
Teatres de
Barcelona

La capital catalana ha tingut uns dos-cents teatres
des de la fundació, fa poc més de quatre-cents anys,
del primer: el de la Santa Creu, situat a la Rambla
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L
a ploma lliscava pel paper deixant
el seu rastre de tinta. Una lletra per-
fecta, pausada i endreçada, anava
avançant. Paraula rere paraula, fra-
se rere frase, paràgraf rere paràgraf.

La ploma es movia amb constància, con-
querint el terreny de manera irreversible,
com un veritable exèrcit d’ocupació entes-
tat a fer-se amo i senyor d’aquell paper per
sempre més. 

Ignasi Bordons de Portella va néixer el
1824 a Barcelona, on va desenvolupar tota
la seva etapa d’estudiant fins que va acon-
seguir la llicenciatura en dret el 1857. Des-

prés es va traslladar a viure a Girona, on
–quan va obrir la Universitat Lliure–

va obtenir el doctorat. El 1870, quan
tenia 46 anys, va començar a tre-

ballar-hi d’arxiver i secretari ge-
neral. Aquella figura era cabdal
pel bon funcionament del cen-
tre educatiu que tot just comen-
çava a caminar. Els responsables
de la Universitat Lliure van con-

fiar el càrrec a Bordons perquè ja
l’havia exercit a la Universitat de

Barcelona. 
Com va posar de manifest Carles

Cortada a la seva tesi doctoral dedicada
a l’establiment universitari gironí, les cons-
tants tensions internes sumades a les difi-
cultats inherents en el procés d’assentament
d’un organisme d’aquelles característiques
van acabar provocant que Bordons deixés
el càrrec. La renúncia del jurista va ser mo-
tiu de polèmica entre les faccions liberal, re-
publicana i catòlica de Girona. Totes volien
controlar la universitat, que era vista com un
centre de poder i d’influència que calia te-
nir dominat.

El gener de 1873 va semblar que Bordons
podia recuperar el càrrec de secretari gene-
ral, però va ser per poc temps, i a l’octubre
d’aquell mateix any el va deixar de manera
definitiva. Aleshores tornà a Barcelona. Cor-
tada apunta la possibilitat que prengués
aquella decisió per la por a les accions mili-
tars que estaven portant a terme les tropes
carlines a la zona de la ciutat de Girona en
el marc de la Tercera Guerra Carlina.

La guerra civil va acabar i els borbons van
recuperar el tron el 1875. El país es va anar
estabilitzant i les capitals de província mi-
raren de desenvolupar les infraestructures
pròpies de la seva categoria, com ara l’Arxiu
de la Diputació, del qual Bordons va ser-ne
responsable des de mitjans de la dècada de
1880 fins pràcticament el moment de la seva
mort, que es va produir el maig de 1897.
Aleshores Ignasi Bordons de Portella tenia
73 anys. ◗
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Ignasi Bordons
de Portella
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GU
n dels apartats més seguits pels col·leccionistes és el del món musi-
cal i de l’espectacle, en tota la seva extensíssima diversitat. Diumen-
ge passat, per exemple, parlàvem del Festival Internacional del Circ
de Figueres, que va representar un rotund èxit en la seva tercera edi-
ció, tant d’espectadors com d’artistes vinguts dels punts més alluny-

ans del món. Avui tractarem de teatres, però no d’autors ni d’intèrprets, sinó de
locals. I més concretament dels més emblemàtics que han existit a Barcelona des
de fa poc més de quatre segles, quan l’any 1597 s’emplaçaria a la llavors incipient
Rambla –que només era un torrent i
que amb el pas del temps es con-
vertiria en una de les vies principals
de la ciutat–el Teatre de la Santa Creu,
cedit per l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau –llavors el centre sanitari
de referència– amb l’ànim de recollir
recursos econòmics  amb què ajudar
al manteniment d’aquell important
equipament sanitari. La magna sala
també seria coneguda com a Casa de
Comèdies i Teatre de Barcelona.

Just a mitjans del segle XIX, aquell
primer centre teatral passaria a ano-
menar-se Principal, i la principal
competència li vindria d’un seu veí,
tot i que més elitista per allò de de-
dicar-se gairebé exclusivament a l’ò-
pera, el Liceu. El Teatre Principal
hauria viscut doncs una vasta tra-
jectòria, inclòs el desgraciat incendi
que va patir l’any 1915, i fins no fa ga-
ires anys va romandre obert –en els
darrers compassos essent emprat
com a sala d’assaig del Liceu–, fins
que va acabar transformat en un
centre lúdic i d’hostaleria.

Diversos estudis històrics –elaborats amb el suport de col.leccionistes– s’han
editat recentment al voltant de l’existència d’aquesta gran quantitat de locals tea-
trals barcelonins, que com venia essent norma generalitzada s’anaven instal.lant
als ravals de les grans ciutats, en aquest cas a la plaça de Catalunya, al Passeig de
Gràcia, i finalment al Paral.lel, la via emblemàtica del món de l’espectacle durant
el passat segle XX. Per altra banda, i segons l’època, aquestes sales servien de ve-
ritables ateneus i centres socials, en procedir les més modestes d’associacions me-
nestrals, burgesos, d’acció catòlica, de treballadors, i fins i tot d’agrupacions po-
lítiques. Així mateix, molts solars procedien de la desamortització de convents i
altres centres religiosos.

Les imatges que es reprodueixen mostren com eren a principis del segle pas-
sat el Teatre Principal, el Teatre del Liceu, i una perspectiva general del llavors car-
rer del Marquès del Duero, actual Paral·lel. ◗


