcelona
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L’
Hospital de la San-
ta Creu i Sant Pau
era el gran centre
sanitari de la Barce-

lona antiga i va viure al segle
XVI moltes dificultats. El 1579,
“atabalats els administradors
de l’hospital general amb les ex-
cessives despeses que ocasiona-
ven el gran nombre de malalts,
van acudir al Virrei D. Fernan-
do de Toledo suplicant-li la pri-
vativa d’assenyalar als comedi-
ants lloc per a les seves funci-
ons, a fi que redundés en benefi-
ci del pietós establiment”, se-
gons memòria de la institució.
El prec, que suposava que les

companyies de còmics estigues-
sin obligades a actuar a Barcelo-
na al lloc que l’hospital desig-

nés i a pagar-los part dels ingres-
sos, va ser concedit i seria l’ori-
gen del primer teatre de la ciu-
tat, el Teatre de la Santa Creu,
també conegut com Teatre de
Barcelona i Casa de Comèdies.
I, a partir del 1847, quan van ar-
ribar aires liberalitzadors i l’ex-
clusivitat es va acabar –mentre
la va tenir, tenia com a contra-
punt els teatres de sala i alcova,
petites sales en cases particu-
lars–. comTeatre Principal. Ha-
via de fer front a un dur compe-
tidor a la Rambla –el Liceu–, i
aquest nom –acompanyat d’una
gran reforma– volia subratllar
la seva preeminència. Es van
viure els famosos enfronta-
ments entre liceistes i creuats,
encara que les dues empreses
van veure que la competència
els podia enfonsar i van arribar
a un acord pel qual el Liceu ges-
tionava el Principal.
Les primeres representa-

cions del Teatre de la Santa
Creu s’havien realitzat en es-

pais de l’hospital, però des del
1597 es van traslladar a un ter-
reny en el que havia de ser un
eix principal de la ciutat encara
que llavors era poc més que un
torrent, la Rambla. Des del 1597
es farien funcions en un cobert i
el 1603 s’inauguraria un edifici
amb seriosos problemes que do-
naria pas a un altre el 1618. Des-
prés de la guerra de Successió
els militars van passar a contro-
lar la vida teatral. I el marquès
deMina, capità general, que ha-
via viscut a Itàlia, on es va aficio-
nar a l’òpera, va introduir el gè-
nere a la ciutat. L’òpera compe-
tia amb el teatre en castellà i el
circ i va acabar imposant-se. Pe-
rò el 1787 un gran incendi va
destruir el teatre. Va ser recons-
truït, ampliat i inaugurat amb
l’òpera La caccia di Enrico IV,

de Tozzi, i la comèdia El café de
Barcelona, de Ramón de la
Cruz. A inicis del XIX, va esqui-
var la prohibició que actuessin
a Espanya cantants estrangers i
l’obligació de traduir les òperes
al castellà.
Quan va arribar la competèn-

cia, malgrat que es va apuntar
l’estrena d’Aida oLohengrin i va
portar Sarah Bernhardt, va en-
trar en decadència, i va comen-
çar el segle XX com a cinema.
Però l’empresari Lluís Graner
hi portaria Adrià Gual com a di-
rector. I viurien èxits com El
comte Arnau. Després d’un al-
tre incendi el 1915, l’hospital el
va vendre i tornaria comPrinci-
pal Palace i amb frontó. El 1935
s’hi estrenaria Doña Rosita la
soltera de Lorca amb la Xirgu i
en la transició arribaria el caba-
ret de la Cúpula Venus. Des-
prés d’acabar com a sala d’as-
saig del seu antic competidor, el
Liceu, ara té una nova vida com
a local de lleure i gastronomia.c

1. Coliseum. Va
obrir el 1923 per
ser un palau de
l’espectacle: cine-
ma, teatre i música

2. Gran Salón
Doré. Obre el
1908 al costat de
pl. Catalunya i hi
havia de cinema a
gossos ensinistrats

3. Tívoli. Cartells
publicitaris al teló
del teatre

4. Folies Bergère
Dones als anys 20
al teatre que va ser
i seria l’Arnau

5. Condal. Mítin al
1907 contra la llei
del sucre
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El Teatre de la Santa Creu, després Principal,
va néixer per proveir d’ingressos l’hospital

Elprimerteatre
de laciutat


